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Ümid qoxusu 
 

Misra-misra daş atıram, 
Varaqların yuxusuna. 
Nolaydı, bu bəyaz gölün, 
Gözlərində yuxu sına. 
 
Bir elat köçü gələcək, 
Özündən köçüb gələcək. 
Arzular uçub gələcək, 
Ümidlərin qoxusuna. 
 
Hürkütməsin yaşım səni, 
Ürəyim yaşıl səməni. 
Çiçək-çiçək as sən məni, 
Sevgilərin yaxasına. 
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Qapı 
 

Ömür-ömür yollar keçir, 
Bəyaz, ağappaq qapıdan. 
Hər çiyində dayanan baş, 
Keçəmmir papaq qapıdan. 
 
Kələf-kələf aç bu ömrü, 
Əriş ömrü, arğac ömrü. 
Fəsil-fəsil ağac ömrü, 
Boylanır yarpaq qapıdan. 
 
Son nəfəs canda qıvrıldı, 
Ömrün kirpiyi qırpıldı. 
Başdaşılar daş qıfıldı, 
Asılıb torpaq qapıdan. 
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Əcəl yeri 
 

Bir ah bürüyüb ömrümü. 
Ana, duman, çən yerinə, 
Zamana alaq eylədi, 
Məni ot-əncər yerinə. 
 
Bir söz yoluyla gedirdim, 
Bəxtimi salıb itirdim. 
Bir can salamat gətirdim, 
Ömrümün əcəl yerinə. 
 
Fələk köç havası çalıb, 
Dərdin qolları açılıb. 
Bir yetim ümid sancılıb, 
Köksümə xəncər yerinə. 
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Göz yaşımı sər... 
 

Ürəyim köçkün çadırı, 
Sən də köç, daşın altına. 
Daha qatla qoy səsini, 
Bir qara daşın altına. 
 
Bu sənin oban, ulusun, 
Kim səni kimdən qorusun? 
Göz yaşını sər, qurusun, – 
Yağan yağışın altına. 
 
Neyləyirsən bu ovsunu, 
Sel basıbdı yuxusunu. 
Səp ömrün söz qoxusunu, 
Alın qırışın altına. 
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Üstünə 
 

Yerin-göyün dərdi daşır, 
Bir bəxtikəmin üstünə. 
Ürəyinə bir əl gəzdir, 
Qəm gəlir qəmin üstünə. 
 
Günahım, ha günahın dan, 
Bax, üşüyür gün ahından. 
Bu günahsız günahından, 
Çat düşür səbrin üstünə. 
 
Sinəndən bir səs yıxılar, 
Sınıb göz yaşın dağılar. 
Sərər saçını ağılar, 
Bir tənha qəbrin üstünə. 
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Gedirəm 
 

Ayağımdan çıxdı bu yol, 
Ömür qaldı ayaqyalın. 
Bu yol da öldü beləcə, 
Bu tabutu yola salın. 
 
Kim atdı bu qəm daşını, 
Bir qərib tutub başını. 
Dünyada dərdin yaşını, 
Göz yaşımdan xəbər alın. 
 
Bir ah dağılıb yuxuma, 
Ay qərib, belə oxuma. 
Bəxti vurub qoltuğuma, 
Gedirəm, salamat qalın. 
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Bir payız nağılı 
 

Gözlərimdən payız daşır, 
Bulanıb ömrün suları. 
Üzürəm bir göz yaşında, 
Içimdəki sözə sarı. 
 
Bu yol bir payız nağılı, 
Alıb başımdan ağılı. 
Ömrümə payız dağılıb, 
Səsim sarı, sözüm sarı. 
 
Yollar keçdim fəsil-fəsil, 
Bir ah imiş ömrün səsi. 
Ana, bir dəsmal əvəzi, 
Gözlərimə sözü sarı. 

 
  



Ömrün gəraylı çağları 
 

11 

 
 
 

İslanır 
 

Bəyaz-bəyaz göz yaşımdan, 
Dözümün sirri islanır. 
Içimdə nakam bir eşqin, 
Qibləsiz qəbri islanır. 
 
Qanadı bəxtim yollarda, 
Bir qismətmiş bu yollar da. 
Köynəyi dar yuxularda, 
Bir görüş yeri islanır. 
 
Zalım həsrət düzüm-düzüm, 
Ürəyimə kədər düzüb. 
Ağlama, qaratel sözüm, 
Allahın səbri islanır. 
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Ömrümü su basdı 
 

Dərd ağacı çiçəkləyib, 
Elə bilmə yazdı, canım. 
Göz yaşında üzənlərə, 
Ümmanlar dayazdı, canım. 
 
Bayquş qonub gülüm üstə, 
Qəm alışır külüm üstə. 
Neçə ölüm, ölüm üstə, 
Yaman basabasdı, canım. 
 
Ah çəkmə ahsız dünyada, 
Gəl, bir yer sər, gözüm yata. 
Sən Allah, kəs, ağlama ta, 
Ömrümü su basdı, canım. 
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Salamat qalın 
 

Dil açıb dərdim yeridi, 
Şam kimi səsim əridi. 
Göylər ahımın qəbridi, 
A yerlər, salamat qalın. 
 
Bir daş səsi, çiçək unu, 
Olub mənə doğum günü. 
Geyin bu şair ömrünü, 
Fəsillər, salamat qalın. 
 
Səbrim özümə daş atdı, 
Qərib ruhumu qanatdı. 
Misralarım amanatdı, 
Ay illər, salamat qalın. 
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Dərd günü 
 

Dərdin alım, dərd yiyəsi, 
Apar dərdini, dərdini. 
Misra-misra ürəyimdən, 
Yağır dərd ünü, dərd ünü. 
 
Bu ömrün dərəsi, düzü, 
Baş açmadım bundan düzü. 
Bəxt çəkib aparır bizi, 
Üzü dərd yönü, dərd yönü. 
 
Illəri bir-bir kündələ, 
Qəmli bəxtlərə gün ələ. 
Ömür bircə gündü elə, 
O da dərd günü, dərd günü. 
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Səs 
 

Axıb tökülür torpağa, 
Qanı bu səsin, Allahım. 
Yarasını sarıyan bəs, 
Hanı bu səsin, Allahım? 
 
Enib alın qırışından, 
Keçib tale qarğışından. 
Ömrü həsrət yağışında, 
Yanıb bu səsin, Allahım. 
 
Donub bir ömrün gülüşü, 
Dərdin yoluna gün düşüb. 
Öz içində itgin düşüb, 
Canı bu səsin, Allahım. 
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Vaxt 
 

Yox taleyin yazı, qışı, 
Toz basıb alın qırışı. 
Dünyadan qocadır yaşı, 
Ruhumuzdan cavandı vaxt. 
 
Yerin-göyün arasından,  
Əsrin sükut səhrasından. 
Səbrimizin yarasından, 
Axıb tökülən qandı vaxt. 
 
Çox da belə boylanma sən, 
Baxıb onu görəmməzsən. 
Içində yaddaşlar üzən, 
Görünməyən ümmandı vaxt. 
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Keç günahımdan 
 

Yetim bəxtim qolubağlı, 
Yüyürüb ötür yanımdan. 
Upuzun bir yol uzanır, 
Uzanıb keçir ahımdan. 
 
Səbrim baxır yazıq-yazıq, 
Üşüyür alnımda yazı. 
Gəlib ömrə dərdin yazı, 
Həsrət buğlanır qanımdan. 
 
Ömrüm-günüm dərdə sini, 
Dərd dərir dərdin səsini. 
Göz yaşımda yuyum səni, 
Günahım, keç günahımdan. 
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Yox 
 

Tənhalıqlar bicim-bicim, 
Sınıq səsdi ömür köçüm. 
Göz yaşımdan bir yol keçir, 
Gedəni yox, gələni yox. 
 
Sevda yolum qəm hörüklü, 
Misralar ahımın gülü. 
Içimdə bir şair ölüb, 
Bir qəbri yox, kəfəni yox. 
 
Açın, bu qapını, açın, 
Yol verin bu bəxtdən qaçım. 
Ağlamayın, anam-bacım, 
Ayrılığın Vətəni yox. 
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Asdılar məni 
 

Ağarıb səbrimin saçı, 
Göz yaşımı dara, bacı. 
Sözüm mənim dar ağacım, 
Sözümdən asdılar məni. 
 
Içimdəki bu köz haqqı, 
Gecə haqqı, gündüz haqqı. 
Üz qoyduğum  bu söz haqqı, 
Özümdən asdılar məni. 
 
Ruhum olub dərim-dərim, 
Bu taledən mən nə dərim?! 
Gözü yaşlı ümidlərin, 
Gözündən asdılar məni. 
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Üzünə 
 

Fələk açdı qapımızı, 
Qaragünlü qış üzünə. 
Ömrümüzün-günümüzün, 
Düşübdü qırış üzünə. 
 
Ömür axdı, qaldı köpük, 
Qırpılırıq kirpik-kirpik. 
Biləmmirik nəyik, kimik, 
Həsrətik yaddaş üzünə. 
 
Gözlərimiz kədər gölü, 
Sahilində bəxt mürgülü. 
Illər əriyib tökülür, 
Səbrimizin daş üzünə. 

 
  



 

 
 

Ömrün

“Anama
si

n gəraylı çağları 

21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a məktubl
ilsiləsi 

 

lar”   

 



Balayar Sadiq 
 

22 

 
 
 

Dan yeri 
 

Başdaşım boyumdan uca, 
Ucalmaz, anam, ucalmaz. 
Bu qəm ki, məndə yurd salıb, 
Qocalmaz, anam, qocalmaz. 
 
Öz ömründən yıxılanlar, 
Taleyinə yığılanlar. 
Bəxti quzu doğulanlar, 
Qoç olmaz, anam, qoç olmaz. 
 
Soyuluram diri-diri, 
Sözlər mənim edam yerim. 
Daha ömrümün dan yeri, 
Açılmaz, anam, açılmaz. 
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Gecikdim 
 

Nəm çəkibdi son gümanım, 
Yarpaq-yarpaq axır qanım. 
Köç eylədi söz karvanım, 
Gecikdim, ana, gecikdim. 
 
Boy verdim qəmin boyuna, 
Bələdəm dərdin soyuna. 
Mən öz bəxtimin toyuna, 
Gecikdim, ana, gecikdim. 
 
Ömür yolu güllü hana, 
Naxışı qəm, bir-bir sana. 
Ulu sözün dərgahına, 
Gecikdim, ana, gecikdim. 
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Qorxu 
 

Qorxum yoxdu bu dünyanın, 
Nə toxundan, nə acından. 
Içimdən yıxılan qorxu, 
Qıvrılır, ölür acından. 
 
Kimin yoluna çıxası, 
Kimin evini yıxası. 
Qorxu ağzına dərd basıb, 
Asdım qorxu ağacından. 
 
Bu röyamı, yoxsa yuxu, 
Daşlaramı dəydi oxum? 
Dünən öldürdüyüm qorxu, 
Baxır anamın saçından. 
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Qar aldı 
 

Dünya məni yola-yola, 
Yaman etdı üzüyola. 
Yol başladım üzü yola, 
Yollarım kor oldu, ana. 
 
Dərd əlinə yaxdı xına, 
Ümid gəlmədi yaxına. 
Düşüb sözün işığına, 
Gözlərim qaraldı, ana. 
 
Haradı bu yolun yönü? 
Nə sonu var, nə də önü. 
Səsimin bənövşə günü, 
Ömrümü qal aldı, ana. 

 
  



Balayar Sadiq 
 

26 

 
 
 

Dincəldim 
 

Gözlərimdən bulud keçdi, 
Sözlərimdən bir od keçdi. 
Ürəyimdən o yurd keçdi, 
Ana, kövrəldim, kövrəldim. 
 
Öz ömrümü gəzə-gəzə, 
Söykəndim bir qərib səsə. 
Içimdə bir yol qəribsər, 
Ana, mən gəldim, mən gəldim. 
 
Dünya qədim qəm kitabı, 
Eynək bil dözümü, tabı. 
Dərdi açdım qapı-qapı, 
Ana, dincəldim, dincəldim. 
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Başdaşı 
 

Boyunda yurdun kədəri, 
Çəkilib dara, başdaşı. 
Üst-başın gül içindədi, 
Geymisən qara, başdaşı. 
 
Bu dünyada hamı yaddı, 
Qəm səsə baş qoyub yatdı. 
Gedənlər gedib qayıtdı, 
Gedirsən hara, başdaşı? 
 
Saralıb “dözüm gülləri”, 
Ovutmur sözüm gülləri. 
Gəlin-gəlin güzgülərin, 
Səbrini dara, başdaşı. 
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Qadın 
 

Gecələyir qəm səsində, 
Güllələnib nəfəsin də. 
Durma bu ah kölgəsində, 
Oğlunu ağlayan qadın. 
 
Oğlunam, gedib gəlmişəm, 
Səbrində bitib gəlmişəm. 
Özümə yetib gəlmişəm, 
Oğlunu ağlayan qadın. 
 
Zilə gedən bəmdən keçir, 
Haqqın yolu məndən keçir. 
Məni köynəyindən keçir, 
Oğlunu ağlayan qadın. 

 
  



Balayar Sadiq 
 

30 

 
 
 

Şəhidlik 
 

Yarpağından daşınacan, 
Balığından quşunacan. 
Baharından qışınacan, 
Şəhiddi, bu yurd, şəhiddi. 
 
