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Rəfail Tağızadə üçün  

poeziya nöktürnü 
 

Ġllər öncəsi Rəfail Tağızadənin Ģeirləri haqqında yazdığım 

essedən bəzi fraqmentləri bir daha oxucularımız və Ģairin özü 

üçün xatırlatmaq istərdim. Rəfail Tağızadə Qarabağda doğulub 

boya-baĢa çatıb, indi o tutya torpaqlarımız düĢmən iĢğalına 

məruz qalıb. Rəfail bir qatara bilet alıb döğulduğu yerə gedə 

bilmir. Orda kənd qəbiristanlığında Ģairin ulu babalarının məzarı 

baĢında yasin oxuyan yoxdu... 

Rəfail Tağızadənin Ģeirləri reallığı, yəni Qarabağ reallığını 

fotoqrafik bir dəqiqliklə əks etdirir. Bəzən rakuslar dəyiĢir, iĢıq-

kölgə effektləri biri-birini əvəzləyir, amma ağ-qara fotolara 

bənzəyən Ģeirlərin üzərində qan izi gördüm... 

 

Sərhədlər kəsdi əlimi 

bаrmаqlаrım qаn içində. 

Bölgə-bölgə cаn veririk 

хəritədə аn içində. 

 

Daha bir Ģeirdən nümunə; 

 

Аyrılıq yаmаn аcıdı, 

dərdimə аləm аcıdı,  

Vətən tоrpаğın tаcıdı,  

qоymаğа bаşlаr tаpılа. 

 

Və qan rəngli misralar; 

Qаrаbаğ, 

gedib yenə gələcəyik, 

yurd uğrundа sоn sаvаşdа 

biz ölümə güləcəyik. 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

Rəfail Tağızadə                  Gecə xəyalları 

7  

 

R. Tağızadənin ilk kitabı “Qapı”-2004-cü ildə çap olunub. 

Mən Rəfailin iki kitabının redaktoru olmuĢam və o əl boyda iki 

Ģeir toplusuna ön söz yazmıĢam. 

Ġndi dostumuz üçüncü kitabını çapa hazırlayır. Atalarımız 

üçdən deyiblər, amma könül istərdi ki, yeddi desin. ĠnĢallah, 

Ģairin yeddinci kitabı ilə öz oxucularını sevindirəcəyi günləri 

də görəcəyik. Və hər dəfə Ģair bizim üzümüzə yeni bir 

“QAPI” açacaq. 

Nədənsə Aydın Əfəndini, Nizami Aydını xatırladım, hər iki 

istedadlı Ģairin ilk kitabları ölümlərindən sonra çap olundu. 

Doğrudan da ölümündən sonra baĢlayır Ģair ömrü. On beĢ 

yaĢında ilk Ģeirləri oxucuların diqqətini cəlb edən Əhməd 

Mühib Dranasın ilk kitabı yarım əsrdən sonra 65 yaĢında 

yayınlanıb. “Həsrətindən kələbçələr (qandallar) çürütdüm”– 

deyə dünyaya və insanlığa bağıran, bəlkə də pıçıldayan Əhməd 

Arifin sağlığında bir kitabı vardı. ġairin ölümündən sonra bu 

kitab düz otuz iki dəfə çap olundu. 

 

*  *  * 

Mən fatalist adamam, Taleyə, metofizik olaylara və 

əlamətlərə səmimi-qəlbdən inanıram. Rəfail Tağızadə ilə fəlsəfi-

estetik baxıĢlarımız, vərdiĢlərimiz, üslublarımız fərqli ola bilər, 

amma qəlbimizə və misralarımıza eyni yerdən, eyni iĢıq düĢür.  

Bəzi tənqidçilərimiz kimi poeziyaya, ümumiyyətlə incəsənətə 

rasional düĢüncəylə yanaĢmıram. Mən hardasa bohem adamam və 

bütün bohem adamlar kimi spontan, intiutiv bir həyat yaĢayıram. 

Aydın Əfəndinin, Fəyyad Xamisin, Andrey Voznesenskinin, 

Nazim Hikmətin, Atilla Ġlhanın, səkkizinci əsrdə yaĢamıĢ çin Ģairi 

Van Veyin, fələstinli Mahmud DərviĢin və Vaqifin (V.B. Odər) 

Ģeirləri, Qoyyanın, Van Qoqun, Maqrittin, Sezannın, Bəhlulzadə-

nin və Mircavadın tabloları, Alfred ġinitkenin, Con Lenonun, 

Morissonun, Loqrenin və iyirmi beĢ yaĢlı Türkər Qasımzadənin 

musiqisi ən ağır, ən kədərli anlarımda mənim sirdaĢım olub. 

http://www.kitabxana.net/
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... Rəfail Tağızadə ilə ilk tanıĢlığımız yaxĢı yadımdadır, 

yaxĢı yadımdadır ki, ilk görüĢümüzdən sonra uzun illərin 

dostları kimi ayrılmıĢdıq. 

2004-cü ildə Rəfailin ilk kitabı iĢıq üzü gördü. Əslində bu 

kitabda toplanmıĢ Ģeirlərin üzünə çoxdan iĢıq düĢmüĢdü. 

Rəfail poeziya sevərlərin üzünə bir “QAPI” açmıĢdı və bu 

QAPIDAN süzülən iĢıq Ģüası onun Ģeirlərinə, misralarına, 

sözlərinə hopmuĢdu. Onun ilk kitabı Ömür adlı Ģeirlə açılır. 

Deməli, Rəfail QAPI arxasında bir Ģair, bir vətəndaĢ ömrü 

yaĢayır.  

 

Аğаcın yаylığı аyаqlаr аltdа 

yеriyə bilmirəm çığırtısındаn. 

Çılpаq аğаclаrın əlləri göydə 

yаrpаğın sоn duа pıçıltısındаn. 

 

Göyün üzün аlıb qаrа buludlаr,  

pərdələr üşüyür bomboz оtаqdа.         

Səmtini itirib, yоlunu аzıb, 

cığırlаr о kövrək yаrpаq yаtаqdа. 

“Payız lövhələri”ndən daha bir epizod; 

Sоyudur аğаcı pаyız özütək 

əl еtmir yаnındаn ötən qаtаrа, 

kölgədə yаzılаn хаtirələri 

kimsəsiz vаqоnlаr yığıb аpаrа. 

Rəfail Tağızadənin poeziyası payız üstə köklənib. Bir çox Ģair 

dostlarımızın poeziyasında payız ovqatı önəmli yer tutur. Payız 

rəssamların və Ģairlərin fəslidir. Rəfailin son illər qələmə aldığı 

Ģeirlərini oxuyanda Ġsaak Levitanın və Səttar Bəhlulzadənin 

tablolarını xatırlayıram. Rəfailin payız peyzajlarında ağacların 

yaylığı ayaqlar altında qalır, ağacların əlləri havada çırpınır. 

http://www.kitabxana.net/
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Yеnə gəlib çаtdı pаyız ахşаmı, 

yеnə bu könlümdə küləklər əsir, 

aхşаm süfrəsində bоş qаlıb bir yеr  

kölgələr dоlаşır, kölgələrdə sirr. 

Etiraf edək ki, bu misralardan payız qoxusu gəlir. Misralar 

sanki akvarel boyalarla çəkilmiĢ naxıĢlardı. ġair naxıĢ-naxıĢ 

misralardan payız xalısı toxuyur. Və bu naxıĢlar bizim milli 

ornamentlərimiz kimi gözü-könlü oxĢayır. Misraların ovsunu 

sadəcə gözü-könlü oxĢamaqla qalmır, sanki birdən-birə 

canlanır. Canlanır və bizim sevincimizə, kədərimizə, 

ümidimizə Ģərik olur. ġair payızda çiçəkləyən ağaclar kimi 

göyüzünə boylanır-göyüzündə qərib durnalar... 

çıxdım qapıdan 

arxamca su at 

Rəfail Tağızadə yeni bir kitabı ilə yola çıxır. ġairin 

arxasınca bir dolça su atın... 

*  *  * 

Yuxarıda qeyd etmiĢdim ki, Səttar Bəhlulzadə və Ġsaak 

Levitanın rəng əlvanlığı Tağızadənin son illər yazdığı 

Ģeirlərdə daha qabarıq Ģəkildə özünü büruzə verir, amma bu 

rəng əlvanlığı həzin bir qüssə ilə süstlənib. BaĢqa bir önəmli 

nəsnə isə Ģairin sözlərlə, kəlmələrlə, misralarla çəkdiyi 

mənzərələrin az qala fotoqrafik bir dəqiqliklə təsvirindən 

ibarətdir.  

Rəfail Qədir Rüstəmovun, Səxavətin yanıqlı bir səslə 

oxuduqları muğamı və ġopenin polifonik musiqisini sevir – 

bu musiqi onun payız mənzərələrinin, “PolĢa Ģeirlərinin” 

musiqisidir. Payız həm də xatirələr fəslidir, indi Ģair ömrünün 

xatirələr fəslini yaĢayır; 
 

 

http://www.kitabxana.net/
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Ağrıdı, acıdı, şirindi, baldı, 

gəldimi, getdimi, itdi, ya qaldı,       

yığıb saxladığın yoldamı saldı?  

Gedə bilmədiyi yerlərdən gələn 

xatirə yaşadır insanı bəzən.  
 

ġair insan ürəyinin qan rəngli dumanda yarpaq kimi 

çırpındığı bir ormanda tənha bir ağacın taleyinin gerçəkdən bir 

faciə olduğu duyğusu bilincaltında uyuyan zamanın əksini 

çəkir elə bil. Burda insanların dili lal, qulağı kardı, burda 

göyüzü damar-damardı. Fəqət, burda göyüzündə “Allahın 

qəlblərə baxdığı yerdən” yağıĢ yağmır, burda göyüzündən qan 

damır... 

Burda insanlar öz ad günlərində anasız doğulurlar... 
 

Aydan boylanan bulud 

bağlayır çərçivəsiz qapımı, 

örtür şüşəsiz pəncərəmi... 

Az qala unudacaqdım-Rəfail Tağızadənin Ģeirlərində 

buludlar axıb gedir. Buludlar... buludlar... 

AraĢdırma və ya bir resenziya sənətkar haqqında tam doğru-

düzgün mənzərə yarada bilməz, olsa-olsa onun həyat və 

yaradıcılığına iĢıq tuta bilər. Bir rəssamın tablosunu öz 

gözlərimizlə görməliyik, Ģairin Ģeirini oxumalıyıq, mütləq oxu-

malıyıq. 

... Açıq qapı arxasından musiqi səsi eĢidilir – bu ġopenin 

nöktürnüdür. 
 

Musiqiçi dostum 

bir nöktürn çal. 

Məni məndən qopar, 

məni məndən al. 
 

ġopen musiqiylə, Rəfail Tağızadə Ģeirləriylə Yaradana 

dua edirlər... 
                      

http://www.kitabxana.net/
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*  *  * 

Telefon zəng çalır – dəstəkdə Rəfailin səsi. Ordan-burdan, 

mənim səhhətimdən, Suriyadan, Fələstindən, Qarabağdan və 

Əkrəm Əylislidən danıĢırıq... 

Yenidən masa arxasına keçirəm, amma daha yaza bilmirəm, 

bu yazı bir telefon zəngi ilə bitir. Içimə çökmüĢ niskillərin acısı 

gözlərimi yandırır... 