Ocağın dizi üşüyür, 
Daşının üzü üşüyür. 
Alovu, közü üşüyür, 
Şəhiddi, bu od, şəhiddi. 
 
Ümidi ayaqda çarıq, 
Bəxtinin sənəyi qırıq. 
Atının quyruğu qırxıq, 
Şəhiddi, bu ad, şəhiddi. 
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Bacım 
 

Bu kilidin qəmdi pası, 
Açarı qəbrin qapısı. 
Bu dünya səbrin qapısı, 
Qəmin mübarəkdi, bacım. 
 
Ağrın yağar dənər-dənər, 
Baxıb sənə daş da dinər. 
Üzündə qəm güzgülənər, 
Dünya daşürəkdi, bacım. 
 
Taleyimdən bir söz axdı, 
Mələklər kövrəlib baxdı. 
Kimin haqqı, kimin baxtı, 
Zaman bir məhəkdi, bacım. 

  



Balayar Sadiq 
 

32 

O yerlərə dönəsiyəm 
 

Səbrimdədi qayaların dözümü, 
Bulaqlarda itik saldım özümü. 
Anam dağlar, siz saxlayın izimi, 
O yerlərə dönəsiyəm, dönəsi. 
 
Körpə çiçək yəqin məndən gileylər, 
Çopur qaya səda eylər, ün eylər. 
Həsrətimi günə verin, güneylər, 
O yerlərə dönəsiyəm, dönəsi. 
 
Çoban, saxla ocaqların közünü, 
Ay cığırlar, atın umu-küsünü. 
Körpə bulaq, sıxma daha gözünü, 
O yerlərə dönəsiyəm, dönəsi. 
 
Yaddaşıma naxış-naxış köçən yurd, 
Həsrətimi bulaq-bulaq içən yurd. 
Qəribsəmə, uşaqlığım keçən yurd, 
O yerlərə dönəsiyəm, dönəsi. 
 
O yerlərin üzündə var qız arı, 
Yaz gələndə lalə-lalə qızarır. 
O yerdədir atamın lal məzarı, 
O yerlərə dönəsiyəm, dönəsi. 
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Sürüşüb alnından doğmalıqların, 
Qəbrinə uzanan cığır öləcək. 
Dişini-dişinə sıxan sükutun, 
Ömrü daş içindən çıxıb gələcək. 
 
Hardasa üşüyər bir cüt göz yaşı, 
Qar düşər telinə xatirələrin. 
Adın-qaranlığa düşən iynə tək, 
Itər arasında keçən illərin. 
 
Otur öz ömrünün içində gözlə, 
Ölüm də gəlməyə vaxt tapar axır. 
Hərdən darıxanda qaldır başını, 
Sənə göz qırpmadan gör, kimdi baxır. 
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II 
 
Tənhalıq qar tökür yenə astaca, 
Üşüyür bir bəyaz ümid çığırı. 
O kimin qəbridi yağır üstünə, 
Misra iniltisi, söz hicqırığı. 
 
Bu tale deyilən köhnə yurd yeri, 
Sönübdü ocağı, qaralıb daşı. 
Ömür quyusuna yıxılan canım, 
Səbr kəndiridi gözümün yaşı. 
 
Ağrının, əzabın gündoğanıdı, 
Astarı üzündan baha bu ömrün. 
Teli nəm çəkməmiş ayı, ili yox, 
Görən nəyi qaldı daha bu ömrün. 
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III 
 
Qəbrimin bir ömür uzaqlığında, 
Ümid qana batmış bayraq kimidir. 
Əcəl şahə qalxıb kişnəyən yerdə, 
Cəsarət bir paslı yaraq kimidir. 
 
Kimin yaddaşıdı o qarlı çöllər, 
Tarix sinəsindən yaralı – orda. 
Azadlıq ömrümün ən qərib yeri –  
O kimin qəbridir qaralır – orda. 
 
Ilan qabığıdı ayaq səsləri, 
Yollar qabıq tökən ilandı elə... 
Dərdə qapı açdı ömür taybatay, 
Sevinsə bacadan boylandı elə... 
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IV 
 
Keçdi alın yazın dərd köynəyindən, 
Əzab selə döndü, ağrılar daşdı. 
Son agrı ölümün gündoğan yeri, 
Son nəfəs dünyanın əlhəd daşıdı. 
 
Kədər güzgüsüdü indi gözlərin, 
Ölüm saçlarını darayır orda... 
Ömrün o başında bir qarış yer var, 
Üşüyür bir daşın harayı orda. 
 
Hə durub baxırsan dərd quyusundan, 
Kəsilmiş kəndirin – getdiyin yoldu. 
Aç alnından keçən o lal çığırı, 
Bəlkə bir ümidə bələdçi oldu. 
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V 
 
Hönkürür içimdə sonuncu misra, 
Son ümid uzaqdan əl edib gedir. 
Ahım göz yaşımı qurğuşun kimi, 
Bir sözün ovcunda əridib gedir. 
 
Lənət qapısıdı içimdəki səs, 
Çırpılır üzümə hər səhər-axşam. 
Bəxt də sinəsindən gülləyə gəldi, 
Sınıb çilikləndi alın qırışım. 
 
Rahat bu ömürdən çıxıb gedirdim, 
Əl çəkmir bir zalım söz ətəyimdən. 
Indi əl də mənim, ətək də mənim, 
Ilahi, bu əli üz ətəyimdən. 
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VI 
 
Səsimi, sözümü daşa basdılar, 
Qırıldı ömrümün söz pəncərəsi. 
Içimdən sürüşüb, gözümdə qalıb, 
Bəxti boynubükük bənövşə səsim. 
 
Taleyin qəm basmış dərələrində, 
Hönkürə-hönkürə gedir bir çığır. 
Çatmır mənim səsim, çatmır, İlahi, 
Dumanlarda itən bəxtimi çağır. 
 
Keçdim, qılıncının altından keçdim, 
Hər gələn axşamın, doğan səhərin. 
Ilahi, mümkünsə, möhlət ver, bir az, 
Islanmış ömrümü bir günə sərim.  
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VII 
 
Əcəb ağlamalı havadır, canım, 
Oturub ağlayaq bir-birimizi. 
Alın yazısını çırıb kağız tək, 
Səpək ağrısına ürəyimizin. 
 
Torpağın ağzında çürük diş kimi, 
Hardasa uzaqda bir yol ağrayır. 
O kimin səsidi qayçıya dönüb, 
Allahın səbrini kəsib doğrayır. 
 
Günün günortası axşama düşdüm, 
Daha döyüləsi qapı da yoxdu. 
Baxdıqca gözünə ağzım sulanır –  
Aclığın nə yaman gözləri toxdu. 
 

  



Ömrün gəraylı çağları 
 

41 

 
 
 

VIII 
 
Hələ içimiz də, çölümüz də yol, 
Hələ dirimiz də, ölümüz də yol. 
Hələ ocağımız, külümüz də yol, 
De, hanı addımın, a Qurd ürəyim? 
 
Əzabdan ağrıya uzanıb əllər, 
Yaman tüstülənir ömürdə illər. 
Hanı qeyrət atı kişnəyən çöllər, 
A Vətən ürəyim, a Yurd ürəyim?! 
 
Kədər köynəyini geyib də baxdım, 
Qəmin çörəyini yeyib də baxdım. 
Tüpürdüm üzünə bu qara baxtın, 
Di, yaşa dərdinlə, a Dərd ürəyim. 
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IX 
 
Xoş günün işığı bir yana qalsın, 
Barı kölgəsi də gəlmir yaxına. 
Bir çimdik rahatlıq olmadı, hayıf, 
Səpim gözlərimin yorğunluğuna. 
 
Oturub ardınca baxdım illərin, 
Ömür-gün səbrimi yollara sərdi. 
Ətəyi islanmış baxışım üstə, 
Itkin ömürlərin ahı göyərdi. 
 
Sürüşdü əlimdən dözüm kəndiri, 
Yıxıldım gözünə qaranlıqların. 
Xərcləndi sonuncu ümid günüm də, 
Gözü aydın olsun tənhalıqların. 
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X 
 
Mən sözün toyuna gəlmişdim, Allah, 
Demə, ağarıbmış teli, bircəyi. 
Dərdin yaz havası qonub gözümə, -  
Kirpiyim bəmbəyaz alça çiçəyi. 
 
Tərpənir içimdə son nəfəs daha, 
Əllərim darayır göz yaşlarımı. 
Taleyin siyrilmiş qılıncı altdan, 
Yığıram soluxmuş baxışlarımı. 
 
Üstünü qar basmış bir yoldu səsim, 
O kimdi yüyürür o qarlı yolda. 
Üstünə ömrümün kölgəsi düşüb, 
Qocalıb yolçu da, qarıyıb yolda. 
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Hadinin səsi 
 

Sükut beşiyində üşüyər qəbrim, 
Üstünə nə oğul, nə qız gələcək. 
Qərib küləklərin dodaqlarında, 
Qəmli misralarım yalqız gələcək. 
 
Öz nəfəsim qonar öz başdaşıma, 
Bir yarpaq diksinər kimsəsizliyim. 
Qərib sözlərimin pıçıltısından, 
Qırılar güzgüsü daş səssizliyin. 
 
Bir vaxt misralanan göz yaşlarımdan, 
Indi qəbrimin də divarı nəmdi. 
Dünyanın yeganə şairiyəm mən, 
Vətənim-kədərdi, millətim-qəmdi. 
 
Torpağın altda da sümük əllərim, 
Haqqın qapısına uzalı qalıb. 
Dar ağacı olub çörək qoxusu, 
Gözüm kəndirindən asılı qalıb. 
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Oxşa mənim dərdimi 
 

Meh oxşayar, gül ucunar, gül əsər, 
Ömür titrər budağında il əsər. 
Ürəyimi qönçələnmiş gülə sər, 
Qoy qurusun bir ilməsi dərdimin. 
 
Bulaqların dodağından söz aldım, 
Tənhalığın səhrasında susadım. 
Bir misranın yanağında, sus, adım, 
Bu ürəyin hər damarda dərdi min. 
 
Tale yükü ömür əydi, gün əydi, 
Son ümidim bir alagöz günəydi. 
Həsrətimin dərələri güneydi, 
Dərdin alım, oxşa mənim dərdimi. 

  



Balayar Sadiq 
 

46 

 
 
 

Qoca və ölüm 
 

Yuxular ilxı tək kişnər uzaqda, 
Tozu-tozanağı gözümə yağar. 
Ötən ömür-günün yaşıl qoxusu, 
Sellənə-sellənə içimdən axar. 
 
Götürüb yaddaşı əl ağaçı tək,  
Xəyal çığırıyla çıxıb gedərəm. 
Gecəni bir çəngə tənbəki kimi, 
Eşib səhərəcən tüstülədərəm. 
 
Hələ nəfəsimdən, damarlarımdan, 
Qurumuş bir çayın suları axır. 
Bəs o susuz yolçu kimdi, İlahi? 
Mənə qanlı-qanlı uzaqdan baxır. 
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Dəniz tabutu 
 

Gözlərim dənizdi, kirpiyim yosun, 
Ləpələr saçını sərir ahıma. 
Sənli xatirələr qağayı kimi, 
Çırpır qanadını göz yaşlarıma. 
 
Bu sənsiz ömrümün sahillərinə, 
Illər atılıbdı köhnə qayıq tək. 
Içimdə islanmış bir səs çağırır, 
Ömrünü su basdı, yığış, dur gedək. 
 
...İndi nə dəniz var, nə qağayılar,  
Bir sükut səhrası yol tutub gedir. 
Məcnun küləklərin çiyinlərində, 
Qurumuş bir dəniz tabutu gedir. 
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Qapıdan 
 

Hər sözümə ağı qonub, 
Ocaq yanır, közü donub. 
Bu nə nəfəsdi toxunub, 
Tilsimə dönüb qapı da. 
 
Qoy bu sözü səssiz deyim, 
Hər baxış bir səssiz deyim. 
Bir qəbri əyninə geyib, 
O kimdi durub qapıda? 
 
Ilahi, bu necə haldı, 
Səslər küldü, sözlər laldı. 
Məgər bir keçməyən qaldı, 
Sənin açdığın qapıdan?! 
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Məktub 
 

Qar ələnir günlərimə, 
Üşüyür torpağım, daşım. 
Ömrün küncünə atılmış, 
Paslı qıfıldı yaddaşım. 
 
Ümid sınıq dor ağacı, 
Bəxtim baxır acı-acı. 
Kirpiklərin dar ağacı, 
Acıb özünü göz yaşım. 
 
Qaçır fələyin dodağı, 
Soyuyur ömrün otağı. 
Əcəlin imza atdığı, 
Məktubdur alın qırışım. 
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Gedirik 
 

Gözdən göz yaşı axantək, 
Biz dərddən axıb gedirik. 
Bizdən sonra gələnlərin, 
Ömrünə yağıb gedirik. 
 
Tanrının ayağı altdan, 
Əcəlin bayrağı altdan. 
Bu dünyaya altdan-altdan, 
Son dəfə baxıb gedirik. 
 