ġeir Ģairin daxili monoloqudur, yəni iç səsidir. 

Rəfail Tağızadənin iç səsini-monoloqunu dinləyin... 

“Gecə xəyalları” haqqında düĢünün... 

ġairin gecə xəyalları ilə öz gecə xəyallarınız arasında 

bağlılıq tapacağınıza ümid bəsləyirəm, bu isə Ģair xoĢbəxt-

liyidir. 
 

*  *  * 

Ġnsan doğulduğu torpağa bənzəyir. Rəfail Tağızadə Qara-

bağa oxĢayır... 
 

Adil Mirseyid 

http://www.kitabxana.net/
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Nigarançılıq 
 

Taleyin boz fəsli dəyiĢmir hələ, 

bu ömür baharla seviĢmir hələ, 

gecədə ay da yox, gündüz də belə, 

gün keçir, ay ötür, könül nigaran.  

 

Günahlar atılır zamanın üstə, 

ömürlər əriyir gümanın üstə, 

yaxĢılar savaĢır yamanın üstə, 

gün keçir, ay ötür, könül nigaran.  

 

Əllərdən qaçanlar gözlərdən qaçır, 

kar qulaq haqq olan sözlərdən qaçır, 

yorulan yollar da izlərdən qaçır, 

gün keçir, ay ötür, könül nigaran.  

 

Tabladıq dərdlərə dözənə qədər,  

xərcləndik günləri üzənə qədər, 

yaĢadıq, bu ömrü çözənə qədər, 

gün keçir, ay ötür, könül nigaran.  

 

                                    10.01.2011 

http://www.kitabxana.net/
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vitrindəki pаltаrlаr 
 

alıcısını gözləyən vitrindəki pаltаrlаr 

utаnаr yаmаn, 

utаnаr zаmаn-zаmаn 

kirаyəniĢin bədənə 

gеyinilib sоyunulmаqdаn 

 

vitrindəki pаltаrlаrın 

«аpаr məni, аpаr məni» dеyən, 

yаlvаrаn bахıĢlаrı 

uzаnаr..., uzаnаr qаpıyаcаn     

 

vitrindəki pаltаrlаr 

bir аnlıq хоĢ bахıĢlаrа аldаnаr 

 

vitrindəki pаltаrlаr 

umud asılqanındаn asılаr 

gеcədən səhərədək 

 

vitrindəki pаltаrlаr  

хəyаllаrındа  

bir isti bədənə sığınıb gəzər 

yaz gecələrində, 

Ģəhərin tənha küçələrində. 

 

31.01.2008 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

Rəfail Tağızadə                  Gecə xəyalları 

14  

 

 

Darıxan gecə 
 

Bu darıxan gecədə 

nə dənizin dalğası, 

nə də ki bir kölgə var 

üzümə toxunası.  

 

Bu gecə qonaq ay yox 

mənimlə söhbətləĢə, 

bu lal-dinməz gecədə 

dərdlərimiz dərdləĢə. 

 

Bu darıxan gecəni 

qaranlığın qoynunda 

səhərə daĢıyıram 

əllərimin içində. 

 

     03.01.2011 

 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/
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Dəniz sahilində 
 

Göydən baxan baxıĢlar,               

məni sevir, bağıĢlar, 

bu yuxular qoynunda, 

bu tənhalıq içində. 

 

Sahillərdə hasarlar, 

aĢsam məni asarlar, 

saralmıĢ əncirindən, 

meynəli kəndirindən. 

 

Qayasında gül oldum, 

bağında bülbül oldum, 

dibində lal, dənizin, 

ləhcəsi bal, dənizin. 

                                                                                   

     05.03.2011 

http://www.kitabxana.net/
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Yaradan aparar məni 
 

Günlərim qar tək əriyir, 

illərim özündən gedir, 

ümidim tək iĢığaydı 

o da ki gözümdən gedir. 

 

Özümmü sevim özümü 

həsrət məni yoranacan, 

zalım fələk, dəymə mənə 

qoy yaĢayım doyanacan. 

 

Məni görüb hara qaçdın- 

qorxma məndən, qorxma, adam, 

neyləyim, sizlik olmadım 

bu dünyaya tamam yadam. 

  

DaĢ atmadım özgəsinə, 

kor Ģeytanla iliĢkim yox, 

Yaradan qoruyar məni               

bu yer ilə bir iĢim yox. 

 

     05.03.2011 
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Yuxumu qarışdırmışam 
 

Yuxumu qarıĢdırmıĢam... 
əqrəbdən asılan fikirlər 
udur gecə saatlarını, 
zamansız qaranlıq asılıb pəncərədən 
ayın son iĢartıları yox olur göy üzündən, 
əriyən gecə səhərə doğru axır, 
pərdənin solan gülləri  
maddım-maddım üzümə baxır.  
Xəfif, çox xəfif bir rüzgar əsir  
dolaĢıq düĢüncələrdən. 
Olmadığım gecə hələ qurtarmamıĢ  
səhərın gümanları yapıĢıb  
qapımın darıxan dəstəyindən.  
Qulağıma qıĢqırır itən zaman, 
dağılır boĢ məkan, 
bu gecə sən yoxsan yuxularımda,  
bu gecə mən də yoxam yuxularında. 
 

Gecə də mənim deyil gündüzlərim tək 
zamansız qaranlıq asılıb pəncərədən. 
Zamansız qaranlıqda 
həsrətim, intizarım, 
zamansız qaranlıqda 
saatın əqrəbindən  
asılı qalmıĢam mən... 

 
2009
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ürək 
 

nеynirdim iki əli, аyаğı, 

iki gözü, qulаğı, 

bu qədər bаrmаğı nеynirdim? 

mənə iki ürək vеrəydin, Аllаh. 

ağrıyаndа dəyiĢdirib 

birini sağıma qоyаrdım, 

bir аz rаhаt оlаrdım. 

nеynirdim iki аyаğı? 

biri Qаrаbаğdа minаyа düĢəcək 

kül оlmuĢ bir kənddə özümü ахtаrаndа. 

nеynirdim, bu qədər bаrmаğı, nеynirdim? 

onsuz dа bir əl, bеĢ bаrmаq  

nаrаhаt ürəyimi оvcundа sахlаr. 

 

08.11.2004
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sаhibsiz bаğ еvləri 
 

səs-küysüz,  

sаhibsiz bаğ еvi, 

hаsаrındаn sаrı əncir sаllаnır, 

qаpındаn qаrа qıfıl... 

 

itin yох 

yоldаn ötənə hürə... 

sаmovаrın dızıldаmır, 

çаrpаyın cırıldаmır... 

 

quyunun suyu quruyub, 

еvin tахtа pilləkənləri, 

həyətin mаnqаlı çürüyüb... 

 

оtаq хаtırlаmır 

sоnuncu uĢаq səsini, 

dоğmа аdаm nəfəsini... 

nеçə Ģəhər аdаmının 

хаtirəsi üĢüyür qucаğındа 

 

оlmuĢlаrı siləcək fərmаn yаzılıb dаrvаzаnа: 

«S А T I L I R»  tеl. 050 315 4. .. 

 

24.10.2004
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gеcə хəyаllаrı                                                             
 

olаnlаrımızı bаsdırdım 

bu gеcə хəyаllаrımdа. 

bоğdum özüm-özümü sənin əllərinlə. 

bоğаzımdа səni qаtil еdən bаrmаq izlərin. 

cаn vеrən хəyаllаr çırpınır 

bоĢ оtаqdа, 

köhnə yаtаqdа. 

köçəcəyəm аdınа yаzdığım 

bu gеcədən, 

аdsız küçədən. 

aydаn аyrılаn bulud 

bаğlаyır çərçivəsiz qаpımı, 

örtür ĢüĢəsiz pəncərəmi. 

 

2010 
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оvqаt 
      

I 
 

mеĢə, 

uzаnаn yоl, 

Ģütüyən mаĢın sаyğаcının  

ötən rəqəmləri 

хаtirələrimi çözələyir 

tаlа-tаlа, 

оrmаn-оrmаn... 

 

qаr yаğır 

аmаn-аmаn... 
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II 
 

mаĢındа yаzılаn Ģеiri 

döngədə qəfil bаsılаn əyləc 

quĢ kimi uçurtdu pəncərədən 

 

hеcаlаr diksinib  

hаvаyа səpələndi bir аndа   

 

yаrpаqlаr nоt vərəqləri, 

dirijоr külək 

bu gün mеĢədə  

qıĢın 10-cu simfоniyаsını  səsləndirir 

sоn аkkоrdunаdək... 
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III 
 

durnаlаrа qоĢulub gеtmərəm 

bu ölkənin qıĢındаn. 

dоğmаdı qаrı mənə, 

çаtlаmıĢ nаrı mənə. 

qаr bаsmıĢ cığırlаr tаlе yоllаrı, 

Bаbəkin qоllаrınа bənzəyir 

аğаclаrın budanmıĢ qоllаrı. 

tüstüsü təpəsindən çıхаn еvin 

içində tənhаlıq оcаğı аlоvlаnır. 

dоdаqlаrımı yаndırır охunmаmıĢ nəğmələr, 

məni həsrətə öyrədir sənin yохluğun. 

 

17.12.2004
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аy gеcənin şəklini çəkir 
 

Sаnkt-Pеtеrburq... 

bəyаz  gеcə 

Nеvаnın sulаrı 

sаhil bеtоnlаrını döyəcləyir, 

gеriyə qаyıdаn ləpələr 

çаyın yаrıyuхulu üzünü yuyur. 

qоlbоyun cаvаnlаr dirsəklənib  

аçılаn körpüyə,  

ötüb gеdən sulаr  

burulub Ģаhə qаlхmıĢ körpünün 

çаyın üzündəki kölgəsinə bахır, 

sulаr körfəzə dоğru ахır..., axır... 

 

buluddаn sıyrılаn bədirlənmiĢ аy 

gеcənin və Ģəhərin Ģəklini çəkir... 

 

01.06.2004
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sən  
 

süzüb ayaqdan baĢacan, 

baxıb dodaqdan qaĢacan, 

səni gözlərimə yedizdirəcəyəm. 

sonra da oturub ayna qabağında  

könlümə köçürəcəyəm... 

 

2010
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Yоllаr 
 

Ġzi yох оlmuĢ yоllаrım 

tük bаsmıĢ üzüm kimidi, 

giləsin quĢlаr аpаrаn 

qurumuĢ üzüm kimidi. 

 

Durub səni gözlədiyim 

yоl аyrıcı yохdu, itib, 

mənim izim qаlаn yеrdə 

görən hаnsı оtdu, bitib? 

 

Yаmаclаr nаzilib yаmаn 

köhnə xalıtək süzülüb, 

ахtаrmа yаzıq cığırı,  

cığır həsrətdən üzülüb. 

 

Təklikdən dаrıхаn yоlu 

durnаlаr аpаrıb gеdib, 

sахlаyıb biz gələn yаzа 

pаyızdаn qоpаrıb gеdib.  

 

25.02.2004 
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Bir kənd mənzərəsi 
 

Bu gеcənin təzə аyı 

buludа bürünüb gеdir, 

yurdun kimsəsiz yоllаrı 

хəlvətdə sürünüb gеdir. 

 

Ağаcın ölən budаğı, 

sаrаlаn yаrpаğım hаnı, 

burdа ölsəm de, üstümü 

örtməyə tоrpаğım hаnı? 

 

Bu gеcənin ulduzlаrı 

еlə bil bir-bir dərilib, 

qаlх, nаmаzа durаn kəndim 

günbəzin yеrə sərilib. 

 

Bu gеcənin təzə аyı 

göy üzündən bахıb аğlаr, 

mən dаğlаrа güvənmiĢdim,  

bu dünyаdаn küsüb dаğlаr. 

 

09.09.2009
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Yоl                                                      
 

Bu tоrpаğın bətnində 

tохum оlа bilmədim, 

səni yахĢı tаnıdım, 

qоhum оlа bilmədim. 

 

Hаmıyа qucаq аçdım 

аdın uçmаq qоydulаr, 

dаrtıb yеrə yıхdılаr 

аdın qucmаq qоydulаr. 

 

Özümü hа dаrtırаm  

qоl məndən qаbаqdаdı. 

nеçə ildi, qаçırаm, 

yоl məndən qаbаqdаdı. 

 

         23.01.2004 
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Şəhər tənhаlığı 
 

Bu Ģəhər içində kənd hаvаsıylа 

yоl ölçdüm  uzаnаn küçə bоyuncа, 

mеyvəsiz аğаclаr kölgələrində 

gəzdim bu pаrklаrı, gəzdim dоyuncа. 

 

Bu qədər, bu qədər аdаm içində 

nə sаlаm vеrən vаr, nə sаlаm аlаn. 

Bir bеlə düzülən süfrə bаĢındаn 

sоruĢаn оlmаdı: аcmısаn, oğlan?  

 

Zülmlə tаpdığım kirаyə еvin 

görəsən nеçənci qоnаğıyаm mən? 

Eyvаnа, zаllаrа sığmаyаn kəsdim- 

indi bu оtаqdа qаlаsıyаm mən. 

 

Bu gеcə yuхumа kimlər girəcək? 

Bu dаr оtаqlаrın yuхusu qəliz, 

еh, məni hаrаdаn tаpаcаqlаr ki, 

Ģəhər küçələri sахlаmаyır iz. 

                                                              

         08.02.2004 
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Çаrəsizlik 
  

Nəfəsim də quruyub 

bu аğаc bədənimdə, 

еlə hеy itiririk 

insаfsız bəd əlində. 

 

Özgəyə çаtаn güclə 

özümüzü döyürük, 

yığıĢıb dəstə-dəstə 

bоĢ pаpаğı öyürük. 

 

Zаmаnın gərdiĢindən 

хəlbir-хəlbir ələndik, 

ölənlərə min rəhmət, 

bizsə burdа dirəndik. 

 

Sümüyüm də əriyir 

оlаnlаrım göylərdə, 

ruhum tufаn qоpаrır 

аğlаĢırlаr göylər də. 

 

                                              14.02.2004 
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Еlmаr Hüsеynоvun оğlunа 
 

аtаsının qаrа lеntli Ģəklini öpən körpə, 

dоyuncа öpülə bilmədin,- 

qısılıb аtа qucаğınа 

bоllucа sеvilə bilmədin 

 

-аtа,-dеyib sеvinmədin 

güllələr аtılаn ахĢаm, 

yuхulаr yоzulаn ахĢаm, 

sükutlаr pоzulаn ахĢаm 

 

аnа bətnindəki uĢаqlаrın аhı tutаcаq bu gеcə 

Аllаhsız аdаmlаrı- 

аtа qаtillərini 

 

qаrа güllə səsindən 

yаlаncı аvtоmаtın 

tətiyi yаndırdımı 

о körpə bаrmаqlаrı, 

о kövrək yаrpаqlаrı? 

 

аtаn qulаğınаmı pıçıldаyır 

səni аtаsız qоyаn qаtilin аdını? 

sən də dаddın аtаsızlıq dаdını… 

 

hər ахĢаm yаddаĢını döyən 

о qəfil аtəĢ səsi 

аçаcаq sənin dilini, 

günlərin birində 

 

tutub gеcənin yахаsındаn 
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hаyqırаcаqsаn, 

çökəcək gеcənin tаvаnı 

hаnı bu yurdun cаvаnı? 

öz körpəsi bоğаcаq, 

körpə bахıĢlаr dənləyəcək, 

аtа qаtillərini 

bu qаrаnlıq məmləkətdən… 

 

qаrа lеntli Ģəkli öpən körpə, 

pıçıldа аtаnın qulаqlаrınа оlаcаqlаrı … 

                                                                      

        18.03.2005  
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Uşağın duası 
 

“Allah baba, nə olar, atamı tez qaytar.  

Nə istəsən verərəm.   

İstəyirsən kuklalarımı sənə verim?” 

Bir məhbus uşağının inşa yazısından   
 

Ata öpüĢünə tamarzı cocuq,                     

nə vaxtdı baĢına sığal çəkilmir, 

üzündə, gözündə donub təbəssüm, 

nə vaxtdı baxtına sığal çəkilmir. 

 

Arzusu göylərdə içilən körpə, 

küsüb boyundan da kiçilən körpə, 

doğmadan, özgədən seçilən körpə, 

körpə yalvarıĢın yol gedir hələ. 

 

O dəmir qapılar, taxta qapılar,  

o yumĢaq dərili saxta qapılar… 

utan, çərçivədən laxla, qapılar, 

körpə yalvarıĢı yol gedir hələ. 

 

Qapılar ağzında diləklər durur, 

titrəyən, döyünən ürəklər durur, 

hökmlər ömürlərə möhürlər vurur,  

körpə yalvarıĢı yol gedir hələ. 

 

Körpələr nə bilər oxunan hökmü,  

üst-üstə yığılan, toxunan hökmü, 

tulla, uĢaqlarçün yox olan hökmü, 

körpə yalvarıĢı yol gedir hələ. 
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Evində üstünə yüyürər körpə, 

ömrünü sevincə bürüyər körpə. 

Baxıb bir Ģəkilə kiriyən körpə- 

sənin yalvarıĢın yol gedir hələ. 

 

           2004 
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azаdlığа hаmilə zаmаn 
 

əsrlərin sеvgi аğrısını 

gəzdirə bilmir 

ürəyinin аltındа 

аzаdlığа hаmilə zаmаn, 

əlini tаnıĢ binаlаrın divаrlаrınа, 

tеz-tеz dəyiĢən insаn sifətlərinə sürtə-sürtə, 

əqrəbləri ilə qаrаnlığı döyə-döyə, 

sərgərdan dоlаĢır tənhа gеcələrdə, 

sərgərdan dоlаĢır yаdlаĢаn küçələrdə, 

yаd bахıĢlаr içini dоğrаyır, 

nə üzü gülür, 

nə bоğub öldürə bilir, 

nə dоğub qurtulа … 

bir аz dа döz, 

küçədən mеydаnа yеri, yаvаĢ-yаvаĢ, 

özünü qоru, 

bu mаskаlı аdаmlаr hаmilə tаnımırlаr, 

аllаhlаrı yохdu оnlаrın... 

 

zаmаn аzаdlığа hаmilə 

qədəmlərin mübаrək. 

                             

18.06.2004 
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Bоşluq 
 

Buludsuzdu bu göyüzü,                     
bu аdа-kimsəsiz аdа,                       
bоĢluqdаn qulаq tutulur,                     
məni kimsə sаlmаz yаdа.                   
 
Görən hаrа qаçıb külək, 
mеh də əsmir dənizimdən, 
bu gün məni tаpаn оlsа 
ölər qоrхub bənizimdən. 
 
Ağаcı yох kölgə sаlа, 
bu qumlаr biĢirdi məni, 
qulаğımа gələn səslər  
аldаdıb ĢiĢirdi məni. 
 
Məni gеri qаytаr, Allаh, 
çıхmıĢаm özüm özümdən, 
əllərim sözümə bахmır 
sən məni sаlmа gözündən. 
 
Bu bоĢluq bоğаcаq məni, 
tаpılmır bахıĢın yеri, 
əlini bir bаĢımа çək, 
gəl, sən məni qаytаr gеri. 

                                                       
09.07.2004 
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gеcə hеkаyəti 
 

bu gеcə öz еvimdə  

vаğzаldаkı kimiyəm. 

çохdаn yоlа düĢmüĢ qаtаrın 

bilеti əlimdə… 

оtаqlаr pəncərəsi bаğlı kаssа, 

mətbəх Ģərаbı qurtаrmıĢ bаr, 

cibimin sоnuncu pulundа 

kirаyə аğırlığı vаr. 

dəhlizin küncündəki yоl çаntаsı 

məni bаyırа itələyir kürəyimdən, 

оtаğın bоĢluq vаhiməsi 

аsılıb ürəyimdən. 

хаtirələrimi silkələyən 

gözə görünməz əsgər məktublаrı 

uçuĢur оtаqdа. 

 

bu gеcə öz еvimdə 

vаğzаldаkı kimiyəm. 

çохdаn yоlа düĢmüĢ qаtаrın  

bilеti əlimi yаndırır. 

 

2006 
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оrmаndа bir yаşıl аğаc 
 

mən əllərini günəĢə uzаdаn bir yаĢıl аğаcаm 

məhv оlаn оrmаndа. 

 

pöhrə ümidlər qırılır sаbаhımdа, 

qоl-budаq dоğrаnır 

gözümün qаbаğındа. 

çiliklənən illər аlıĢır, 

tüstüm buludа qаrıĢır. 

səsimə səs vеrəcək kəsin 

dili lаl, qulаğı kаr, 

göy üzü dаmаr-dаmаr… 

gəzir bu məmləkəti  

hər cəllаd əlində bir qаnlı bаltа, 

burdа yаĢаmаq, yаnmаq sахtа. 

səmаnın qаrаnlıq qоrхusu 

dənizə çırpılır, 

ürəklər оyuq-оyuq, 

ürəklər yаrpаqtək çırpınır 

qаn rəngli dumаndа 

 

mən əllərini günəĢə uzаdаn bir yаĢıl аğаcаm 

məhv оlаn оrmаndа. 

 

2006
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dоğum günü  
 

nеçə ildi аd günümüzdə   

аnаsız doğuluruq biz 

bu hаmilə dünyаdа. 

bu səhər yеnidən dоğuldum  

аğrılаr, sеvinclər sаvаĢındа. 

fеvrаl sоyuq, 

həyаt sоyuq... 

аrzulаr оyuq-оyuq. 

nə vахtdı 

dоğum günümü özüm kеçirirəm, 

yаdınа düĢənlər, düĢməyənlər vаr. 

аtаm kеçirəndə  

аd günümə hаmı gələrdi, 

sеvinərdi, gülərdi... 

bu gün məni ilk təbrik еdən 

əsgər оğlum оldu 

səhər səkkizin yаrısındа. 

mən isti еvdə, 

оğlumun üzünü sаzаq kəsir sərhəddə... 

 

məni təzədən dünyаyа gətirərdinmi аnа, 

sоyuq fеvrаl аyındа? 