Düşüb ömürdən aşağı, 
Bağlayıb ölüm qurşağı. 
Yetimliyi bir uşağın, 
Boynuna taxıb gedirik. 
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Çəpər 
 

Tanıyan yox bu adamı, 
Yerə, göyə dərdi damır. 
Göz yaşları mamır-mamır, 
Bitib ömrün arxasında. 
 
Səbri əlçim-əlçim əyir, 
Köhnəlib ömür köynəyi. 
Bir qəbrin yeri göynəyir, 
Torpağın nəm yaxasında. 
 
Hər zaman təzədi, tərdi, 
Buğlanır dünyanın dərdi. 
Qəbirlər torpaq çəpərdi, 
Həyat-ölüm arasında. 
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Aç ovcunu 
 

Bir ah buğlanır içimdə, 
Göydə mələklər isinir. 
Ömrümdən bir həsrət damır, 
Kirpiyim, gözüm diksinir. 
 
Çarıq ömrü yırtıb gəldim, 
Çiynimdə günah xurcunu. 
Özümü nəmər gətirdim, 
Ölüm, bir aç, öz ovcunu. 
 
Kimsə yox səndən savayı, 
Gəl özün çək keşiyimi. 
Gözümdən yuxu tökülür, 
Tərpət qəbir beşiyimi. 
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Sərin kölgə 
 

Ömrə necə gəlir sevgi 
Ölüm də beləcə gəlir. 
Son nəfəs açır qapını, 
Ağrılar keçib dincəlir. 
 
Qərib tək baxıb gedirik, 
Ağaclara, yarpaqlara. 
Məktub-məktub yazılırıq, 
Qara-qara torpaqlara. 
 
Qəm qoxulu bu yazının, 
Vergülü yox, nöqtəsi yox. 
Ölüm adlı bu ağacın, 
Bizdən sərin kölgəsi yox. 
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Gedək 
 

Bu dünyanın ağrısını, 
Canımızdan soyub gedək. 
Bizi gözləyən dərdləri, 
Gözüyaşlı qoyub gedək. 
 
Çiçəklərin açan vaxtı, 
Kəpənəklər uçan vaxtı. 
Çırpıb daşlara bu baxtı, 
Tikələrin sayıb gedək. 
 
Dünyanın soyuq gülüşü, 
Qar kimi yollara düşür. 
Son baxışı, son görüşü, 
Göz yaşında yuyub gedək. 
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Ovqat 
 

Diksindim çiçək ahına,  
Gözümdən yuxu sürüşdü. 
Tərpəndi gecənin üzü, 
Sükutun ürəyi düşdü. 
 
Baxışım gəzdi gecənin, 
Bir az saçında, üzündə. 
Sonra dəfn etdim sükutu, 
Bir siqaret tüstüsündə. 
 
Ürəyimə misra-misra, 
Yığdım otların səsini. 
Diksindi bir bəyaz varaq, 
Öpdü bir yaz gecəsini. 
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Qəriblik nəğməsi 

 
Bu otlar kimi səsləyir, 
Ağaclar kimi çağırır. 
Bu qərib axşam içindən, 
Kəfən tək bir səs ağarır. 
 
Bu səs gözdən yaş gətirən, 
Dumana, çənə oxşamır.  
Hamı bürünüb ömrünə, 
Kimsə köçənə oxşamır. 
 
Açdım ömrümü bu səsə, 
Illər tərpəndi ot kimi. 
Qəfil ayrılıq kişnədi, 
Yüyənin qırmış at kimi. 
 
Bükdüm alın yazısını, 
Otun, ağacın səsinə. 
Sərdim sonuncu misramı, 
Bir qəribin nəğməsinə. 
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“Səni ilk gördüyüm  
günün ətri” 

silsiləsi 
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Günün ətri 
 
Səbrimə qara daş bağlamışam mən, 
Adını hər misra ağlamışam mən. 
Ruhumda əmanət saxlamışam mən, 
Səni ilk gördüyüm günün ətrini. 
 
Sevgi qoxuluydu “Elmlər bağı”, 
Titrəyir orda bir eşqin dodağı. 
Səpmişəm qəlbimə çiçəksayağı, 
Səni ilk gördüyüm günün ətrini. 
 
Fələk sənsiz ömrü pir eylədi, pir, 
Aç bu xatirənin qapısını, gir. 
Bəyaz saçlarıma aynalar səpir, 
Səni ilk gördüyüm günün ətrini. 
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Əllərini bağışla 
 
Fələk tökür ayrılığın daşını, 
Ümid yolu yerə əyib başını. 
Siləmmirəm gözlərimin yaşını, 
Əllərini əllərimə bağışla. 
 
Axı, necə haray salım, hay salım, 
Günlər zalım, illər zalım, ay zalım. 
Sənə neçə yol söylədim, ay zalım, 
Əllərini əllərimə bağışla. 
 
Məni çoxdan unudubdu bu misra, 
Dodağımda od tutubdu bu misra. 
Məndən sənə son məktubdu bu misra, 
Əllərini əllərimə bağışla. 
 

  



Balayar Sadiq 
 

60 

 
 
 

Gözlərimin sözü 
 
Çiçək-çiçək soldu ömrün naxışı, 
Kirpik-kirpik haray çəkir baxışım. 
Bircə yarpaq yaxına gəl, danışım, 
Gözlərimin gözlərinə sözü var. 
 
Həsrət mənim ürəyimdən yol asdı, 
Misralarım havalanıb yol azdı. 
Sənsizliyi adlamağa yol azdı, 
Gözlərimin gözlərinə sözü var. 
 
Aybənizlim, ay üzündən gün düşsün, 
Ayrılığın ömrü-günü üşüsün. 
Kaş bir misra baxışımız görüşsün, 
Gözlərimin gözlərinə sözü var. 
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Üç tel ayır 
 

Uçub gözlərimdən bir əlçim yuxu, 
Sevgi məktubudu bu sevda oxu. 
Gəl, məcnun gözümdə səhranı oxu, 
Sevən könüllərə rəvayət eylə. 
 
Ağ saçım gün salıb üzünə dərdin, 
Misralar sürmədi gözünə dərdin. 
Təsəlli verirəm özünə dərdin, 
Gəl otur qəlbimdə ibadət eylə. 
 
Gör fələk nə sayır, sən nə sayırsan, 
Nə məni o sayır, nə sən sayırsan. 
Barı saçlarından üç tel ayır sən, 
Özündən-özünə şikayət eylə. 
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Yola sal 
 
Yenə havalanıb havalı könlüm, 
Varaqlar üstünə ələnir külüm. 
Götür bir misramı sevgiylə, gülüm, 
Bağla gözlərimi, yola sal gedim. 
 
Fələk yelpikləyir, çətin ki, sönəm, 
Hər gün misra-misra göynəyir sinəm. 
Qoy çəkdiyin dağı görməyim, sənəm, 
Bağla gözlərimi, yola sal gedim. 
 
Alın yazısına çatmadı ərkim, 
Yaxın gəl, bəxtimlə bir şəkil çəkim. 
Bəyaz saçlarımdan utanan eşqim, 
Bağla gözlərimi, yola sal gedim. 
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Həsrət 
 

Ahımdan nəm çəkər tutaş kirpiyin, 
Çiçək yanağına şeh düşər, gülüm. 
Mənim öpüşlərim kəpənək kimi, 
Həsrət qoxusunda üşüyər, gülüm. 
 
Qara kirpiklərin kölgəliyindən, 
Göz yaşı cığırı enər yaxana. 
Nakam qəbir kimi soyuq yatağı, 
Qolların oxşayıb basar bağrına. 
 
Gözlərinə hopmuş həsrət qoxusu, 
Duz kimi yalayar lal gecələri. 
Yuxular bir dəstə ac sərçə kimi, 
Qonub dimdikləyər pəncərələri. 
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Günah 
 

Dərdin sarayında köhnə sakinəm, 
Dənizlər gözümdən nəm çəkibdir, nəm, 
Fələyin əkdiyi zəmidi sinəm, 
Çiçəklər qəlbimdə, gülüm, hər gün ah. 
 
Ay üzlüm, kiməm ki, xətrinə dəyim, 
Izin ver qapında boynunu əyim. 
Bəlkə də günahdı səni sevməyim, 
Səni sevməməyim ondan da günah. 
 
Qisməti mən deyil, Yaradan yazıb, 
Qanı qurumayan yaradan yazıb. 
Bir bax, göy üzündə dan yeri azıb, 
Utanır üzümə açılan sabah. 
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Salamat qal 
 
Üşüyür sevdamın közü, 
Qımışır fələyin gözü. 
Di, salamat qal, göy üzü, 
Məni torpaqlar, torpaqlar. 
 
Gəzdim dərdin bu dağında, 
Közü qopdu bu dağın da. 
Çətin ömrün budağında, 
Ümid yarpaqlar, yarpaqlar. 
 
Köçüm başlayıb, ayüzlüm, 
Halımdan utanır zülüm. 
Gəl, öpüm üzündən, ölüm, 
Səni yar ağlar, yar ağlar. 
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Anlamam 
 
Misra-misra ruhum daşır, 
Alnımda əcəl dolaşır. 
Yollar sevgidən danışır, 
Bu bəhsəbəhsi anlamam. 
 
Hər aşiqin sirr yolu var, 
Mürşid yolu, pir yolu var. 
Min bir yolun bir yolu var, 
Doğrunu, tərsi anlamam. 
 
Tükənən ki, deyil tabım, 
Itir özünü, mən tapım. 
Sənsən “Ənəlhəqq” kitabım, 
Mən ayrı dərsi anlamam. 
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Sənin yerin 
 

Yatıb, qaraçuxam yatıb, 
Gözümə həsrətin batıb. 
Fələk də ovcun uzadıb, 
Mən göz yaşı içən yerə. 
 
Əcəl yolu meh tək əsər, 
Baxışını gözümə sər. 
Dərdin əlləri gülümsər, 
Kəfənimi biçən yerə. 
 
Gəl, bax, bu könlü heyrana, 
Ömrü qalıbdır virana. 
Mələklər çıxıb seyrana, 
Sən könlümdən keçən yerə. 
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Üstündə 
 
Gərdişin dönsün, ay fələk, 
Arzu yetim, ümid kövrək. 
Gülümsəyir çiçək-çiçək, 
Qəm bu varağın üstündə. 
 
Dinmə daha, sözüm, kiri, 
Ümidlər ki, dönməz geri. 
Bir misra təbəssüm yeri, 
Donub dodağın üstündə. 
 
Ümid həsrətlə dillənir, 
Ürəyim qəmlə güllənir. 
Hər gün gəlib güzgülənir, 
Min dağ bir dağın üstündə. 
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Ayrılıq 
 

Üzü qibləyə durub, 
Ayrılıq yolum üstə. 
Köksümdən çıxıb ürək, 
Can verir qolum üstə. 
 
Neynim, qara sevdadı, 
Incidinmi, ayüzlüm? 
Qovuşmağa ümid yox, 
Icazə ver, qoy ölüm. 
 
Xəyalın gözlərimdə, 
Bəyaz-bəyaz gülümsər. 
Götür bu son arzumu, 
Məzarıma, gülüm, sər. 
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Öldür məni 
 

Eşqim kimi təzə-tərsən, 
Ömrümə ömrünü sər sən. 
Sən ki, Allahı sevərsən, 
Öldür məni, çıxım gedim. 
 
Fələyin yolları tanış, 
Ömür payız, taleyim qış. 
Nə söz söylə, nə də danış, 
Öldür məni, çıxım gedim. 
 
Salma daha daşa-dağa, 
Bük məni bir misra ağa. 
Səndən-sənə qovuşmağa, 
Öldür məni, çıxım gedim. 
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Keçir 
 

Gözümdə gözünün sehri, 
Dur, gözü bəxtəvər, yeri. 
Ömrün ən bəxtəvər yeri, 
Bir qəfil görüşdən keçir. 
 
Qurulub qismətin taxtı, 
Nazlanır ümidin baxtı. 
Ağ yanağın lalə vaxtı, 
Bir qəfil öpüşdən keçir. 
 
Arzu gülür çiçək-çiçək, 
Yaxasından əlini çək. 
Gərdişin ağırdı, fələk, 
Məni bu gərdişdən keçir. 
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Gəlsin 
 

Xəbərin ki, yox özündən, 
Könlüm alışır gözündən. 
Bəyaz saçın o üzündən, 
Bir qaratel baxır, gəlsin. 
 
Nəfəsin, meh tək toxunub, 
Heyrətimdən dilim donub. 
Əllərimə əlin qonub, 
Ürəyimi çağır, gəlsin. 
 
Yamaq vurmuşam səbrimə, 
Köynək tikmişəm qəbrimə. 
Varmışam könül şəhrimə, 
Can yiyəsi axır, gəlsin. 
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Deyil 
 

Ta çırpılma, dinmə, ürək, 
Ümid yanır lələk-lələk. 
Bu dərd bağçasından fələk, 
Bircə gül də dərən deyil. 
 
Nə qan, nə də xətər eylər, 
Dərdə xəbər-ətər eylər. 
Ölümü təzə tər eylər, 
Ayrılıq öldürən deyil. 
 
Bitməz bu pərişan halım, 
Kimi kimdən xəbər alım. 
Dur gedək, qara sevdalım, 
Bəxt bizi güldürən deyil. 
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Həsrət 
 
Əllərin bəyaz kəpənək, 
Qonar yuxuma hər gecə. 
Çağıraram, səsim çatmaz, 
Yuxuma qonan sevincə. 
 
Ürəyimdən yuyurən səs, 
Gözümdən dərər yuxunu. 
Ömrümün səssizliyinə, 
Duz kimi səpər yuxunu. 
 
Indi bu səssiz ömrümün, 
Üzündə qəm güzgülənir. 
Sən gedən günün üstündə, 
Həsrət əl açıb dilənir. 
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Ürəyim 
 

Əlim üzülüb dözümdən, 
Ta baş açmıram özümdən. 
Nə vaxtdı düşüb köksümdən, 
Arxanca qaçır ürəyim. 
 
Bəxtim nökər, fələk şahdı, 
Sənsiz keçən hər gün ahdı. 
Bu yaşda sevmək günahdı? –  
Həyadan sancır ürəyim. 
 
Ayüzlüm, insafın hanı, 
Ağrılarım ahım sanı. 
Gəl, bax, ölüm qapısını, -  
Taybatay açır ürəyim. 
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Olmayan olanım 
 

Ruhumda ocaqsan, pirsən, 
Ilahidən gələn sirsən. 
Gəlməmişdin ki, gedirsən, 
Olmayan olanım mənim. 
 
Bitməz fələklə savaşım, 
Tənha misradı göz yaşım. 
Gəl, sənə səndən danışım, 
Müqəddəs yalanım mənim. 
 
Hər anımda səni andım, 
Dilimdə üşüyür andım. 
Indi, başdaşıdı-adın, 
Gedib də qalanım mənim. 
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Üşüyər 
 

Söz demədim ayrılığa, 
Dedim sözlərim üşüyər. 
Ürəyimdə ocaq-ocaq, 
Yanan közlərim üşüyər. 
 
Qəm neylər dərddə üzənə, 
Sevgi yolunun üzü nəm. 
Baxma həsrətin üzünə, 
Gülüm, gözlərin üşüyər. 
 
Gir bu qismətin qoluna, 
Mən sənin sevda yolunam. 
Gözümü sərdim yoluna, 
Qorxdum izlərin üşüyər. 
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Ölüm də utanır 
 

Ah, bu bəmbəyaz saçların, 
Uçub qapqara çağları. 
Bax, hələ də sinəm altda, 
Yanır həsrət ocaqları. 
 
Bəxt məni çoxdan unudub, 
Heç ümid də əl eləmir. 
Bir həsrət oxu vurmusan, 
Ölüm də utanıb gəlmir. 
 
Demə, varmış, aybənizlim, 
Taleyin olacaqları. 
Indən belə kim isidər, 
Bu üşüyən qucaqları?... 
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Bu şeirim 
 

Bir bəri bax, aybənizlim, 
Gün düşsün bəxtin yoluna. 
Həsrətin taqətdən salıb, 
Gir bu ümidin qoluna. 
 
Ayrılığın qapısını, 
Açmışdın, özün də bağla. 
Ürəyimdə yurd salmısan, 
Gözümdə bir ayaq saxla. 
 
Eşq məni unudub demə, 
Budur, gəlib, qapını aç. 
Bu şeirim bir gül dəstəsi, 
Misra-misra yaxana sanc. 
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Gülümsə 
 

Dara bəyaz saçlarını, 
Sinən üstə hörüklənsin. 
Yelpik vursun kirpiklərin, 
Yenə köksüm körüklənsin. 
 
De, axı necə dinməyim, 
Çətindi səndən dönməyim. 
Gəl mənim tənha mələyim, 
Ayrılıqlar körpülənsin. 
 
Həyatın sonu ölümsə,  
Misralar mənim külümsə. 
Aybənizlim, sən gülümsə, 
Gül üzündən gül ələnsin. 
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Üşüyür 
 

Gün tək açıldın üzümə, 
Yağdı işığın gözümə. 
Daha qar yağır dözümə, 
Köksümdə bir ah üşüyür. 
 
Yaz günündə yağan qaram, 
Söz tək lalam, səs tək karam. 
Bir günahsız günahkaram, 
Içimdə günah üşüyür. 
 
Bir qara sevda köçüyəm, 
Bir qərib, tənha küçəyəm. 
Gözləmə ki, gələcəyəm – 
Gözümdə sabah üşüyür. 
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Son bahar kimi 
 

Qopdu yarasının közü qəlbimin, 
Göynər misra-misra sözü qəlbimin. 
Neynim, günahkardı özü qəlbimin, 
Əsir bu sevgiyə acı ruzigar, 
Sən də günahkarsan, mən də gühahkar. 
 
Gözündə sevdası üşüyən mənəm, 
Həsrət çöllərində tövşüyən mənəm. 
Ömrünü yoluna döşəyən mənəm, 
Utanır üzümə baxmağa yollar, 
Sən də günahkarsan, mən də günahkar. 
 
Yağır ayrılığın, yağır qar kimi, 
Ürəyim çatlayıb, bir bax, nar kimi. 
De, niyə gedirsən son bahar kimi, 
Arxanca ağlayır bütün arzular, 
Sən də günahkarsan, mən də gühahkar. 
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SONETLƏR ÇƏLƏNGİ 
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ÜMİD SƏNGƏRİ 
 
 

1 
 

Daha kişnəməyir ümid atları, 
Torpaq tək taleyin üzü soyuqdu. 
Paslanmış qılıncdı qeyrət yolları, 
Arzular ürəyə sancılan oxdu. 
 
Tarix sarıdimdik sərçə balası, 
Səbrimin ovcunda hələ dən gəzir. 
Qaraçı köçütək ürəyim indi, 
Sözlərin içində yurd, vətən gəzir. 
 
Səsin çimdikləmir səbrimi daha, 
Indi xan şöhrətim batıb günaha. 
Başıma düşmədi, başımın daşı. 
 
Dünyaya heyrətim yıxılıb taxtdan, 
Sən ki, xəbərsizsən taledən, baxtdan, 
Niyə gözün yaşdı, daşımın başı? 
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2 
 
Niyə gözün yaşdı, daşımın başı, 
Ağrın ağrıtmadı hansı alçağı. 
Yerlərin göylərə bir üsyanıdır, 
Didərgin ellərin dərd alaçığı. 
 
Başlarmı yekəlib, papaqmı dardı, 
Başlar sığışmayır papaq altına. 
Papaqsız başları yığmaqmı olar, 
Al qana bələnmiş bayraq altına. 
 
Ölüm papağını basıb gözünə, 
Ümid əllərini qısıb köksünə. 
Çalan yox bu qopuz, bu saz yolları. 
 
Şəhid məzarına bənzəyir sözüm, 
Üstündə saç yolur, ağlayır dözüm, 
Köynəkdən çıxmayıb qisas yolları… 
 

  



Balayar Sadiq 
 

86 

 
 
 

3 
 
Köynəkdən çıxmayıb qisas yolları, 
Söykən öz dərdinə, şəhid balası. 
Ətəyi arından uzun olanın, 
Düşmür sümüyünə qeyrət havası. 
 
Papaqsız başlardan nə deyim sənə, 
Papaqlı başın da dərdi min papaq. 
Gəl, ömrün küncünə qısılaq bir az, 
Bu ömrün içində dərddi yaşamaq. 
 
Uzaqdan görünən vətən dağları, 
Vətən ağrıları, vətən dağları,- 
Səbrimi islatmır gözümün yaşı. 
 
Günüm itkin düşüb, ilim didərgin, 
Ocağım qaralıb, külüm didərgin- 
Köynək-köynək yanır ərən yaddaşı. 
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4 
 
Köynək-köynək yanır ərən yaddaşı, 
Təsəlli sözünün bükülüb beli. 
Çadırda doğulan hər bir körpənin 
Bükün bələyinə “Baş Sarıtel”i. 
 
Pərdə-pərdə əmsin saz havasını, 
Qoy qılınc qurşasın yuxularında. 
Indidən əjdaha başı kəsməyə 
Keçsin köynəyindən nağıllarin da. 
 
Qələbə gününə gün düşsün deyə, 
Hünər dünyasıyla görüşsün deyə, 
Yatıb yalmanına çapsın illəri. 
 
Üşüyür o yurdda qaralan ocaq, 
Həsrət koynəklidir o dərə, o dağ 
Gözü yaşla dolub xatirələrin. 
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5 
 
Gözü yaşla dolub xatirələrin, 
Yoxdu xəbər- ətər yurd yerlərindən. 
Ümid köynəyini güllələr deşib- 
Köksün lalə-lalə alışıb, Vətən. 
 
Başımın daşından dünya görünür, 
Daşımın başından bir ovuc torpaq. 
Ah, səni söyməyə dilim də gəlmir, 
Bəs nə deyim sənə, qaragül papaq? 
 
Vallah, çatmır əlim, çatmır qılınca, 
Bu dəli inadım haqqın dalınca, 
Ömrümü sapandtək qolaylayıbdı.. 
 
Ilahi, özümü özüm ağladım, 
Bir cüt göz yaşımdan ocaq qaladım- 
Heyrət dizlərini qucaqlayıbdı… 
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6 
 
Heyrət dizlərini qucaqlayıbdı, 
Cürət papağını daha yan qoyub. 
Tanrı alnımızın qırışı altda 
Haqqa qovuşmağa bir ünvan qoyub. 
 
Yollar iki başlı, bir ayaqlıdı, 
Yüyür tək ayaqla başlara sarı. 
Ağla, gözlərindən yollar tökülsün, 
Daşlığından daşan daşlara sarı. 
 
Göz-gözü görməyən bu qaranlıqda, 
Oturub bəxt adlı xarabalıqda, 
Varaqla səbrini bir kitab kimi. 
 
Burda qəm ağnayıb, dərd ulayıbdı, 
Tanrı taleyimə ünvanlayıbdı, 
Alın yazısını son məktub kimi. 
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7 
 
Alın yazısını son məktub kimi, 
Tanrı möhürləyib mənə göndərib. 
Ömrümün bəxt adlı çiçəklərini, 
Qara gün qurudub, qara gun dərib. 
 
Sındı ürəyimdə, bu misra sındı, 
Sözün səsi axır damarlarımda. 
Ömür sularına top atmışam ki, 
Səsdən qırılmasın damarlarım da. 
 
Dartıb yüyənini saxla bu vaxtı, 
Üzü mənə sarı gələn bu baxtın, 
Üzünü-gözünü dərd yalayıbdı. 
 
Qəfil itiribdi yer ləngərini, 
Bu dərd qoşununu, qəm ləşkərini 
Bu ömrün üstünə kim yollayıbdı?! 
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8 
 
Bu ömrün üstünə kim yollayıbdı, 
Bu qəmli yolları, dərdli yolları?! 
Əcəl məktubumun imza yerində 
Allahla bəndənin cütdü “qol” ları. 
 
Ruhum “Misri” üstə köklənsin gərək, 
Çıxar köynəyindən, çıxar bu sazı. 
Düşmən tifaqına endirəcəyəm, 
Siyirib qılınc tək Kürü, Arazı. 
 
Yalansa doğranım öz qılıncıma, 
Məslək qılıncıma, söz qılıncıma, 
Yalansa, kor olsun bu od, bu ocaq. 
 
Qayıt, ərən ruhum, özümə qayıt, 
Ulu inam adlı sözümə qayıt, 
Qələbə yolları qoy açsın qucaq. 
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9 
 
Qələbə yolları qoy açsın qucaq, 
Qırılsın kədərin, dərdin ilməsi, 
Şəhid balasının dodaqlarını 
Öpsün şirin-şirin zəfər nəğməsi. 
 
Döyüşçü qardaşım, qisas paltarı- 
Nə güllə keçirir, nə də ki, ağrı. 
Torpaq həsrətinin zirvəsinə sanc, 
Qəlbindən asdığın üçrəng bayrağı. 
 
Gəl, bu həqiqəti nə unut, nə dan, 
Torpağa tökülən hər damla qandan, 
Vətən doğulacaq, Vətən doğacaq. 
 
Baxın çinar boylu, ər oğullara, 
Üşüyən ümidi səpin yollara, 
Hər əsgər qədəmi ocaqdır, ocaq. 
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10 
 
Hər əsgər qədəmi ocaqdır, ocaq, 
Isin hənirinə, isin oduna. 
Şərəflə baş əyir ərən vüqarı 
Yurdun çiçəyinə, yurdun otuna. 
 
Sükut çiliklənir dodağım altda, 
Sevincdən misramın gözləri dolur. 
Qəlbimdən yol alan hər misra, hər söz , 
Qələbə ətirli əsgər yoludur. 
 
Ürəkdə bir ümid işığı yansın, 
Cəsarət dənizi qoy dalğalansın, 
Ömrə bayraq kimi sancılsın hünər. 
 
Gözünə nur dolsun arzunun, kamın, 
Ürəklərdən keçsin yolu inamın, 
Hər addım səsiylə Vətən isinər. 
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11 
 
Hər addım səsiylə Vətən isinər, 
Çiçəyi çirtlayar ulu dağların, 
Aydınlıq nəğməsi oxuyar sular, 
Yuxusu qarışar qaranlıqların. 
 
Hövldən kədərin bağrı çatlayar, 
Əllər ağrılara qəbir qazacaq. 
Bir şəhid balası, bir köçkün qarı, 
Alın yazısını daşa basacaq. 
 