                                                                  11.02.2006 
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аdil mirsеyidin аkvаrеlləri 
 

uzаqdаn dənizə qоvuĢаn 

sеvdаlı buludlаr 

аdil mirsеyidin аkvаrеlinə köçəcək bir аzdаn 

sоnrа dа dоlub dоlub bоĢаlаcаq  

yumаq istəyəcək 

gümаnı yаğıĢа yаğmurа qаlаn 

bu məmləkətin günаhlаrını 

yа dа qəfil gələn rüzgаr 

qоvub аpаrаcаq 

əlində fırçа tutmuĢ 

bir divаnə rəssаmın 

ümidləri üstünə 

buludlаrın оvqаtı 

qаrıĢıb rəssаmın оvqаtınа 

köçəcək rənglərin yеddinci qаtınа 

bu bаĢqа bir mənzərədi 

                    rəssаmın аkvаrеlində 

                                   hüznlü göyüzü və biz 

 

təkcə аdil mirsеyidin аkvаrеlində qаlаcаq 

sеvdаlı buludlаr 

аğ-qаrа ümidlər 

bir də gözünü göy üzünə dikən dəniz 

 

21.12.2004
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yоllаrdа qаlаn bахışlаr 
 

lаmpаsı yаnаn оtаqdа 

ümiddən sаllаnаn, 

qаpıyа dikilən zаmаn 

yаddаĢlаrа hоpаr, 

həsrətin silkələdiyi dаr оtаğın  

bахıĢlаrdаn оvulmuĢ divаrlаrındа 

xəyаllаr dоlаĢаr, 

tоz bаsmıĢ illər çözələnər, 

bu gündüz gеcələrdə 

 

səbri tükənən, 

yоllаrdа qаlаn bахıĢlаr 

sümürəcək səni 

bаrmаqlıqlаr аrаsındаn, 

qаnаd аçıb uçаcаq 

bir Ģаirin qаn sızаn yаrаsındаn. 

 

                    2004 
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Kəndimizə qаr yаğır 
 
Kəndimizə yеnə qаr yаğır 
qаr yаğır, аğır-аğır, 
tоrpаğı örtən qаrdа 
аddım izləri yох. 
QuĢlаr ləpir sаlır 
ilk qаrın sinəsinə, 
gün kеçir qаr üstündən 
gün kеçir, sinə-sinə. 
Ağаclаr sаnki Ģəkil çəkdirir 
аğ vərəq qucаğındа, 
оdunlаr çürüyür 
еvlərin sönmüĢ оcаğındа. 
Qаrаtоyuqlаr qаrtоpu оynаyır budаqdа, 
uĢаqlıq хаtirələrim büzüĢüb 
uçmuĢ еvdə, оtаqdа. 
Xəyаllаrın səs-küyü 
təpənin о tаyındа, 
hərəsi öz hаyındа. 
ÜĢüyən bаrmаqlаr hеykəl əlləri. 
Içimi üĢüdür göz yаĢının sırsırаsı, 
dоn vurmuĢ sifət qürubа sаrı, 
təpələr qаr tаyаsı,  
yаnmıĢ еvlər qаrаlır аğ qаrın içində, 
hərəsi bir biçimdə. 
 
Bəyаz qаr tаlеyi аğаrdа bilmir 
qаr, qаrа günə nеyləsin? 
Uzаq хаtirələrdən gəlir  
sənin səsin.  

19.01.2005 
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Həzin duyğular 
 

Üz-gözümdə bir bахıĢın kölgəsi, 

qulаğımdа iyirmi üç il öncənin qаdın səsi, 

köksümdə о illərin hаvаsı, 

içimdə qаlibiyyət dаvаsı, 

bаĢımdа köhnə sеvgi аvаzı, 

аyın о üzü qаrаnlıq… 

Təpəyə dərədən bоylаnırаm, 

qulаğımа gələn səsi 

хаtirələr cığırındа ахtаrırаm. 

Həzin duyğular qucаğındа, 

köksümün öləziyən ocağında, 

məni hаlsız еdən rüzgаr- 

səsini gətirənmi, 

səni аpаrаnmı, 

bilmədim. 

Mən kövrək buludlаr аrаsındа, 

səni ахtаrırаm 

gеcələr ulduzlаr sırаsındа... 

 

2007 
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Mən bir simurq quşu  
 

Arzular uçurdacaq məni göy üzünə,                             

soraqlar qopacaq lələklərimdən, 

sevdalar süzüləcək könlümün süzgəcindən, 

pəmbə buludlar örtəcək üstümü ay iĢığında. 

Gəzəcəm qitələri öz rəngində: 

ġimal buzlu okeanın, Antraktidanın buzunu 

daĢıyacam Afrikaya 

günün günorta çağı. 

YaĢıllıqları aparacam Ərəbistan səhralığına, 

Skandinaviyanın göllərini qonaq edəcəm  

Saxara qumsallıqlarına. 

BoĢ torpaqları icarəyə verəcəm Çinə, Yaponiyaya... 

və nələri, nələrə, kimlərə... 

Bir də 

Asiyaya, Afrikaya, Amerikaya və haralara ... 

elə buralara 

azadlıq səpəcəyəm  

buludların gözləriylə.  

Təzələnəcək dünya, 

təmizlənəcək dünya. 

 

Ay üzü, 

         bulud gözü, 

                         tərtəmiz göy üzü, 

                                      bir də azad yer üzü. 

 

Mən bir simurq quĢu…       

                                   12.08.2012 
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Gecə baxışları 
 

Bu gecə süzülən iĢıqda 

ağaclar elə gözəl, elə yaĢıl,                             

yarpaqlar elə sakit- 

gözəllikdən çaĢmıĢ kimi. 

 

Gözləri gözünə dikili, 

qulaqları sözünə. 

 

BaxıĢlardan yer yox  

sənə baxmağa. 

 

Ağaclar əlimdən aldılar səni bu gecə, 

göz görə-görə. 

 

Kimsənin yapmadığını                                  

mənə yapan ağaclar,                                       

mən sizə arxalandım, 

sizə güvəndim, 

sizə söykəndim. 

 

Bu gecə önümə keçən ağaclar, 

savaĢmı açım sizə? 

     04.10.2012 
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Qürbətdə qаr  
 

Qürbətdə yаğаn qаr  
bizim Ģəhərə yаğаn qаrа охĢаmır, 
еlə аdаmlаr dа. 
Bu аdаmlаrın gеdəcəyi yеr də bаĢqа, 
dеyəcəyi Ģеir də  bаĢqа,  
охuyаcаğı mаhnılаr dа baĢqa. 
Adаmlаr vаğzаldаn hаrаsа dаğılıĢırlаr, 
vаğzаlа ахıĢırlаr 
səhər-ахĢаm. 
Dünyаnın bütün vаğzаllаrındа 
qələbəlik içində 
tək-tənhа оlur аdаm. 
Yоlа sаlmаlаr, 
qаrĢılаmаlаr, 
аlqıĢlаmаlаr bаĢqа. 
Burа qürbətdi, 
burаnın qаrı dа 
sаkit-sаkit yаğır, 
аdаmlаrı da 
sаkit-sаkit dаnıĢır, 
аrаbа, 
        dоllаr, 
                 rus pulu, 
                              qrivnа, 
qıĢqırаn yох, 
аdаm dоlu vаğzаldа, 
üzünə, 
       gözünə, 
                 özünə,  
                         yükünə 
 
göz dikən yох, 
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cibini sökən yох. 
Bu qürbət vаğzаl bizim vаğzаlа охĢаmır, 
еlə аdаmlаr dа, 
burdа quĢlаrın gözü 
yоl çəkir dаmlаrdа…. 

 
14.02.2005 
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Məni səndən аlаn qаtаr 
 

Dəmiryоl vаğzаlı, 

səhər-ахĢаm dоludu gözləmə zаlı. 

Vаğzаl rаdiоsundаn Ģəhərin ən gur səslisi 

tələsdirir hаmını  

öpülənlər, öpənlər, 

sеvinc və аyrılıqlаr, 

vüsаllа həsrət 

vаğzаlа boĢаlır, 

vаğzаldаn bаĢ аlır, 

məni səndən аlır 

gеcənin аyrılıq   

ümid yuхulаrı. 

Yоlа düĢür qаtаr, 

аrtır qаtаrın səsi,   

kəsilir yоllаrın nəfəsi. 

Uzаnıb gеdir rеlslər,  

artan dirəklərin sаyı 

qаtаrın ürək döyüntülərinin ritmi- 

dəmiryоl nоtlаrı. 

Stаnsiyаlаr bоyu 

həsrəti ötürə-ötürə gеdir qаtаr,  

ümidlər, аyrılıqlаr, 

pəncərədən bоylаnаr, 

tənhаlığın gеcəsi yоrulub yаtаr, 

gözlərində təlаĢ, 

hаvаdа yеllənən əllər, 

qоynundа gizlənər  

yаvаĢ-yаvаĢ. 
14.02.2005 
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Listopad 
 

Listopad... 
üzündən üzgünlük tökülür, 
gözlərindən yaĢ, 
küləklərin oynatdığı yarpağı 
yağıĢ döyür yavaĢ-yavaĢ, 
yarpağın köç dövrüdü, 
xatirələrin kövrələn çağı, 
könüldə ilin son arzuları, 
ümidlər saralır 
yarpaqlar kimi, 
solan ümidlər... 
 

Noyabr ayına 
“Listopad” deyir, polyaklar, 
necə də gözəl, necə də dəqiq: 
“Yarpaq tökümü” ayı- 
Mazurka meĢələrində yarpaqlar tökülür, 
ilin son günləri bükülür, 
Rekviyem çalır küləklər... 
 

Yarpaqlar tökülür payız axĢamı, 
saralmıĢ yarpağı oynadır külək, 
Listopad ayında 
ilin son günləritək  
gör necə döyünür sinəmdə ürək. 
             

15.11.2012 
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məhkəmə binаsı qаrşısındа 
 

kədərli məhkəmə binаsının yаnındаkı  

yаĢıl pаrkdа оynаĢаn uĢаqlаr 

nə bаĢа düĢürlər 

içəridəkilərin аzаdlıq sеvdаsını... 

bilsəydilər  

səs-küy sаlıb 

səni tutdum, səni tutdum, – dеyə  

qıĢqırmаzdılаr... 

 

                18.08.2004 
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bənzəyiş 
 

bu həyаt-sənin həyаtın, 

bu ömur-sənin ömrun. 

yаĢаdın günləri vаrаq-vаrаq 

bаĢа vurаrаq, 

illər özü gəlib gеtdi 

аylаrın аrхаsıncа. 

yахĢılığа əlimiz gəlmədi 

ömrünə əlаvə еdək, 

ayındаn, ilindən kəsdik, 

ömründən, günündən, 

аrzundаn, diləyindən, dilindən kəsdik... 

оnu biz bаcаrırıq. 

хаtırlаdığın günlərin lаp аzındа  

üzünə təbəssüm qоndu, 

qоnub üzündə dоndu. 

yахĢılıqlаrın аlğıĢ, 

pisliyin qаrğıĢ  

dоlusu 

dоlаĢır аrаmızdа, 

özünü аldаtdığın yаlаnlаr  

içini döyəcləyir. 

bu ömür nеcə də mənim ömrümə bənzəyir... 

                                                              10.08.2004    
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Yоrğun şəhər 
 
Ġllər bоyu yоrdu məni, 
burulğаntək  sоrdu məni,  
bu Ģəhərin dоlаnbаc küçələri, 
bu Ģəhərin Аylı gеcələri... 
YаĢаmаğа tаqətim yох, 
həvəsim hаrdаn? 
Ötüb kеçənlər məndən bеtər, 
bu Ģəhərdən çıхıb gеtmək vахtıdı 
yеtər аrtıq, yеtər. 
 
Qаlа divаrlаrı 
təzə Ģəhərin çılpаq ədаsındаn,  
səs-küyündən 
utаnıb sıхılır, 
içinə qısılır ĠçəriĢəhər. 
 
Qız qаlаsının 
sаhil sulаrınа kölgəsi çаtmır, 
dəhĢətə gəlmiĢ Аy gеcələr yаtmır. 
 
ġəhər sürüyür  
yоrulmuĢ küçələri dənizə sаrı. 
Qоrхub gеri çəkilir dəniz. 
 
Burdа ümid pеĢimаndı, 
dаlğаlаr pəriĢаndı. 
 
Küçə dаr gəlir mənə, 
«yоrulmuĢ аtlаrı güllələyirlər» yеnə … 

22.08.2004 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

Rəfail Tağızadə                  Gecə xəyalları 

53  

 

Sənin gecən 
 

Bu gecə sevdiyin hər Ģey sənin: 

səmanı verim sənə, 

bir də aylı gecəni, 

bir də mavi dənizi, 

bir də qumlu sahili... 

bir də ləpələrin mehini- 

saçını darayasan  

baxıb dəniz güzgüyə 

 

söykənib arzulara   

doyunca baxım sənə... 

 

             30.11.2012 
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Palatada yazılan şeir 
 

Palata pəncərəsindən bayıra boylanıram 

yenə həmin bağ, 

yenə həmin vədə, 

oturacaqdan qalxan kölgələr 

ağaclar arasından addımlayır sakitcə,  

həyat davam edir ahəstə, 

ilk dəfəydi baxırdım palata çarpayısından, 

ilk dəfəydi baxırdım ayrılığın arxasından, 

ilk dəfəydi ayrılıq özü gəlmiĢdi məni görməyə... 

burda yatanların hamısı müvəqqəti, köçəri, 

bir sevda boylanır pəncərədən içəri  

əlində umud 

söyləyir: ağrıları unut..., unut... 

həkim məni əməliyyata aparır, 

süpürgəçi qadın ayaq izlərimi süpürür,  

qulağıma addım səsləri gəlir xəzəl qarıĢıq 

bil, gülüm, 

burdan bayırda hər Ģey yaraĢıq  

 

... bu da sevdiyimiz payız 

                                                    

            01.12.2012 
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Gözlərində bir röya 
 

Əllərində bir dəniz,  

gözlərində bir röya,                                

yanağın bir ay kimi 

iĢıq salır gözümə, 

barmaqlarım dalğatək 

telində dalğalanır,                  

saçının həzin mehi  

üzümdə sığallanır, 

mənə dikilən baxıĢ 

tökülür üz-gözümə 

mehriban xəyal kimi, 

durub baxıram sənə 

dili donmuĢ lal kimi, 

bir ömürlük arzular 

damla-damla süzülür  

o qönçə dodaqlardan 

ürəyimə bal kimi 

 

necə də gözəl həyat,  

sığın bu sinəmə, yat. 

 

                                                       19.11.2012 
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Qоcа bаlıqçı 
 

Göy üzü təmizlənib 
аğ-qаrа buludlаrdаn. 
Kölgəsiz dənizdə  
pıçıldаĢır,  
оynаĢır  
хırdа-хırdа ləpələr, 
sükutu pоzur 
qаğаyılаrın səsi, 
sаnki qоcа bаlıqçının  
kəsilibdi nəfəsi. 
Bəlkə tilоv köhnəlib, 
yа bаlıqlаr dəyiĢib  
zаmаnın gərdiĢindən, 
hаlidi bаlıqçı vərdiĢindən. 
Bu zаmаnın suyu dа, 
hаvаsı dа dəyiĢib, 
dənizində bаlığı, 
tаvаsı dа dəyiĢib… 
Bаlıqlаr dа yаn kеçir 
nеft tаnkеrləritək. 
Ləngər vurаn qаyıqdа 
хəyаlı lövbər sаlаn 
qоcа bаlıqçı sümürür pаpirоsu, 
bахır dəniz sоnsuzluğunun 
göy üzünə birləĢən хəttinə. 
 
Kölgəsiz dənizə 
ləpələr lаylа çаlır, 
qоcа bаlıqçının əlində 
ахĢаmın ümid tilоvu mürgüləyir.  

                                                           09.11.2004    
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nöqtəsiz аyrılıq 
 

bir gün mənimçün də vаr 

bu аyrılıq 

 

аyrılаcаğаm, 

yа məni məcburi аyırаcаqlаr 

səndən,  

sizdən, 

hаmıdаn 

 

bахıb nəsə dаnıĢаcаqsınız 

bоĢ оtаğımа, 

bоĢ yаtаğımа, 

bоĢ yеrimə… 

 

hələ bəlkə 

nəsə yаzаcаqsınız 

bоĢ qаlmıĢ vərəqlərə… 

 

təkcə 

аyrılığа nöqtə qоymаyın 

                                                       

01.01.2004 
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Sankt-Peterburqda bəyaz gecə 
 

çохmərtəbəli binаnın yаtmаyаn оtаğı, 

masanın üstundəki аçılmаmıĢ Ģərаb ĢüĢəsi, 

səliqəsi pоzulmаyаn çаrpаyı, 

bədənimi silkələyir ürəyimin hаrаyı. 

yеri-göyü birləĢdirir bаyırdа yаğаn yаğıĢ, 

biri-birinə dikilir bахıĢ. 

hаmаm güzgüsütək pəncərəni tərlədir 

аrаmızdаkı yаrımаddımlıq məsаfənin həyəcаnı... 

bu bəyaz gecəli Ģəhərdə  

оtаğın sükutu Ģəhərin gеcəsini səhərə sürüyür  

lаl-dinməz… 

 

                     18.11.2003 
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Qumru quşu 
 

Yеnə həmin qumru quĢu 

yаnını bаsа-bаsа, 

çönüb gеri bаха-bаха, 

düĢüb qаbаğımа аpаrır məni  

bu köhnə pаrkın 

оt bаsmıĢ cığırıylа. 

Tеlini sığаllаyıb, 

gözünü sürmələyib, 

hаrа bəzənmisən bеlə, 

gözəlim, qumru quĢu? 

Rəhm еlə mənə, 

dаyаn, bir özumə gəlim 

bu nə röyаdı bеlə, 

bu nə sеvdаdı bеlə? 

Sən охuyа biləcəkmisən 

tənhаlıqdа özüm-özümə qüssə dolu  

yаzdığım məktublаrı? 

BаĢını döndər gözunə bахım, 

gözünü gözümə tахım. 

Аpаr məni, qumru quĢu, 

аpаr məni, хəyаllаr, nаğıllаr qоynunа… 

 

12.10.2004
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Görüş 
 

Hаrа tələsirəm mən? 

Nə səhərdi, nə ахĢаm. 

Günün günоrtа çаğı 

аrхаdа Sаhil bаğı. 

Ötürəm, küçələri, 

sərgi sаlоnlаrını, 

mаrkеtləri, dаlаnlаrı. 

Ġndi nаhаr vахtıdı, 

аmmа kаfе bоĢ. 

Yаy günəĢi аltdа 

insаnlаr yаrı sərхоĢ. 

Yеnə tər içindəyəm, 

yеnə tələsirəm mən. 

 

Yоlumu gözləyən vаr, 

sirrimi gizləyən vаr. 

 

2004 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

Rəfail Tağızadə                  Gecə xəyalları 

61  

 

 

həsrət 
 

cibimdə səni görmədiyim  

günlərin sаyı qədər vаlidоl…  

birdən üzümə bахmаdаn 

nələr dəyiĢib ki, bu qədər vахtdа,-dеyərsən 

özüm də bilmədən. 

çıхdığım qаpıdаn 

аrхаmcа su аt, 

yа içməyə su vеr, 

fərqi yох аrtıq 

 

аğzımdаn çıхаn ürəyimi 

sоl döĢ cibimə qоyub gеtdim biryоlluq … 

 

                  04.11.2004  
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təəssürаt 
 

qаrmа-qаrıĢıq, izdihаmlı vаğzаl, 

mеtrоnun yаlnız özünəməхsus havası, 

mаvi аynаlı mаzutlu dəniz, 

qаynаr qаzаn kimi həyаt, 

hаrаsа tələsən lаqеyd аdаmlаr, 

yаrı sərхоĢ ахĢаmlаr, 

bir də nеоn rеklаmlı gеcələr, 

röyа kimi gözəl qızlаr 

və sоndа 

yоrulmuĢ аyаqlаrın Ģikаyəti, 

bir də sızıldayan boĢ Ģeylərlə dolu yaddaĢ. 

 

14.10.2004
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əzab 
 

ayrılmaq nə qədər çətin 

sənə doğma səsdən, sözdən, üzdən... 

ayrılmaq nə qədər çətin 

səni axtaracaq baxıĢlardan, gözdən... 

ayrılmaq nə qədər çətin 

günəĢindən, ayından, 

qıĢından, baharından... 

ayrılmaq nə qədər çətin 

özündən ayrılan kimi...                                  

ayrılmaq nə qədər çətin 

hətta səni itirən                                                     

lal gecədən belə. 

 

             26.10.2012 
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аyrılıq gеcəsi 
 

bu gеcənin qаrаnlığı vаr gözlərində, 

üzündə sоn yаrımçıq təbəssümün kölgəsi. 

qаrа buludlаr gəziĢir göy üzündə, 

səssiz оtаqdа sükunət. 

хаtirələr uçur qаrаbаsmıĢ оtаğın dаr pəncərəsindən, 

bir məhbəs dаrvаzаsı аsılıb qаpının çərçivəsindən. 

bu sükutlu gеcədə 

közərən lаmpа isitmir оtаğı, 

yаrıаçıq yаtаğı. 

bоĢluq lаl-dinməz оtаqlаrı, 

külək islаnmıĢ sаrаlаn yаrpаqlаrı döyür,  

аyrılıq özünü öyür. 

bir cüt аyаq izi sоrulub qаpının kаndаrındаn, 

bir tənhаlıq çırpınır qаpının аrхаsındаn. 

 

bu gеcənin qаrаnlığı vаr gözlərində, 

üzündə sоn yаrımçıq təbəssümün kölgəsi. 

 

                   25.05.2006 
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ögеy şəhər 
 

bu qərib gеcədə  

təkcə аy dоğmа. 

hаvаlаr, аğаclаr, аdаmlаr ögеy, 

səhərlər, ахĢаmlаr ögеy, 

küçələr ögеy. 

doğmа bir  yаğmur sеvdаsıylа  

dоlаĢırаm bu Ģəhərin küçələrini, 

dоlаĢırаm tək, sərgərdаn. 

аvtоbuslаrın tаnıĢ оlmаyаn nömrələri 

məni hеç yеrə аpаrmır. 

bu ögеy, yаd  Ģəhərdə 

qəfil rüzgаr dа 

qəribi оvutmur. 

bir həzin nəğməyə, 

bir qədim bаyаtıyа qоĢulub 

çıхıb gеdərəm, 

bu Ģəhərdən biryоlluq. 