Vətən ağrısından keçən ürəyim, 
Vətən ağrısını içən ürəyim, 
Doğra, xıncım-xıncım, doğra kədəri. 
 
Haqqın dərgahında qüdrətim, əyil, 
Zalımın zülmüylə yenilən deyil, 
Alınmaz qaladı ümid səngəri. 
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Alınmaz qaladı ümid səngəri, 
“Cəngi” sədasına dağlar oyansın. 
Hər vətən oğlunun qan yaddaşında 
Qeyrətli, cürətli çağlar oyansın. 
 
Dola, bu kəfəni boynuma dola, 
Bir şəhid harayı keçir içimdən. 
Özüm-öz uğrumda döyüşəm gərək, 
Çölüm də Vətəndi, içim də Vətən. 
 
Durmuşam döyüşçü sıralarında, 
Bu inam qoxulu misralarımda, 
Çağlayır Bərgüşad, axır Həkəri. 
 
Taleyin payızı, qışı üstünə 
Amansız düşmənin başı üstünə, 
Siyir qeyrətini vətən əsgəri. 
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13 
 
Siyir qeyrətini vətən əsgəri, 
Deməklə azalmır yurdun ağrısı. 
Yaralı Vətənin canından keçir 
Çiçəyin, ağacın, otun ağrısı. 
 
Səngər qoxusuna bələnən ömrüm, 
Vətən taleyini bağrına basıb. 
Heçə yol alnımın qırışlarında 
Snayper gülləsi yolunu azıb. 
 
Can nəyə gərəkdi, cürəti yoxsa, 
Qan nəyə gərəkdi, qeyrəti yoxsa, 
Yetər söz içində at çapdı hünər. 
 
Yoluna boylanır, hər qaya, hər daş, 
Şığı qartal kimi, döyüşçü qardaş, 
Cürətdən, hünərdən ölüm diksinər. 
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14 
 
Cürətdən, hünərdən ölüm diksinər, 
Heyrətdən allanar dərdin yanağı. 
Yurdun ağrısından keçməyən ömrü 
Bir ovuc isitməz vətən torpağı. 
 
Yanır pərdə-pərdə Şəmşirin sazı, 
Göyçədə göynəyir Dədə Ələsgər. 
Ruhu köklənibdi “Ruhani” üstə, 
Qəbrindən çağırır: “İgid, tələs, gəl”! 
 
Yurudun harayına yetmirsə bu can, 
Bu boy-buxunundan, yurd oğlu ,utan,- 
Vətəndə əsirdi vətən dağları. 
 
Hünərin meydanı daralıb bəlkə, 
Qeyrət damarları qırılıb bəlkə, 
Daha kişnəməyir ümid atları. 
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15 
 
Daha kişnəməyir ümid atları, 
Niyə gözün yaşdı, daşımın başı. 
Köynəkdən çıxmayıb qisas yolları, 
Köynək-köynək yanır ərən yaddaşı. 
 
Gözü yaşla dolub xatirələrin, 
Heyrət dizlərini qucaqlayıbdı. 
Alın yazısını son məktub kimi 
Bu ömrün üstünə kim yollayıbdı?! 
 
Qələbə yolları qoy açsın qucaq, 
Hər əsgər qədəmi ocaqdı, ocaq- 
Hər addım səsilə Vətən isinər. 
 
Alınmaz qaladı ümid səngəri, 
Siyir qeyrətini vətən əsgəri- 
Cürətdən, hünərdən ölüm diksinər… 

 
1995 
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Qan 

(poema) 
 
Yuxusunda bir at kişnədi. Yəhərsiz-yü-

yənsiz bir at. Gözlərini açdı. Ancaq yuxunun 
açıq qapısından keçə bilmədi. Bu yuxu göz-
lərinin yuxusu deyildi. Bu yuxu Səsinin, Sö-
zünün, Ruhunun yuxusuydu. Bu yuxu ha-
mının görə biləcəyi və heç kəsin görə bil-
məyəcəyi yuxuydu... 

 
Gözümüzün işığına, 
Dəsmalını sərən yuxu. 
Ömrümüzü çiçək-çiçək, 
Ömrümüzdən dərən yuxu. 
 
Əridib dərdin daşını, 
Qurudub gözün yaşını. 
Bu dünyanın yaddaşını, 
Daş sükutla hörən yuxu. 
 
Gözdən keçir, qalmır izi, 
Gündə qazır qəbrimizi. 
Bu gidi dünyada bizi, 
Bizdən yaxşı görən yuxu. 

 



Ömrün gəraylı çağları 
 

101 

 
 
 

Bir ağrı şaxıdı sümüklərindən, gözlərinin 
yuxusu çat verdi. Bu yuxunun çatlarından 
onun daşlaşmış səbrinə, mamır basmış yad-
daşına ovuc-ovuc kişnərti töküldü. 

Və Səsinin, Sözünün, Ruhunun yuxusu 
diksindi. 

Nəsə tərpəndi içində.... 
 

Sönmüş ocağın ağrısı, 
Qaralmış gözdən görünür. 
Dərdin, əzabın min üzü, 
Bir qəmli üzdən görünür. 
 
Buğda-buğda, darı-darı, 
Kim səpdi bu ağrıları?! 
Haqqın qar düşən yolları, 
Bir yarpaq sözdən görünür. 
 
Tanı bu dərdin soyunu, 
Oxşa ümidin boyunu. 
Dünyanın əvvəli, sonu, 
Bir ovuc səsdən görünür. 
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Damarlarından at ayaqlarının səsi gəldi. 

Zamanın toz-torpağı altında qalmış yad-
daşının iniltisini eşitdi. 

 
Yaddaşının dan yerində, 
Kişnər dünyanın yolları. 
Arxanca qalıb uzalı, 
Bir qədim səsin qolları. 
 
Bax bu sehrə, bu ovsuna, 
Bəxtə dəyən oxu sana. 
Duman enib yuxusuna, 
Gümüşbirçək nağılların. 
 
Solub tale qarğışın da, 
Yol get alın qırışında. 
Boylan bir qan yaddaşında, 
Özündən-özünə sarı. 
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Yuxusunda kişnəyən atın nəfəsi dəydi üzü-

nə, yuxunun açıq qapısında bir addım atdı. 
Dünya bihuş halda səssizliyin içinə yıxıl-

mışdı. Qulaq söykədi dünyanın sükutuna. 
Bu sükutdan üşüdü, canı isinsin deyə, ye-

nə bir addım atdı. Addımının səsindən dün-
yanın sükutu qırıldı.  

Haradasa uzaqlardan gələn bir səs axdı 
qulağına. 

 
Gözlərindən keçən bulud, 
Qonub alın yazısına. 
Taleyini pərdə-pərdə, 
Köklə bu dərd havasına. 
 
Ömür kövşən, bəxt bir çığır, 
Itkin düşən bəxti çağır. 
Bütün yollar gedib çıxır, 
Yenə dərdin qapısına. 
 
Misra-misra daş, köpüklən, 
Yaddaş səbatıyla yüklən. 
Köklən, atam oğlu, köklən, 
Köklən dərdin qisasına. 

 
 



Balayar Sadiq 
 

104 

 
Bu səs çığırına düşüb yüyürdü. Yüyürdü, 

nə yüyürdü... Gözünə bir qəbir dəydi. Bu 
qəbir deyildi. Üzüqoylu düşüb qalan atasının 
meyitiydi. Qəhər boğdu onu. Hönkürüb ağla-
maq istədi. Göz yaşı əvəzi kişnərti töküldü 
gözlərindən. 

 
Göz yaşı da bir yuxudu, 
Gözümüzdən axıb gedir. 
Bəyaz donlu bir aydınlıq, 
Köynəyindən çıxıb gedir. 
 
Karvan-karvan qaranlıqlar, 
Gözümüzdə ayaq saxlar. 
Soyuq-soyuq ayrılıqlar, 
Səbrimizə yağıb gedir. 
 
Dünya dumanlı dərədi, 
Səsim içində əridi. 
“Ömür-gün bir pəncərədi, 
Hamı ordan baxıb gedir”. 
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Öz-özündən hövülləndi. “Bissimillah” de-

yib, səs çığırıyla yüyürdü.  
Yüyürdü, daha bir “Bissimillah”acan yü-

yürdü. Arxasınca səslər yüyrdü, sözlər yü-
yürdü. Qəbirsiz meyitlər, meyitsiz qəbirlər 
yüyürdü arxasınca. 

 
Halal-hümmət edəmmədik, 
Ömrümüzdən köçdü dünya. 
Karvanı yolda soyulmuş, 
Bir yiyəsiz köçdü dünya. 
 
Gah uzaqda, gah yaxında, 
Qaldıq dərdin ayağında.  
Bir daş səbrin qayığında, 
Göz yaşından keçdi dünya. 
 
Açıb dərdin yaxasını, 
Səpdi ölüm qoxusunu. 
Dağın, daşın yuxusunu, 
Ömrümüzə biçdi dünya. 
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Yenə gözünə qəbir dəydi. Yox, bu da qə-

bir deyildi, babasıydı. Can üstəydi babası. 
Onu görən kimi xəfif bir təbəssüm çiçəklədi 
qocanın üzündə.  

- Şükür olsun Tanrıya ki, gəldin, bala. 
 

Son nəfəsin yaxasına, 
Düşüb bir nağıl işığı. 
Qoymur bu işıq, ay bala, 
Ömürdən enim aşağı. 
 
Günlər saçın yolub getdi, 
Dərdin gözü dolub getdi. 
Naxış-naxış solub getdi, 
Səsin, sözün yaraşığı. 
 
Dərd göyərdi dərd izindən, 
Batdım bu dərd dənizində. 
Açıldı addım səsindən, 
Yaddaşımın qırışığı. 
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Yoxsa rahat ölə bilmirdim – dedi-ruhum 

bədənimdə çarmıxa çəkilmişdi. Içimdə qə-
dim bir nağıl kimsəyə söylənmədən məni 
ölməyə qoymurdu.  

Bu nağıl qan yaddaşımızın nağılıdı, bala... 
 

Kişilər vardı dünyada,  
oğul bala,  
ərən kişilər. 
Qismətini çiçək kimi  
lap ilanın yuvasından  
dərən kişilər. 
Gözlərində haramın odunu alıb,  
Əllərinə “halalım” –  
deyən kişilər. 
 
Bir gün göy üzünün  
maviliyi soldu,  
buludlar qısır oldu. 
Yağış əvəzi,  
günah leysanı yağdı. 
Zamanın həyadan  
çatladı bağrı. 
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Torpağın qəbir sinəsində  
dəfn oldu,  
dünyanın boylu – boylu  
ağacları,  
məxmər-məxmər  
otları...  
 
Həmin gün ərən kişilər 
Yüyənini boşaldıb,  
çapıb getdilər,  
gümüş nallı,  
ipək yallı atları. 
 
Dünyanın sükutunda,  
dəfn olmuş  
halallığın qəbri üstə  
daşlar uladı,  
Küləklər saç yoldu. 
 
Oğul bala,  
Sənin ruhunu  
köynəkdən çıxaran  
o kişnərti  bir ulu, bir qədim yoldu. 
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Zaman bu yolun   
tozunu yatırtdı. 
Üstündən   
çapıb gedən atların   
fınxırtısı, kişnərtisi   
yarpaq-yarpaq töküldü,  
çiçək-çiçək soldu. 
 
Eşit, oğul bala, eşit,  
ərənlərin səsi  
ağca sular kimi  
içindən axan gün,  
Damarlarında qanın  
kişnəyən gün,  
Bu yol diriləcək. 
Üfüqləri toza basıb,  
bədöy-bədöy atların  
yalmanına yatıb,  
ərənlər gələcək. 
 
Yenə dünyanın üzündə  
sünbül-sünbül  
halallıq göyərəcək. 
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Babası bir ovuc Səs oldu, bir yarpaq Söz 

oldu, bir ulu Ruh oldu. Bu qərib Səs, bu qə-
rib Söz, bu qərib Ruh qan yaddaşına hopdu. 

Demə, onun yüyürüb gəldiyi səs cığırı da 
bir kişnərti imiş. Demə, yuxusundakı atın 
kişnərtisi də qan yaddaşından süzülüb 
gəlirmiş.  

 
Salam, a qan yaddaşımdan, 
Dünyaya baxan kişnərti. 
Yuxulardan bulud-bulud, 
Ömrümə yağan kişnərti. 
 
Yüz arzudan, kamdan keçib, 
Elimdən, obamdan keçib. 
Atamdan, babamdan keçib, 
Qanımda axan kişnərti. 
 
Bu qəmdən qəm yoluna çıx, 
Taleyə qəm yolu açıq. 
Tökülməyə qanımız çox, 
Qəm yemə, a Xan kişnərti. 

13.10.1996 
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Yol 
(poema) 

 
Biri vardı, biri yox, 
Bu dünyada 
Bəlkə bircə dərdsiz vardı, 
Onundakı adı: Yox. 
 
Biri vardı, biri yox, 
Haqqın sirrindən aşağı, 
Tanrı səbrindən aşağı, 
Göyün qəbrindən aşağı. 
 
Bir Tənhalıq uzanırdı, 
Bir Qaranlıq uzanırdı. 
Bir Bəyazlıq uzanırdı. 
 