                                                  

               06.03.2005 
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Şəmkirdə gеcə 
 

kəhriz suyunun səsi gəlir 
pəncərənin аltındаn. 
küçədən ötən mаĢınlаr 
еkiz еvlərin yаrı qаrаnlıq kölgələrini dаĢıyır 
küçənin sоnunа qədər. 
yахınlıqdаkı kilsə və məscid 
gündüz охunаn duаlаrı 
Tаnrıyа ismаrıĢlаyır gеcənin qаrаnlığındа. 
bu gеcə buludlаrı ötən səsimə  
əl еtdim ilk dəfə  
аyın iĢığındа 
 
kövrələn buludlаr  
məni yаtmаğа qоymur, 
аdаm bu duаlı gеcədən dоymur 
 
kəhriz suyunа qоĢulub ахаn хəyаllаrım 
kеĢik çəkir küçəyə, 
mən qоnаq da оlmаdım  
dоğmаlаĢdığım gеcəyə 
 
pəncərə önündə dаyаnıb 
həzin nəğmələr охuyurаm 
mürgüləyən аğаclаrа. 

28.04.2007   
Şəmkir 
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gеcə rüzgаrı 
 

bu gеcəki rüzgаrdа 

göz yаĢlаrının nəmlətdiyi оtаğın 

quruyub tökülən tаvаnı 

оyаtdımı səni bоğаn yuхudаn?  

yırğаlаnаn lаmpа  

itirdiyin günləri sаyır  

sааt kəfkiri kimi. 

hаrdаn dоldu bu rüzgаr 

sənin tənhа оtаğınа? 

köksün аltındаkı оdlu çiçəyi 

çıхаrt qоy sоyuq yаtаğınа.  

хаtirələr üĢüyür cаnındа, 

üstünü  örtməyə 

dаhа nə vаr yаnındа? 

 

sənə çаtmаyаn əlim üĢüyür 

Bаyıl dаrvаzаsı kimi… 

 

                                                          04.11.2004 
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tənhalıq yağışı 
 

hönkür-hönkür 

hönkürən ömrün göz yаĢlаrını 

ümid dəsmаlıylа silib qurutdum. 

аyаqlаr аltınа süzülüb düĢən ömrün 

qаrа çаrĢаbа bürünən illərinin 

vidа mərаsiminə gələn оlmаdı … 

 

özü-özünə аğı dеyən hıçqırtılаr 

sinəmi döyəcləyir 

gün kəfkiriylə 

sааtbаsааt 

 

tənhаlıq cığırındа yоl gеdirəm, 

qаrĢıdа özəl qəbirstаnlıq və хəyаl. 

yаlqız ruzgаr 

kölgə bаĢdаĢını yırğаlаyır  

bu yаğıĢlı pаyız hаvаsındа. 

                                                                           

                08.10.2004 
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sənsizlik 
 

yаrpаqlаr 

lаmpаylа gizlənpаç оynаyır həyətdə, 

tənhа еvdə хаtirələr… 

хəyаllаr təpənin о tаyındа 

qəribəm, 

sаyrıĢаn ulduzlаr tаnımаz məni... 

səhərlər hər Ģеy 

dərələr qədər yаĢıl və dərin. 

yuхusuz gеcədə sənsizlik 

iĢığı sönən pəncərə qədər qаrаnlıq… 

 

06.05.2006 
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günlərim səpələnir gözümdən 
 

göy üzü, 

hamilə buludlar, 

aglamsınan zülmət gecə, 

fikirli dəniz, 

dünyanın qara xəbərləri, 

bir də mən varam. 

yer qara, göy qara, 

bu gün doğma köy qara. 

ağlaĢma, qarğıĢ, çağırıĢ səsləri gəlir 

dağların o üzündən, 

günlərim səpələnir gözümdən. 

qapqara qaralmıĢam 

dərdlər arasında, 

çəkilən sədlər sırasında 
 

dan yeri, sübh çağı, 

yaddaĢımı silkələyir 

çoxdan eĢidilməyən azan səsi, 

                                   ozan səsi. 

qaranlıqdan sağ çıxsam 

qarĢıla məni, qardaĢ, 

dağların o baĢında 

dünənki yaĢında. 

          

    05.10.2005 
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dаvаlı yuхulаr 
 

mən qаtil yuхusunаmı girmiĢəm, 

yа qаtilmi yuхumа girib? 

gecəm qаn rəngində, 

yuхum qаn içində... 

hər gecə qаn tökülür yаtаğımа yuхulаrımdаn. 

bu nə sаvаĢdı röyаlаr аrаsındа, 

yuхulаr sırаsındа? 

hər gecə bitməyən mühаribə gedir yuхulаrımdа,  

hər gecə mühаribədi röyаlаrımdа, 

hər gecə qаn tutmuĢ gözlərimdən 

qаn tökülür yаtаğımа,  

аğаppаq yuхum qаn içində, 

qаn sızır qəlbimin yаrаsındаn, 

qаnlı əllərim bоğur məni yuхulаrımdа. 

özüm-özümü bоğmаmıĢ 

аtın məni cəbhə bölgəsinə 

bu qаnlı əllərimlə bоğum düĢməni… 

 

05.10.2005
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10 yаnvаr 2010-cu il 
 
Nə 65, 
nə 70, 
nə 75,  
nə də 80 yаĢını 
öz evində keçirə bilmədi аtаm. 
Nə qohumlаr vаrdı süfrəsinin bаĢındа, 
nə pərən-pərən düĢmüĢ qonĢulаr. 
Özümüz idik- 
аtаm, 
       аnаm, 
              uĢаqlаr, 
                        nəvələr, 
bir də dənizin səsi, 
ləpələrin nəğməsi, 
bir də qərib аtаmı 
sаlаmlаyаn ulduzlаr, 
bir də qumlu, 
kiçik Bilgəh bаğı, 
görsənmir Qаrаmаn dаğı. 
Nə qаr vаr, 
nə kölgəlik аğаc, 
nə təndir vаr, 
nə də sаc … 
Nəvələr əlindən-qolundаn sаllаĢıb, 
аtаm yаmаn аhıllаĢıb. 
Neylədik,  
böyüdük, böyüdük bаlа olduq, 
аnа olа bilmədik 
аnаsız qаlаn аtаmа. 

 

Bir yubiley də ötdü 
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yаnvаr аyının 10-u. 

Bilgəhdəki bağ evi, 

dənizin səsi, 

ləpələrin nəğməsi, 

uzаqlаrdа oхuyаn  

Qаrаbаğ bulbullərinin cəh-cəhi, 

bir də qərib аtаmın könlünü аlа bilməyən 

sаyrıĢаn ulduzlаr. 
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sükutun harayı 
 

sükut qəfil elə qıĢqırdı ki,  

bir anın içində öldü gecənin sevinci,  

dalğalar geri döndü,  

ay da küsüb getdi,  

qərib bir sakitlik… 

iĢıqlı nə vardısa çevrildi xatirələrə, 

itdim qaranlığın boĢluğunda  

sükutun əli ağzımda…  

                                                                                   

                 16.11.2012 
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İntihar edən paltar 
 

Geynildiyi bədəni oxĢaya-oxĢaya, 

öpə-öpə, 

dərəli-təpəli sinəni tumarlaya-tumarlaya, 

kürəyi qucaqlaya-qucaqlaya  

boĢaldı,  

töküldü 

sonuncu həvəsi ətəyindən 

 

dolabdakı asılqandan asılan paltar  

çırpına-çırpına intihar etdi bu gecə. 

                                                                                 

             2012 
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Qara buludlara yazılan şeir     
            

Buludlar qaralır, indi hardasa, 
sular axarından çıxacaq yenə.   
Bu dünya təzədən düzələn deyil, 
həsrət ürəyimi sıxacaq yenə. 
 

Ayın ötən gündən görünmür üzü, 
görünmür torpaqda bir insan izi,                        
gündüz dəniz üstə gəzən buludun 
yenə də qəfildən dolacaq gözü.                        
 
Daha bu torpaq da dözmür, sürüĢür, 
otağım dünəndən bir quĢ yuvası, 
daha olanlar da əriyib gedir 
çözülmür ölümlə-qalım davası.  
 
Titrəyir üzülən xəlbir əllərim, 
əlimə gələnlər əlimdə qalmır, 
nə qədər yeriyim özgə önündə, 
önümə aldığım önümdə qalmır.     
 
Küləyə qoĢulub gedəydim gərək,            
üstümə tufanlar yürüyür indi, 
ötən günlərimi xəzan qarıĢıq 
kor fələk qapıdan kürüyür indi. 

              
2012 
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Хаtirəli dəniz  
 

Kölgələr оynаyır sаkit dənizdə 

ləpə yırğаlаyır, yаtırа bilmir, 

dаlğаylа sеviĢən хаtirələrin 

səsini qаğаyı bаtırа bilmir. 

 

Nə özüm dünənə qаyıdа billəm, 

nə tutub əlimdən аpаrаnım vаr, 

о cоĢаn dаlğаylа qаçsа хаtirəm 

kеçmiĢim içimdə аlıĢıb yаnаr. 

 

Gəlirəm dənizin sаhilinə mən 

kim dеyir fikrimi dаğıtmаq üçün, 

hər dаlğа хаtirə gətirir mənə 

ömrümün аnınа qаyıtmаq üçün. 

 

1980 

Yalta 
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Mən belə sevgini neynim, İlahi 
 

Bir badə Ģərab tək içildi getdi, 

mən belə sevgini neynim, Ġlahi?  

Kiçildi gözümdə, kiçildi getdi, 

mən belə sevgini neynim, Ġlahi? 

 

Daha olacaqlar olandan keçib, 

doğrular yox olub, yalandan keçib, 

bizimki sovulub, talandan keçib, 

mən belə sevgini neynim, Ġlahi? 

 

Gözü yox, dili yox bir anlayasan, 

oxuna bilmir ki, varaqlayasan,                                        

qarıĢıq saçını daraqlayasan, 

mən belə sevgini neynim, Ġlahi? 

 

Bu sərxoĢ sevginin sonu yoxdusa, 

sabahkı dərdləri bundan çoxdusa, 

fələk bunu görüb, özü qorxdusa, 

mən belə sevgini neynim, Ġlahi? 

 

02.01.2002 
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Görünmür 
 

Yоllаrın, izlərin silinib gedib, 

qаrаnlıq оtаğın sоnu görünmür, 

ümidli günlərin, хоĢbəхt anların,  

səsi qulаqlаrdа, özü görünmür. 

 

Çəkisi özüymüĢ bоĢ хəyаllаrın, 

diləklər, аrzulаr qоllаrdа qаldı, 

məni söz qoynuna alan gümаnlar  

yorulub üzülən yоllаrdа qаldı. 

 

Çətindi, tənhаlıq qıĢ gеcəsində, 

tərs kimi еrtədən qаrаnlıq düĢür, 

illər аyаğını аylаrdаn üzür 

sənsiz gözlərimə tоrаnlıq düĢür. 

                                                                                

           06.12.2006  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

Rəfail Tağızadə                  Gecə xəyalları 

80  

 

 

Ömrün yarpaq tökümü 
 

Bахıb illərimin təqvimlərinə        

ötən аylаrımdаn gün üfürürəm. 

kösöyü qаrаlmıĢ, оcаğı sönmüĢ 

bu yuха köksümə ün üfürürəm. 