Bir az Səsə oxşayırdı, 
Bir az Sözə oxşayırdı. 
Bir az Yola oxşayırdı, 
Uzanıb gedən Tənhalıq, 
Uzanıb gedən Qaranlıq, 
Uzanıb gedən Bəyazlıq. 

...Yox elə yola oxşayırdı tənhalığıynan, 
qaranlığıynan, bəyazlığıynan uzanan bir yol 
idiki vardı.  
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Üstündən qoşun-qoşun adamlar tabut-tabut 

keçirdi. Ilxı-ilxı atlar arabaların yedəyində 
keçirdi. Ağır-ağır buludlar axırdı üstündən. 

Amma nə bir kirpik toz vardı üstündə, nə 
bir yarpaq səs, nə bir damcı göz yaşı. 

Gözünün kökü saralmışdı bu yolun, Ona 
sarı boylanmaqdan. 

Insafın olsun – dedi – mən səndən keçmə-
səm, dünyamı dağılar?  

“İnsaf” sözünə yolun dodağı qaçdı... 
 

Yoxdu sözün, səsin tamı, 
Tükənib dözümün tabı. 
Bax, bu ömür-gün kitabı – 
Düşübdü insaf varağı. 
 
Gəl, bu yola yoldaş olaq, 
Gəl, bu yola yaddaş olaq. 
Görürəm ki, yarpaq-yarpaq, 
Üst-başından insaf yağır. 
 
Öz yolunu tutdu bu yol, 
Insafımı uddu bu yol. 
Gəl, sən mənim insafım ol, 
Sənin insafın var axı. 
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Görən o idimi danışan, yoxsa onunlamı 

danışırdı kimsə. 
Heç özü də bilmirdi. 
Ancaq dünyanın harasındansa bir səs 

süzülüb gəlirdi. Bəlkə də içindən axırdı bu 
səs. 

Bu, hamının qulağına ömründə bircə dəfə 
çatan səs idi.  

Dünya binə olandan bu səsi heç eşitməyən 
vardımı görən?! 

 
O səs dəniz-dəniz daşdı, 
Onun göz yaşına,  
alın qırışına  
töküldü. 
 
Onun göz yaşı,  
alın qırışı  
töküldü o səsdən. 
 
Baxdı...  
tökülən göz yaşından,  
alın qırışından. 
Yenə bir yol uzandı... 
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O yolun ilan kimi  
quyruğu tərpəndi, 
Külək olub ətəyi yelləndi. 
Və o yolun üstündə  
tanış bir səs  
köpükləndi... 
 
Bu yolun dar köynəyindən, 
Baban keçdi, atan keçdi. 
Dünyanın əlhəd daşına, 
Yüz yol kəməndatan keçdi. 
 
Qımışıban altdan-altdan, 
Çox çaparlar saldı atdan. 
Çox addılar düşdü addan, 
Çox adsızlar adnan keçdi. 
 
Ərzin toxundan, acından, 
Gəlib daddı umacından. 
Bu yolun daş qılıncından, 
Gündoğan, günbatan keçdi. 
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Ömrün bu oğlan çağında bu nə köçhaköç-
dü, Allah? Mənə nə vermisən, alammırsan? – 
dedi. 

Nənəm deyərdi axı, mən dünyaya gələndə 
nəsə alnıma yazmısan. 

Al, götür, alnıma yazdığını – götür. 
Qoy çıxım gedim yolumnan. Quşuna daş 

atmamışam, ağacını qırmamışam, yetimini 
söyməmişəm, əlsiz-ayaqsızını döyməmişəm. 

Heç nəyini istəmirəm... 
Təkcə üzümə maddım-maddım baxan bu 

yolun baxışlarını aç yaxamdan... 
 

Ömrü-günü qaval kimi 
Döyən yağış, dolu bəsim. 
Səbrimdən çıxıb getməyə, 
Bir qarışqa yolu bəsim. 
 
Çat verir gözüm işığı, 
Kor olub dözüm işığı. 
Cibim boş, əlim aşağı, 
Sinəm qəmlə dolub, bəsim. 
 
Bu dünyanın otu sanı, 
Çəkdim bu dərdin nazını. 
Götür verdiyin yazını, 
Ömür boş, ya dolu, bəsim. 
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Yolun dili lalıydı, qulağı karıydı. Amma 

gözləri dipdiriydi. Kirpik-kirpik danışırdı 
gözləri, buğda-buğda dənləyirdi səsləri, 
sözləri.  

Görünürdü də, görünmürdü də bu Yol. 
Üzünü görünməzliyə tutub, görünməzim! 

dedi – bir “Vağzalı” havasının haqqı qalıb 
boynumda... 

Yolun kirpikləri qırpıldı... 
 

Toyunda plov buğlanmaz, 
Qani axmaz erkəklərin. 
Payız gəlib xəbərin yox, 
Saralıb biçənəklərin. 
 
Elə bil ki, bu dünyada, 
Bir kimsə yoxmuş sən adda. 
Qatla, qoy ürəyin altda, 
Arzuları, diləkləri. 
 
Baxma çoxuna, azına, 
Qol çək qismət kağızına. 
Ömür-gün düşüb ağzına, 
Əcəl adlı küləklərin. 

 
 



Ömrün gəraylı çağları 
 

117 

 
Yol qıvrıla-qıvrıla boyun-boğazına dola-

şırdı. Səsi yuxalmışdı, haray salmağa heyi 
qalmamışdı. Imdad diləməyə kimsə yox idi. 
Güc verdi göz yaşına. Göz yaşları ovuc-ovuc 
mələdi. 

Göz yaşlarının mələrtisini quzu səsi bilib, 
canavar kimi dişlərini şaqqıldatdı Yol. 

 
Kimsə biləmməz bu sirri, 
Kiri,ay zavallı, kiri. 
Üz vurmağın deyil yeri, 
Bu köçün köçmək vaxtıdı. 
 
Ovudan olmaz bu qəmi, 
Yetişib ayrılıq dəmi. 
Son nəfəsi badə kimi, 
Götürüb içmək vaxtıdı. 
 
Səbrin gülər, səsin ağlar, 
Ürəyində hər sim ağlar. 
Körpülənib qaranlıqlar, 
Üstündən keçmək vaxtıdı. 

 
Sinəsində qəlpə kimi son nəfəs tərpəndi. 

Köhnə divarın suvağı kimi səbri töküldü 
içinə. 
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Bumbuz bir sükut üstünə daşırdı. Hər şey 

susmuşdu. Təkcə Yolun gözləri danışırdı. Bu 
sükutun içindəki səsi ancaq o eşidirdi. Ondan 
savayı kimsə eşitmirdi.  

...Və eşidə bilməzdi də... Çünki o sükutun 
içində hamının alnına yazılan bir səs varıydı. 
O sükut hər kəsin səsini əmanət kimi sa-
xlayırdı. 

...Və o sükut o Yol idi. Beləcə onun da 
alın yazısı o Yolun sükutunda islandı. Son 
nəfəsin son anına dirsəklənib pıçıldadı: 

 
Baxışıma güzgü tutan, 
Dünyanın üzü, əlvida. 
Əli işıq ətəyindən, 
Üzülən gözüm, əlvida. 
 
Illər ucdu dəstə-dəstə, 
Ömür dəfn oldu bir səsdə. 
Bu gəlişsiz gediş üstə, 
Hönkürən sözüm, əlvida. 
 
Göz yaşında itmiş ünəm, 
Yönü bilinməz bir yönəm. 
Taleyin qara hökmünə, 
Baş əyən dözüm, əlvida. 
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Yol səfər üstəydi. Səfər yiyəsi təklənmiş-

di. Gedər-gəlməzin havası üzünü yelpiklə-
yirdi... 

 
Allah, o nə baxış idi, 
Qara-qara qarğış idi. 
Yoxsa bir qara daş idi, 
Düşüb qalmışdı gözündə. 
 
Barmaq-barmaq əli laldı, 
Saçlarında teli laldı. 
Günü, ayı, ili laldı, 
Bir ah donmuşdu sözündə. 
 
Bu ki, qaralan göz idi, 
Ruhu ucmuş bir söz idi. 
Bəs o kimin nəfəsiydi, 
Yarpaq açmışdı üzündə... 

1996 
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Başdaşı 
(poema) 

 
Içindəki dərd daşının üstündə oturub, bəx-

tinin qanlı köynəyini göz yaşıyla yuyurdu. 
Ürəyi misra-misra əsirdi. Tanrıdan savayı 

kimsəsi yox idi. 
Üz tutdu kimsəsizlərin kimsəsinə... 
 

Bu da bir ömürdü, Allah, 
Toz basıbdı üst-başını. 
Səsim, harayım büzüşüb, 
Açammıram qırışını. 
 
Misram qərib, sözüm yetim, 
Gözlərimdə yosun bitib. 
De, indi harda dəfn edim, 
Gözü yaşlı göz yaşımı?! 
  
Saçlarımda sökülür dan, 
Tellərim ah çəkir dən-dən. 
Bu ömürə qəbir məndən, 
Özün göndər başdaşını. 
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Bu səsin ağrısından mələklərin kirpiyi 

nəm çəkdi. Tanrı səbrinin qapısı bir yarpaq 
diksindi. 

 
Içimdəki əzabların, 
Dərəsi, dagı diksinir. 
Bu səsə hopmuş ağrıdan, 
Ömrün sabahı diksinir. 
 
Qəm bitib ömrün yazında, 
Göynəyir alın yazım da. 
Misraların yaxasında, 
Sözlərin ahı diksinir. 
 
Yuxusuna yağır qanım, 
Ötən ömrün, itən anın. 
Bu üzüqara dünyanın, 
Lap son günahı diksinir. 
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Yer üzünün kimsəsizliyində, göy üzünün 

səssizliyində üz söykədi içindəki misraların 
doğmalığına. 

 
Ömür yolu sillə kimi, 
Çırpılır mərdin üzünə. 
Göz yaşlarım bir qapıdı, 
Açılır dərdin üzünə. 
 
Qəmin yox imanı, dini, 
Qazılmamış qəbrim dinir. 
Ömrün nəm çəkmiş bəxtini, 
Əzablar sərdi sözümə. 
 
Ümid göynər göyəm-göyəm, 
Bu ömrə yadam, özgəyəm. 
Dərdin üzünə güzgüyəm, 
Baxıram özüm-özümə. 

 
Öz boyundan göyə baxdı. Göy özü boyda 

gömgöy bir göz idi. 
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Bu gözü öpmək istədi. Gözlərini yumdu. 

Üzünə gömgöy misraların teli toxundu. 
Öpdüyü rəngin təmasından sərxoş oldu. 

 
Dəniz gözlüm, təmasından, 
Ocağım məst, közüm sərxoş. 
Havalanmış ürəyimdə, 
Misra-misra sözüm sərxoş. 
 
Ələndim dərd ələyində, 
Üzün gördüm fələyin də. 
Çıxıb səbrin köynəyindən, 
Içimdəki dözüm sərxoş. 
 
Həyat ucuz, ölüm baha, 
Ahım məktubdu Allaha. 
Üz tutası yer yox daha, 
Yolum sərxoş, izim sərxoş. 

 
Sükut qoxulu bir gün idi. Havadan kədər 

damırdı. 
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Ömrünün son yarpağının kölgəsində bar-

daş qurub, özüylə üz-üzə oturmuşdu. Öz-
özünü ovutmağa içində misralar yarpaq-
layırdı. 

 
Ümidlər qılıncdan keçir, 
Sağ olsun, başın sağ olsun. 
Taleyinə kölgə salan, 
Alın qırışın sağ olsun. 
 
Ömür-gündən yollar axır, 
Yollar yoldan yola baxır. 
Səndən-sənə fağır-fağır, 
Baxan yaddaşın sağ olsun. 
 
Səssiz səsə səsdir həyan, 
Səsdən səssizliyə boylan. 
Içində sükut ulayan, 
Tənha başdaşın sağ olsun. 

1996 
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Edam günü 
(poema) 

 
Edam günüydü. Dar ağacları yallı gedirdi. 

Cəllad kötükləri göz yaşında güzgülənirdi. 
Tanrı səbrindən aşağı, yerin-göyün süku-

tundan yuxarı bir ah köynəkdən çıxdı. 
Kəpənək-kəpənək sözlər dünyanın süku-

tuna qondu. 
 

Qar ələnir günlərimə, 
Üşüyür torpağım, daşım. 
Kirpiklərim dar ağacı, 
Asıb özünü göz yaşım. 
 
Ömür-gün arzumun gülü, 
Səsimdən ağrı tökülür. 
Edam kötükləri gülür, 
Diksinir alın qırışım. 
 
Yuyub bəxti göz yaşında, 
Oturdum əlhəd daşında. 
Əzabların yaddaşında, 
Amanatdı son baxışım. 
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Üzünə açılan qapıda əzabın kölgəsi 

göründü. Qorxudan içinə yıxılmış qorxunun 
halına açıdı. Bir ovuc heyrət səpdi qorxunun 
üzünə. Səpdi ki, bari bir anlığa özünə gəlsin. 
Son dəfə içindəki qorxunun gözlərini öpüb 
halallaşmaq istədi. Onun üçün qorxusuzluq 
da elə Allahsızlıq kimi bir şey idi.  

 
Üzümə açılan qapı, 
Gəl, qaytar, qorxumu qaytar. 
Tanrı ətəyindən yağan, 
İlahi qoxunu qaytar. 
 
Ömrü-günü daşa basdım, 
Səbrimdən yolları asdım. 
Bir işıq içində azdım, 
Azımı, çoxumu qaytar. 
 
Harayımdan keçən cığır, 
Bir edam gününə çıxır. 
Ölüm sükut alacığı, -  
Içindən yuxumu qaytar. 
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Demə, ölüm gələndə əvvəl qorxu ölürmüş. 

Qorxusu ölmüş adamın daha bu dünyada nə 
işi vardı.  

Bir cüt göz yaşı qoluna girdi. Öz içindən 
ayağa qalxdı. Əllərinə, ayaqlarına vurulmuş 
qandalları qorxu tabutu kimi əzabın kölgə-
sində dəfn etdi.  

Üzünə açılan ölüm qapısına ömrünü açdı. 
 

Sonalanıb, xınalanıb,  
Gələn ölüm, mübarəksən. 
Sükutu dədə malı tək, 
Bölən ölüm, mübarəksən. 
 
Bitirib ömür dərsimi, 
Dəsmal tək büküb səsimi. 
Oxşayıb son nəfəsimi, 
Gülən ölüm, mübarəksən. 
 
Qalmışam qəm dərəsində, 
Çatmayır sənin səsin də. 
Bir misranın kölgəsində, 
Ölən ölüm, mübarəksən. 
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Gələn ölüm deyildi. Hələ özündən-özünə-

cən bir yol qalırdı ölümə. 
Gələn zülüm idi. Addımının səsindən daş-

lar diksinirdi. Allahın xəbəri yox idi bu 
addım səsindən. 

Dünyanın səbri hönkürürdü. 
 

Bu mənsiz mənli ömrümü, 
Bir qaratel sözdən asın. 
Dərdi qara bayraq kimi, 
Bir cüt ala gözdən asın. 
 
Dözüm səpin ağrılara, 
Səbri bükün ağılara. 
Daş atın uzaq yollara, 
Cığırları izdən asın. 
 
Yolların çiynində bitin, 
Gümanlarda azın, itin. 
Tonqalları edam edin, 
Ocaqları közdən asın. 
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Ömrün o başından gələn yol edam gününə 

dirənmişdi. Bir azdan bu edam günündən 
keçib gedəcəkdi. 

 
Bu dünyanın yaxasından, 
Bütün yollar keçib gedir. 
Ömrü bir addım səsinə, 
Dolduruban içib gedir. 
 
Fələk qaldırır bayrağı, 
Düşürdür başdan papağı. 
Bir qarış qara torpağı, 
Boyumuza biçib gedir. 
 
Öz-özümə dəyən daşam, 
Gülsüz bahar, qarsız qışam. 
Allah, mən burda qalmışam, 
Ömür mənsiz keçib gedir. 

 
Dişlərini qıcadı. Zamanın köksündən bu 

edam gününü köklü-köməcli ağac kimi çəkib 
qopartmaq istədi. 
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Qollarının gücü pas atmışdı. Nərəsi kül 

olub içinə tökülmüşdü. 
   

Möhnətini biləmmədim, 
Nə çox yaşadı bu ömür. 
Bir misranın yuxusundan, 
Məni daşıdı bu ömür. 
 
Ah çəkdim, ahım ağrıdı, 
Olmaz günahım ağrıdı. 
Ağırdı, vallah, ağırdı, 
Əlhəd daşıdı bu ömür. 
 
Bəxtimin duman, çən yeri, 
Ümidlərin köçən yeri. 
Göz yaşımı içən, yeri, 
Ömrümə daşdı bu ömür. 
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Divarların sükutu səbrini daradı. Dünya 

yamyaşıl bir nağıl kimi yaddaşından axdı. 
 

Salxım-salxım buludların, 
Düşüb bəxtimə kölgəsi. 
Açılıb dərdin yolları, 
Gedən getsin, gələn gəlsin. 
 
Öpüb dərdin yanağından, 
Həsrəti üzdüm tağından. 
Çırpdım ömrün budağından, 
Yaşamaq adlı həvəsi. 
 
Sozalıb ahımın odu, 
Ünvanımı qəm unudub. 
Yollarıma işıq tutub, 
Bir yarpaq sükutun səsi. 
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Qapı açıldı... 
Bir ömür də qapının yaddaşından keçdi. 
 

Səsin, sözün bu dünyadan, 
Düymə-düymə söküləcək. 
Səndən sonra ağrıların, 
Ovxalanıb töküləcək. 
 
Əlin, ayağın kiriyər, 
Ahın içində əriyər. 
Dönübən baxsan geriyə, 
Baxışların büküləcək. 
 
Yaşanmamış il ağrısı, 
Qəlbində boynunu qısıb. 
Daha yum gözün, qadası, 
Indicə ölüm gələcək. 

 
Edam günüydü. 
Dar ağacı kəndiri havada saat kəfkiri kimi 

yellənirdi. 
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 Görəsən əbədiyyət vaxtıynan saat neçə 

idi?! 
Azadlığa gedən yollarda addım səsi 

çiçəkləyirdi. 
 

Dön bu yolların birinə, 
Baş vur ölməzlik sirrinə. 
Bəxtinin edam yerinə, 
Xoş gəldin, ay gələn adam. 
 
Həsrət yağır daşa, dağa, 
Qəmlə dur dodaq-dodağa. 
Haqqa başdaşı olmağa, 
Xoş gəldin, ay gələn adam. 
 
Gün düşübdü günahına, 
Söykən nəm çəkmiş ahına. 
Ulu dərdin dərgahına, 
Xoş gəldin, ay gələn adam. 

1996 
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Bir ovuc yaddaş torpağı 
(poema) 

 
Dünyanın harasındasa bir ovuc torpaq ağ-

rayırdı. O torpaq onun alın yazısıydı. Və 
onun qan yaddaşında o bir ovuc torpağın ətri, 
qoxusu yol gedirdi. 

 
Qurtulub dərdin ağzından, 
Enib bir söz yaxasından. 
Bir cüt gözün yuxusundan 
Kirpik-kirpik dərilən yol. 
 
Hopub ömrün hər ayına, 
Hörülüb qəm sarayına. 
Bir yaddaşın harayına, 
Çəmən-çəmən sərilən yol. 
 
Ocaqdı közün ovcunda, 
Dərədi düzün ovcunda. 
Bir yarpaq sözün ovcunda, 
Misra-misra dirilən yol. 
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Ömrünü arzularına geyib o yola sarı yü-

yürdü. O yol da bir ovuc torpaq ömründən 
keçib, ona sarı qaçırdı... 

Beləcə bir-birindən xəbərsiz iki ömür yolu 
bir tale ağrısının kölgəsində üşüyə-üşüyə 
dünyanın tənhaliq səhrasıyla gedirdi. 

 
Geyib əyninə səbrini, 
Qoyub çiyninə qəbrini. 
Ömrün qəza-qədərini, 
Götürüb o gedən kimdi? 
 
Sıxıb dişinə sözünü, 
Ahı çağırır özünü. 
Hər addımbaşı köksünü, 
Ötürüb o gedən kimdi? 
 
Səsinlə ahını sarı, 
Islanıb ömür hasarı. 
Bir ovuc torpağa sarı, 
Hönkürüb o gedən kimdi? 
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Dünya bir ovuc torpağın yuxusunda göy-

nəyirdi. 
Bir ovuc torpaq, bir dünya tənhalıq, bir də 

ruhuna sancılmış ulu bir həsrət onun ömrü-
nün yiyəsiydi.  

 
Ağrı damırdı üzündən, 
Alov qalxırdı izindən. 
Soruşurdu öz-özündən, 
Hanı bu ömrün yiyəsi?! 
 
Göz yaşları bir cüt ağı, 
Bilinmir qarası, ağı. 
Dərdin yiyəsi var axı, 
Hanı bu ömrün yiyəsi? 
 
Ahı bir tənha çığırdı, 
Tüstü gözündən çıxırdı. 
Ölüm gəlib çağırırdı, 
Hanı bu ömrün yiyəsi? 
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Hardasa bir ovuc torpaq yol gəlirdi. Bu 

torpaq onun ölümüydü. Adına yurd deyirdi-
lər bu ölümün. 

 
Allah, bu necə ölümdü, 
Özü torpaq, torpağı daş. 
Tənhalıq adlı ağacdı, 
Yaşıl-yaşıl yarpağı daş. 
 
Bu ağrı hər simə düşür, 
Kölgəsi səsimə düşür. 
Hər gün sükutla döyüşür, 
Silahı daş, yarağı daş. 
 
Bu nə dözüm, bu nə tabdı, 
Yol itirən yolu tapdı. 
Həyat bir torpaq kitabdı, 
Yazılmamış varağı daş. 

 
Yaddaşında qəfil bir ağrı qopdu. Ruhu için-

də səntirlədi. Gözləri kirpik-kirpik qaraldı.  
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Üzüqoylu yıxıldı yaddaşına.  
 

Özünü özündə ələ, 
Dərdini səbrinə bələ. 
Tanrı, bu dünya da elə, 
Yarı qəmdi, yarı yaddaş. 
 
Basıb duman, çən yolları, 
Səbrimi ölçən yolları. 
Alnımdan keçən yolların, 
Əriməyən qarı yaddaş. 
 
Itkin düşən səsdi anım, 
Səs-səs ləpələnir qanım. 
Bu qərib ömrümün, canım, 
Bərəkəti, barı yaddaş.  
 

Bu yaddaş deyilən yer xarabalıq idi. 
Burada səslər daşa dönmüşdü. 
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Sözlərin yaxasından qan axırdı. Hövlün-

dən qışqırdi. 
 

Anam, bu sellənib axan, 
Sular kimin göz yaşıdı. 
Oddan əvvəl doğulmuşdum, 
Niyə oldum köz yaşıdı? 
 
Bir ovuc qəm atdım oda, 
Od tutuban yandı od da. 
Qəribin ahı dünyada, 
Bir ilahi söz yaşıdı. 
 
Gözlərimin qan yerinə, 
Heyrətimin dan yerinə. 
Dərdin gündoğan yerinə, 
Dur gedək, mənim yaşıdım. 

 
Səsi daş-daş töküldü ayaqlarına. Daş olmuş 

səslərin üstündən yüyürdü.   
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Ayaqları altında sükut çat verdi. Yaddaş 

xarabalığının içindən bir səs işığı havalı-havalı 
süzülüb gəlirdi. 

 
Bax, bu da ölüm köynəyi, 
Içində sükut göynəyir. 
Göz yaşını ip tək əyir, 
Özünə başdaşı toxu. 
 
Dön bu səsə, ayaq saxla, 
Indi özünə var, ağla. 
Ömür kitabın varaqla, 
Qaralmış sətrini oxu. 
 
Ölüm deyirlər adına, 
Bir bax tamına, dadına. 
Bir daha düşməz yadına, 
Ömür-gün adlı bu yuxu. 

 
Taleyin qaranlığında gözlərini açdı. 
Ömrünün tənhalığında sükut kövrəlmişdi. 
Dəmir qapının üstündəki barmaqlıqdan zə-

if, əzabdan saralmış elektrik işığı pərişan-pə-
rişan otağın içindəki səssizliyi cırmaqlayırdı. 
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Sinəsində tənhalıq qoxulu duyğular üzü 

qibləyə daşdı. 
 

Alışır əcəlin odu, 
Yol gəlir bir qəbrin otu. 
Həyat bir əlcim məktubdu, 
Doğru-doğru yalanlara. 
 
Kim qazdı bu qəm quyusun? 
Gözlər dəniz, kirpik yosun. 
Ağrılardan salam olsun, 
Qırış-qırış alınlara. 
 
Səbr tənha göz yaşıdı, 
Qəm ürəyin naxışıdı. 
Dünya özü başdaşıdı, 
Kəfənsiz dəfn olanlara. 

 
Ömür-gün bir cüt göz yaşından bir ovuc 

torpağa kimi uzanan ağrı köynəkli yol idi.
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Və bir ovuc torpaq ömür yolunun qapı-

sıydı. Eləcə ömür yolu da bir ovuc torpağın 
qapısıydı. 

 
Kimlər döyər bu qapını, 
Daha sənin nə vecinə. 
Köçündən köçüb getmisən, 
Gəl, bu köçün köç içinə. 
 
Daha buz bağlayıb səsin, 
Tənha yelkəndi nəfəsin. 
Bu sənin torpaq qəfəsin, 
Bir bax çölünə, içinə. 
 
Yolların əriyib dən-dən, 
Bulud adlamaz göyündən. 
Adını unut bu gündən, 
Daha ölmüsən, incimə. 

 
Hər şey bu qapıyacandı. 
Bu qapı bir ovuc torpaq idi. Dünyanın hər 

üzünü köynəyindən keçirib əbədiyyət yuxu-
sunun laylasını çalan torpaq. 
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Bənzər səsə, bənzər ünə, 
Göz yaşımı sərib günə. 
Bağışlayıb məni mənə, 
Məni məndən alan torpaq. 
 
Bilməz əzab, ya ağrı nə, 
Dönüb tale varağına. 
Qəbrimi basıb bağrına, 
Gözü yolda qalan torpaq. 
 
İçində nəfəs qocalır, 
Yarpaq-yarpaq səs qocalır. 
Qapı-qapı hey açılır, 
Doğru torpaq, yalan torpaq. 