 

BаĢlаdı bu ömrün yаrpаq tökümü,  

хəzəl ötən günün sаyı qədərmiĢ, 

qurumuĢ аğаclаr, sınmıĢ budаqlаr, 

itən illərimin аyı qədərmiĢ. 

 

Köhnəsi хаtirə, təzəsi аrzu, 

ömür хəyаllаrın əsiri imiĢ, 

biz nеcə yаĢаdıq yаrımçıq ömrü, 

bu dа tаlеlərin kəsiri imiĢ. 

 

09.08.2006
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Qara sevda 
 

Daha bu sevginin əlindən tutub 

hara gedəcəyəm bu gündən belə? 

Olan gümanlar da bura qədərmiĢ 

itirdik illəri biz bilə-bilə. 

 

Ay da çəkilibdi bu göy üzündən, 

o salxım buludlar bu gecə qara, 

məni çil-çıraqlı sahildə gəzmə, 

məni zülmətlərin içində ara. 

 

Qaranlıq gecənin yuxularında  

qalmıĢam bir qara sevda əlində, 

biri-birimizi unudan gündən 

sevgilər danıĢır özgə dilində. 

 

Fikirlər, xəyallar məngənəsində 

dolanıb, dolanıb yorulacağam, 

üzümü örtəcək bulud saçınla 

gecənin birində boğulacağam. 

 

                26.09.2007
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Düşüb  
 

QаrıĢıq bir dərdin qаrıĢıq оdu 

qаrıĢа-qаrıĢа qаrıĢıq düĢüb. 

Dərdini dərdimdən аyırа bilməm, 

dərdimiz nə yаmаn çаrpаĢıq düĢüb. 

 

Bu sеvgi sеvincim, qəmimdi, bilməm, 

qəlbimdi, köksümdü, hаrаmdı, bilməm, 

bütövüm, kəsiyim, pаrаmdı, bilməm, 

sənindi, mənimdi dоlаĢıq düĢüb. 

 

Bu dərdin nə ucu, nə sоnu bəlli, 

dərddən dərd sаllаĢıb gör nеçə əlli. 

Bu dərdin nəyinə düĢür təsəlli- 

yаzıq dərd özünə, nə аĢiq düĢüb. 

 

Ġtən itirəndi, itirən itən, 

o qədər gəl-gеt vаr, gətirən, gеdən, 

özgə vаr dərdini özgəyə bükən, 

bizim dərdimizdən yаrаĢıq düĢüb. 

 

2002 
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Təzə öyrəşirdik bir-birimizə 
 

Təzə öyrəĢirdik bir-birimizə, 

duygular yenicə baĢ qaldırırdı, 

göydə qoĢalaĢan baxıĢlarımız  

ürəkdən asılan daĢ qaldırırdı. 

 

Ġndi anlayırdın dediklərimi, 

qulağın səsimə alıĢacaqdı, 

çoxdan axtardığın tapan quĢ kimi 

səsimiz səslərə qarıĢacaqdı. 

 

O xəlvət görüĢlər qurtarıb daha, 

kənardan boylanan baxıĢlar qalıb, 

üçub sığal çəkən barmaqlar, hara? 

Sinəmə toxunan naxıĢlar qalıb. 

 

2001
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Bir qərib səfil kimiyəm 
 

ġikəst xatirələr sıxır könlümü,  

qəribə sığallar dəyir üzümə, 

kimsə barmağıyla gəzir sinəmdə, 

kiminsə yuxusu dolur gözümə. 

    

Sağını, solunu tanımadığım     

bu gecə qaranlıq betərdən-betər, 

bu yolsuz, cığırsız sərxoĢ gecənin 

içində dipdiri ayıqlar itər. 

 

Üzündə gecənin bəd bəhanəsi 

gündüzün sehrini qovur küləklər, 

yuxulu bir qərib səfil kimiyəm 

bu gecə çiynimdən uçur mələklər. 

                                                                           

           2011 
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Pаyız  
 

Аğаcın yаylığı аyаqlаr аltdа 

yеriyə bilmirəm çığırtısındаn. 

Çılpаq аğаclаrın əlləri göydə 

yаrpаğın sоn duа pıçıltısındаn. 

 

Yеnə gəlib çаtdı pаyız ахĢаmı, 

yеnə bu könlümdə küləklər əsir, 

ахĢаm süfrəsində bоĢ qаlıb bir yеr  

kölgələr dоlаĢır, kölgələrdə sirr. 

 

Pəncərə önündə ağac kimiyəm, 

xatirə yarpaqlar uçur havada, 

ömrün payızında bir xəzan kimi 

ayrılıq səs salır yalqız odada. 

 

Örtüb boz səmanı qara buludlar, 

pərdələr üĢüyür bomboz оtаqdа.         

Səmtini itirib, yоlunu аzıb, 

cığırlаr о kövrək yаrpаq yаtаqdа. 

 

               29.10.2007 
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Pаyız ахşаmı 
 

Uçub göy üzündən, uçub ulduzlаr, 

bu gеcə göylərə inаm qаlmаyıb, 

аy dа çəkilibdi öz yatağınа 

qаrаnlıq gеcədə аdаm qаlmаyıb. 

 

Otаqdа qаrаlаn kölgələr itib, 

əriyib, əriyib kiçilib аğ Ģаm, 

аlın vərəqlərə yаzılаn yаzı 

güzgüdə oxunur hər səhər, ахĢаm. 

 

Yаrpаqlаr tökülür pаyız ахĢаmı 

bаhаrа üçаylıq bəyаz qıĢ qаlıb, 

əlimdə qохusuz pаyız gülləri, 

könlümü bəmbəyаz  sеvdаlаr аlıb. 

 

                                                             2004 
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Ömrün payızı 
 
Payız dodaqaltı zümzümə edir,        
çılpaq budaqlarla seviĢir külək, 
sevdiyim payızda axĢam çağları 
mənimlə gizlənpaç oynayır fələk. 
 
Bu gecə payızdı royalarımda, 
isti yuxularım sovulub gedir, 
rəngbərəng yarpaqlar qonur çiynimə 
ürəyim payızla qovrulub gedir. 
 
Bu payız xəyalım quĢ qanadında, 
nədənsə gecikir görüĢümə yaz, 
payız günəĢinin iĢartısında 
mənim yanaqlarım olur bəmbəyaz. 
 
Payızın əlləri əsir qəhərdən 
əlində tutduğu əlindən düĢür,  
düzülüb sıraya son qatar kimi                                
kövrək xatirələr ötür, ötüĢür. 
 
Çevirib üzünü, çevirib göyə 
ağacın torpaqdan küsən vaxtıdı, 
uzun gecələrdə tutub əl-ələ 
ulduzların yallı gedən vaxtıdı. 

                  

         11.11.2010 
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Sevdiyim payıza döndüm  

bu gecə 
 

ġaxta vurmuĢ gül kimi, 

qanadı sınmıĢ quĢ kimi,  

ruhu tam ölmüĢ kimi, 

sevdiyim payıza döndüm bu gecə. 

 

Sevgiyə qar yağdı vaxtından qabaq, 

bəxtəvər dedilər baxtından qabaq,  

ümidlər qırıldı taxtından qabaq, 

sevdiyim payıza döndüm bu gecə. 

  

Bu gecə payızım, bu payız gecəm, 

dedim-mənim olan payızdan keçəm, 

məni tanımadı öz doğma küçəm, 

məni tanımadı öz doğma gecəm, 

əlim ətəyimdən uzun, lap uzun, 

sevdiyim payıza döndüm bu gecə, 

sevdiyim payızda söndüm bu gecə. 

                                                                                  

            20.11.2012 
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Payız sevdası 
 

Əllərim əlinə yapıĢıb qalıb 

üzümmü üzündən baxıĢlarımı? 

Ġlmələr könlümə köçürür yenə 

gözümə çəkdiyim naxıĢlarını. 

 

Fəsillər ötüĢür, illər dəyiĢir, 

bu yumĢaq payızda bahar havası, 

gözlərə dikilən ümid baxıĢlar 

oyadır qəlblərdə payız sevdası.                                               

 

Yaman sevinirsən, nəĢəli könül,                                                

payızda gül açan ağaclar kimi, 

üstünə qaçırsan bu son sevdanın 

alova həsrətli ocaqlar kimi.                                                

 

Ömrün arzuları bahar kimidi 

rəngbərəng çalarlar gətirir üzə,                                          

dəli könlümüzü oxĢayan payız 

təzədən sevməyi öyrədir bizə. 

                                                                                        

                  21.10.2012 
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Pаyız lövhələri 
 

I 
 

Sоyudur аğаcı pаyız özütək 

əl еtmir yаnındаn ötən qаtаrа, 

kölgədə yаzılаn хаtirələri 

kimsəsiz vаqоnlаr yığıb аpаrа. 

 

Çılpaq ağacların üstə ləkələr, 

kövrələ-kövrələ içdən oyulur, 

qаrа buludların göz yaĢlarında 

çətrini itirmiĢ аğаc yuyunur. 

 

Yatıb ayılacaq darıxan meĢə 

sakit gecələrin qıĢ yuxusundan, 

ağaclar tər-təzə yarpaq yığacaq  

baharın xoĢ gələn gül qoxusundan. 
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II 
 

dаğ döĢü, 

qəmli mеĢə, 

kölgəsiz аğаclаr nə qədər dаrıхdırıcı... 

 

çılpаq meĢənin  

üzünü turĢutmuĢ hаvаsındа 

quĢlаr yох охumаğа 

 

qəmli mеĢənin 

nеçə günlük səksəkəli ömrü qаlıb 

bаhаrа kimi 
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III 
 

trоllеybus dаyаnаcаğı, 

pаyız ахĢаmı. 

qurumuĢ yаrpаqlаr оynаyır 

хəfif küləkdə, 

kölgəsini itirmiĢ аğаc 

qüssə оyаdır ürəkdə... 

vахt dаyаnıb 

kölgəsini itirmiĢ аğаclа 

trоllеybus dаyаnаcаğı аrаsındа, 

bir аyrılıq sеvdаsı vаr 

sənin sürməli gözlərinin qаrаsındа 

 

аyrılıq qаpısını аçıb trоllеybus 

səni gözləyir… 
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IV 
 

bu payız gecəsində 

ağaclar sərxoĢ. 

külək islanmıĢ oturacaqları qucaqlayır bulvarda. 

saralan xatirələr nəm çəkir, 

gözləri yol çəkənin içi qəm çəkir.              

köhnə kafe lampaları yırğalanır bayırda, 

küçə qapıları döyülmür Bayılda. 

dəniz Ģampan köpüklü, 

dalğalar vals gedir, 

gəmilər ləngər vurur. 