 
Bir ovuc torpağın qapısını açdı. Öz-özüylə 

salamlaşdı.  
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Sinəsindən qan axırdı. Və bu qanın içində 

gündoğandan-günbatana bir köç gedirdi. 
 

Kim alacaq bəs bu öcü, 
Paslanıb səbrimin gücü. 
Əyləyin bu gedən köçü, 
Deyiləsi sözüm qalıb. 
 
Həsrət adlı alaçığam, 
Çətin bu möhnətdən çıxan. 
Sönüb getmiş bir ocağam, 
Bir işaran közüm qalıb. 
 
Oynadım qəmin toyunda, 
Bəxt uduzdu bu oyunda. 
Arxanca əli qoynunda, 
Bir cüt ağlar gözüm qalıb. 
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Torpaq qəbir-qəbir ağrıdı. Sükutun doda-

ğındakı səssizliyə qan çiləndi. 
 

Əsdi möhnətin küləyi, 
Ümid yeri oda düşdü. 
Ayrılığın dan yerinə, 
Əlçim-əlçim səda düşdü. 
 
Bu nə sudu, bu nə qandı?! 
Görən bundan kim nə qandı? 
Dərdin qolları çırmandı, 
Yollara qan-qada düşdü. 
 
Qopdu ömrün son varağı, 
Qaçdı torpağın dodağı. 
Ucaldı əcəl bayrağı, 
Kölgəsi bir ada düşdü. 

 
1998 
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Zindan görüşləri 
(poema) 

 
 

1. Özümlə görüş 
 

Tənha canavar tək ulayır əcəl, 
Kədər dumanında, həsrət çənində. 
Arzular mələyir körpə quzu tək, 
Taleyin qurdağız dərələrində. 
 
Əzablar bir sürü qara it olub, 
Səbrimi gəmirir bir sümük kimi. 
Göylərdən yiyəsiz ahlar tökülür, 
Yandırır içimi, sökür içimi. 
 
Köhnə divar kimi uçulur ömür, 
Alnımdan tökülür alın yazısı. 
Anama bir ovuc torpaq aparın, 
Bir ovuc torpaqdı qara kağızım. 
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Ahım külə dönür dodaqlarımda, 
Dərdə güzgü tutur gözümün yaşı. 
Azadlıq qoxulu misralarımı, 
Qəbrimin üstünə qoyun başdaşı. 
 
Yığıb neçə-neçə körpə yetimin, 
Yanıb külə dönmüş gülüşlərini. 
Nakam azadlığa heykəl qoyuram, 
Ömrümün bu “Zindan görüşlərini”. 

 
2. Məmləkətlə görüş 

 
Həqiqət kəfənsiz dəfn olunubdu, 
Bu yurdun mamırlı qayalarında. 
Üstündə buğlanan qan ləkəsi var, 
Üzü süd qoxulu laylaların da. 
 
Ümidin, inamın yolları üstə, 
Ölüm hörük-hörük sərib saçını. 
Qeyrət məzarının başında zülüm, 
Asıb bayraq kimi öz qılıncını.  
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Oğul uğuruna qəmli analar, 
Göz yaşı səpirlər su əvəzinə. 
Allahın səbri də düşsə boğular, 
Bu dərd dənizinə, qan dənizinə. 
 
Mənim azadlığım “hanı” deyənin, 
Gözünün yaşını zindanlar silir. 
Hər gün azadlığın bayrağı altda, 
Bir körpə azadlıq qurban kəsilir. 
 
Məmləkət-zindandı, zindandı-məmləkət, 
Ünvansız qəbirlər azadlıq qoxur.  
Körpə misraların pıçıltısından, 
Divarlar diksinir, qaranlıq qorxur. 
 
Məmləkət bəzənib toy mağarı tək, 
Əli xınalanıb dar ağacların. 
Ilin hər fəslində, hər vədəsində, 
Əyir budağını “bar” ağacların. 
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Mürgülü-mürgülü gəzir güllələr, 
Hər tində, küçədə “Qulaq” sülənir. 
Bu kor məmləkətin qapılarında, 
Həqiqət əl açıb, qeyrət dilənir. 
 
Qabarsız əllərin alqışı altda, 
Neçə gözüyaşlı fəryad dəfn olur. 
Dəmir zindanların qaranlığında, 
Azadlıq qoxulu həyat dəfn olur. 
 
Bu gün körpə kimi doğulan sözün, 
Dünəndən torpaqda məzarı hazır. 
Haqqın qatilləri bu məmləktdə, 
Şairi səsindən,sözündən asır. 
 
Qaranlıq quyudu, bu kor məmləkət, 
Bəndə yox, Allah da eşitməz məni. 
Qəbrimi çiynimə qoyub gəlmişəm, 
Sözlər dar ağacım, sözlər kəfənim. 
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3. Sözlə görüş 
 

Dostum,  
Dünyanin azadlıq beşiyi başında 
oxunan nəğmələr, 
zindan qoxusu dadır. 
Zindan divarları arasında  
doğulan misralar, 
Azadlıq dualarıdır  
 
Soyuq qaranıqlar, 
Tanrı səbrinin qapısıdır, dostum. 
Azadıq nəğmələri  
çilənmiş  
göz yaşı qoxulu qaranlıqlar, 
Zindanların  
alın yazısıdır,dostum. 
 
Zindanların bətnindən  
doğulur Azadlıq. 
Qaranlıq üstə iməkləyir, 
Nəmli divarların  
sükut ətəyindən tutub,  
qədəm-qədəm yeriyir. 
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Körpə azadlığın qulağına çatan,  
içində yarpaqlayan ilk səs, 
Dəmir qapıların şaqqıltısı olur. 
Azadlıq ah kimi doğulur, 
Günah kimi ölür. 
 
Azadlığın atası – qara sükut,  
anası – zindandadı, - dostum 
Tanrı ətəyindən yağan işıqlar, 
Azadlığın qaranlıq kəfənindən,  
utandı, dostum. 
 
Utanır Əzabın ocağı, külü, 
Utanır, Azadlıqdan,  
utanır Ölüm. 
Təkcə Azadlıqdan  
Zülüm utanmır. 
Utanmır, utanmır Zülüm, 
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Şəhid Azadlığın ahıdır,  
Məmləkətlər üstə ucalan bayraq. 
Külək vurub dalğalandıqca, 
Azadlığın  
ünvansız qəbri diksinir. 
Göylərdə Tanrının səbri diksinir. 
 
Dünyanın hələ doğulmamış, 
şairi diksinir, şeiri diksinir. 
Adəmin, Həvvanın,  
könlündən keçən buğdanın  
sirri diksinir. 
 
Dostum,  
bəs sənin içində  
diksinən nədi? 
Dar ağaclarının kölgəsi düşən yollardımı? 
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Yüyürüb, yüyürüb bir körpə azadlığın  
boyuna çatılmayan qollardımı? -   
içində tərpənir? 
Alagözlü bir Azadlıq  
sonalanıb, xınalanıb  
bir Söz köçündə tərpənir. 
 
Bu zindanın o üzü də  
elə zindandı, şairim. 
Uçan quşları qara daş,  
axan suları qandı, şairim. 
Barı burda – bu zindanda  
Qaragünlü, Alagözlü bir Azadlıq 
İşıq-işıq tellərini ürəyinə sərib sənin. 
Orda – o qara zindanda 
Tanrı insafından uzaq  
qazılıbdır qəbrin sənin. 
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Min ildi ruhumda yol gəlir bu səs, 
Kişnəyir içimdə dəli bir həvəs. 
Azadlıq eşqinə möhürdü məhbəs, 
Ay bəxti özündən qoca şairim. 
 
Zaman qara sacdı,ömür-gün darı, 
Çiynində Babəkin bitib qolları. 
Məhbəslərdən keçir haqqın yolları, 
Ay sözü ömründən uca şairim. 
 
Bu alın yazısı yuyuldu qanla, 
Çək tarix dərsinə, tarixi danla. 
Yaxası qanamış misralarınla, 
Haqqın qapsını açan şairim. 
 
Şairim, 
Azadıq ağacının  
dadlı-dadlı meyvəsidi  
misraların,sözlərin. 
Tamını dadını zindanlar bilir  
bu “meyvələrin”. 
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Bu ömür-gun köynəyinin, 
Düyməsidi, qara zindan. 
Bəlkə də Tanrı səbrinin, 
Kölgəsidi qara zindan. 
 
Qara zindan balası tək, 
Səni oxşar, əzizləyər. 
Öpüb qara saçlarını,  
qarasını təmizləyər. 
 
Şair, zindan qəfəs deyil, 
Azadlığın sarayıdı. 
Haqqa uzanmış əllərin, 
Divar-divar harayıdı. 
 
Şairim, haqqın yolunda, 
Tökülən qanlar sağ olsun! 
Azadlığa qucaq açan, 
Qara zindanlar sağ olsun! 
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Taleyinə yaylıq kimi, 
Düşən ayrılıq sağ olsun! 
Bu dünyada zindan-zindan, 
Qalan Azadlıq sağ olsun! 
 
Sən də bu dünyada, sağ ol, şairim, 
Sənin bu zindan ömründə 
Böyük Azadlıq yaşadı, 
Bu dünyada şairlərlə 
Ulu Azadlıq yaşıddı. 

 
4. Aclıqla görüş 

 
Yoxsul daxmalardakı ömürlərin  
saralmış bicənəklərinə  
ac uşaqların yuxusu dağılıb. 
Balasını ovundura bilməyən  
anaların dodağında  
sünbül-sünbül nəğmələr,  
sarala-sarala qalıb. 
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Su çilənmiş təndir kimi  
göz yaşı buğlanır 
aç uşaqların üz qoyduğu  
anaların dizi üstdə. 
Yoxsul ataların  
qəm yurd salmış ürəyində, 
Əzab təndir-təndir qalanır. 
 
Aclığın soyuq qəh-qəhəsi  
tökülür.  
Məmləkətin ucuq təndirlərinə. 
Inləyən, zarıyan acların səsi  
yem olur 
zamanın ac küləklərinə. 
 
Ürəyindən dodağına çatmır  
acların ahı. 
Tanrım, görən mələklər  
hansı varağa yazacaq  
bu günahı? 
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Köçüb gedib bu yerlərin  
qarışqaları da. 
Yığıb aparıblar gəldiyi yolları da. 
 
Tanrım, yəqin  
qarışqaları diksindirib  
ayaqlarının aclıq qoxusuna  
batmaq qorxusu. 
 
Yolların bərəkətinə hopacaq  
aclıq qoxusu. 
Deyən qarışacaq  
qarışqa yollarının yuxusu. 
Yolların çiynində  
yolları alıb çiyninə  
çıxıb gedib qarışqalar. 
 
Bu ac məmləkətin taqəti yox,  
aclıqdan çıxıb getməyə. 
Bu ac məmləkətin torpağına  
quru ağac kimi yıxılmış ömürlərin  
taqəti yox, qalxıb getməyə. 
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5. Xəyalla görüş 
 
Əziz balam, 
Zamanın çopur qayalarından  
qopub iri daşlar kimi  
aramıza düşüb illər. 
Hər gecə yuxularımda qanad çalır,  
“ata” deyib hıcqıran o körpə əllər. 
Hələ sənin nə yaşındı, əziz balam.  
Uzatma əllərini  
yuxularımın yaxasına. 
Bir ömrün zindan qoxusuna, 
Bir məhbusun  
ağrı dolu yuxusuna əllərin bulaşar. 
Uzatma əllərini, körpə balam,  
Yuxularım qarışar. 
 
Hacansa zindanların  
qara ovcundan düşüb itəcəyəm. 
Bir gün sənə azadlıq ətirli  
nağıllar gətirəcəyəm. 
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Yaddaşında ağac-ağac,  
çiçək-çiçək, 
Azadlıq nağılları bitəcək. 
 
Sonra aylar, illər keçər,  
Hər ayın, ilin üstündən  
soyuq-soyuq yellər keçər... 
 
Bir gün illər yaddaşını  
çəmən-çəmən sulayacaq. 
Zaman sənin içindəki  
ümidləri  
ilxı-ilxı suvaracaq. 
 
Onda, əziz balam, onda  
bu dünyadan bezəcəksən. 
Tüpürərsən ömrün-günün həvəsinə, 
Bu dünyanın yalan-yalan nəfəsinə. 
Yaddaş çığırına düşüb  
gedəcəksən özünü axtarmağa. 
Azadlıq nağıllarının kölgəsinə. 
Gedəcəksən, mənim balam,  
ya tez, ya gec gedəcək. 
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Ulu Tanrı işığını  
səhərlərin dolçasına doldurub,  
şəfəq-şəfəq uğuruna atacaq. 
 
Zindanların qorxusu da,  
Qanunların harayı da, 
İnamının, cürətinin  
addım səsində batacaq. 
 
Gedəcəksən, mənim balam,  
Yaddaşından keçən yolun  
sorağıyla gedəcəksən. 
Bu dünyanın ağrısına, əzabına  
cavab tapmaq marağıyla gedəcəksən. 
 
Bu yolun hər addımında  
ömür-ömür ümidlərin  
nakam qəbri gözə dəyir. 
Qorxma, əziz balam, qorxma, 
Bu uzaq yolun başında 
Səni Azadlıq gözləyir. 

İyun 1996 
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