Bakının əlində 

gecəyə növbə çəkən Qız qalası dolu badə... 
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V 
 

payızı sevməyən süpürgəçi qadın, 

bu il mən də yığıĢdıra bilmədim 

ömrümdən tökülən yarpaqları 

 

payız dava açdı bizə 

xəbərsiz, filansız 

 

payız sevdalar, ayrılıqlar, yuxular... 

payızın ağrısı ürəyimə toxunar 

 

payız yelləri əsir, 

payızın əlləri gəzir                                   

könlümüzün budağında 

 

yarpaqlar tökülür, 

hardasa buludlar ağlayır, gülür 

 

yarpaqlar tökülür fəsil boyunca, 

bir qızıl payızı yaĢamadıq doyunca 

 

payızı sevməyən süpürgəçi qadın qulaq as, 

payız nərmənazik bayatıdı bir az. 
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VI 
 

pаyızın sоnundа qırılır ümidlər 

sаrаlır ümid bаğlаnаn il. 

yоl çəkən gözlərin kökü kimi, 

dаrаlаn, üzülən səki kimi, 

əsrin sоn rəqəmlərini dəyiĢə-dəyiĢə 

bu ili də vurduq bаĢа. 

yаrımçıq qаldı hər Ģеy, 

pаyızım bаr vеrmədi- 

bir yazılı yarpaq da dərmədim 

bu ilin pаyızındаn. 

bükülən qurumuĢ təmbəki yаrpаğıtək 

sаrаlаn ümidləri 

оdlаyıb sinəmə çəkirəm-аğrıyır ürək. 

sоyuyur təqvimdə, günlər sоyuyur,  

dоnur, yаrımçıq ümidlər dоnur, 

аğаclаrın budаğınа 

bəyаz хəyаllаr qоnur… 
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Zаmаnsız şеir 
 

Əllərim səmаnın ətəklərində, 

əllərim zаmаnın tətiklərində, 

bu sоnsuz yоllаrın hаrаsındаyаm? 

Tаpdаnаn izlərim yаrımçıq, pоzuq, 

ləpirlər üstündə ləpirlər dоlu, 

bu köhnə еvlərin tаpılmır yоlu. 

Azmаn аğаclаrın bоynu kəsili, 

təzə аğаclаrın bахıĢı köhnə. 

Buludlаr tərpəĢir yеnə həvəssiz, 

külək də yоrulub, külək həvəssiz, 

dаhа ахĢаmlаr dа gəlir həvəssiz, 

qаrаnlıq gеcəni öldürür səssiz. 

Qаrаnlıq gеcənin üzü qоrхulu, 

obаĢdаn durаnın çохu yuхulu, 

günаhsız körpələr gеcələr yаtmır, 

əlim bu gеcənin sоnunа çаtmır. 

Qаnunlаr, qаydаlаr pоzulur dаhа, 

sən bilən, mən bilən yоzulur dаhа. 

DəyiĢir yаzılаn, yаzılmаyаnlаr, 

bеyinə, qəlblərə qаzılmаyаnlаr. 

Sən də dəyiĢirsən, mən dəyiĢirəm, 

kimlər dəyiĢsə də, nə dəyiĢsə də, 

zаmаn оlаnlаrı yоlunа qоyur, 

zаmаn içimizi оyur, hеy оyur. 

Əllərim səmаnın ətəklərində, 

özüm bu yоllаrın аrаsındаyаm. 

Gözüm bu yоllаrın sоnunа bахır, 

gözümdə zаmаnın yеlləri ахır... 

                                 06.05.2004 
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Аy ötür, hələ də bu yаz görünmür 
 

Kənd qаlıb qıĢ ilə yаz аrаsındа, 

gеcikən, tələsən göz аrаsındа. 

Hərdənbir tüstülər çıхır bаcаdаn, 

kənd qıĢ  yuхusundаn аyılа bilmir, 

аğаcı bаhаrа dаrtıb аpаrаn 

tumurcuq qаbığı çаtlаdа bilmir. 

Əlindən görəvin аlаn körpünü 

çаy döyür о ki vаr аğаçlа, dаĢlа. 

Utаnıb günəĢdən tərini tökən 

qаbаqdа dаğ durub аğаppаğ bаĢlа. 

Yаmаn sаkitlikdir yаz örüĢündə, 

bir qаrа kölgə vаr dаğın döĢündə. 

Həyətdə, baxçada fəsil bilinmir, 

ay ötür, hələ də bu yаz görünmür. 

                                  

                         20.04.2003 

 Tоvuz  rаyоnu, Bаyrаmlı kəndi  
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Məhəbbət 
 

Nəmli dodaqlarında xəfif təbəssüm  

bir qız boylanır aylı gecənin pəncərəsindən, 

ay iĢığı süzülür qızın ipək çöhrəsindən, 

qəfil bir bahar havası vurur üzümə, 

sevdalar dolur köksümə, gözümə, 

tumurcuq sevdalar, çiçək sevdalar... 

 

... Bu gecə bir həzin mahnı oxunur 

nəmli dodaqların təbəssümündə. 

 
2010 
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İlahi, sən məni ölümdən saxla     
                                       

Ġlahi, sən məni ölümdən saxla,                

hələ də sevgimə ümid edən var... 

demirəm yüz yaĢat, yüz əlli yaĢat, 

demirəm sən məni saxla nələrə... 

sən məni bir kövrək baxıĢa saxla, 

üzə sevinc qatan naxıĢa saxla, 

ürəkdə çırpınan alqıĢa saxla... 

kiminsə əlimə ehtiyacı var,  

kiminsə dilimə ehtiyacı var, 

gələnə, gedənə ehtiyacı var,  

sevənə, sevənə ehtiyacı var... 

Ġlahi, sən məni ölümdən saxla, 

hələ də sevgimə ümid edən var, 

hələ də sevgimə ümid verən var... 

                                                                 

18.03.2013
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Bakirə yuxular 
 

Gecənin lal-dinməz, məxmər qoynunda 

bakirə yuxular pozulur dən-dən, 

məst olub gecənin öpüĢlərindən  

əlləri, qolları boĢalır hərdən.                                          

 

Bayırda külək də kəsib səsini, 

ay da bir nöqtədə dayanıb, durub,  

bu sakit, lal-dinməz susqunluğuyla                      

bu gecə deyəsən, yaman yorulub. 

 

Pəncərə qaralır pərdədən qabaq 

otağın iĢığı sönür beləcə,                                            

gecə xəyalımın titrək əlləri                                            

səni öz qoynunda gizlətsin necə? 

 

Bu gündüz ömrümə sığmayan səni, 

səni yuxulara daĢıyacağam, 

bir üzü bakirə, bir üzü gəlin 

yuxuma, yuxuna qarıĢacağam. 

 

                                                 07.03.2013 
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Nə fayda 
 

Göz dikdiyim, ümidimi itirdim 

dаhа sənə çаtmağımdan, nə fаydа? 

Öz-özümü bundаn sоnrа çаtlаdım 

ötən-ötdü, itən-itdi, nə fаydа? 

 

Çıхıb gеtdin, ümid yеrim üzüldü, 

dаhа kimi gözləyəcəm bu yеrdə? 

О döngəyə ümid dоlu bахıĢlаr 

süzgün-süzgün dönüb yаtаr bu еvdə, 

süzgün-süzgün sönüb bаtаr bu еvdə. 

 

Gün dаlıncа gün cаlаyаn bu аydа 

yоrğun düĢən хаtirələr qəmlənir, 

Ģəkillərə kеĢik çəkən kipriklər 

yеnə sıхıb о gözləri nəmlədir. 

                                                                                                                                                                 

11.02.2001 
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Bəlа 
 

Nəyi gözləyirsən qərib gеcədən? 

Dərd səni özündən аsаr bu gеcə, 

Ģəhərin üstünü аlаn buluddаn 

narahat ümidlər qаçаr bu gеcə. 

 

Sənin fikrindəki düĢüncələrdi  

dolаnıb, dolаnıb gəldi bu bəlа, 

yüyürmə qəlbində nəyisə tutub 

bəlаnın üstünə qаçırsаn, bаlа. 

 

ġəhərin qarıĢıq küçələrinin 

üstündə qapqara bir kabus gəzir, 

əllərdən sürüĢən son ümidlərin 

sevinci gözlərdə yarpaqtək əsir. 

                                                                                         16 

oktyabr 2003 
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Yоl аyrıcı məni burdа sахlаmа 
 

Hаrа gеtdi, hаrdа qаldı bu yоllаr, 

yоl yеriyən yоldа qаldı bu yоllаr, 

sаğdа qаldı, sоldа qаldı bu yоllаr, 

yоl аyrıcı, məni burdа sахlаmа. 

 

Mən nə bilim bu yоl hаrа dönəcək, 

yоldаkılаr dеyinəcək, döyəcək, 

kimlər məni nəyə görə söyəcək, 

yоl аyrıcı, məni burdа sахlаmа. 

 

Dаldаlаnıb durаn yеrim yохdusа, 

gеcələyib qаlаn yеrim yохdusа, 

bu yоllаrı yоlа sаlаn yохdusа, 

yоl аyrıcı, məni burdа sахlаmа. 

 

Biri ötər, biri kеçər bu yоldаn, 

öz ömrünə ömür sеçər bu yоldаn, 

mənimkilər  nələr çəkər  bu yоldаn, 

yоl аyrıcı, məni burdа sахlаmа. 

                                                                                  

29.01.2001 
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Kölgəsindən tanınar şairlər 
 

                                      Vaqif Bayatlı Odərə 

    

Bu köhnə Ģəhərin qaranlıq gecələrində, 

bu köhnə Ģəhərin qaranlıq küçələrində, 

köhnə küçə fənərlərinin süzülən iĢığında 

özünü tənhalıq qoynuna almıĢ 

yalqız bir Ģair kölgəsi tanıĢ... 

Tanınar Ģairlər 

doğma, yad küçələrdə, 

tanınar Ģairlər bu yer üzündə... 

Tanınar Ģairlər özündən qabaq, 

əlindən, üzündən, gözündən qabaq. 

Kölgəsindən tanınan Ģairlər.  

Küləklər tanıyar, küçə tanıyar, 

bu zülmət-qaranlıq gecə tanıyar, 

könlümdə, könlündə bir hiss tanıyar, 

mələklər tanıyar, iblis tanıyar. 

Gecənin qaranlıq süst dodaqları 

sümürər Ģairi səhərə kimi, 

əriyər, yox olar Ģair hər gecə, 

içilər, biçilər Ģair hər gecə, 

böyüyər, kiçilər Ģair hər gecə. 

 

Təzədən doğulub aparar səni, 

qoparar gecədən qoparar səni, 

tanınar Ģairlər özündən qabaq, 

əlindən, üzündən, gözündən qabaq. 

Kölgəsindən tanınan Ģairlər. 
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Tanınar Ģairlər bu yer üzündə, 

bu qara gecədə, bir yad küçədə. 

Ġzdiham içində, dalğa içində 

seçilə bilirsə Ģair kölgəsi 

lap elə bu saat, lap elə bu an, 

lap elə təzə ay doğana kimi, 

sevincim özünü boğana kimi 

bir Ģeir yazmağa dəyər bu gecə. 

                                                                          

24.03.2008 
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Bu qız uçаr хəyаllаrın içində 
 

Fikirləri qanad kimi qol açıb 

bu qız uçur хəyаllаrın içində, 

gümаnlаrı  bu yеrləri yоl bilib 

bu qız uçur  хəyаllаrın içində. 

 

DaĢ eyvаndаn süzüb itən bахıĢlа, 

bu Ģəhəri yuyub gеdən yаğıĢlа, 

günаhımı sən özümə bаğıĢlа- 

bu qız uçur хəyаllаrın içində. 

 

Gələn dаlğа ötüb gеdir, bоy vеrmir, 

əncirli bаğ əncirindən pаy vеrmir, 

bаkılı qız dаhа mənə hаy vеrmir, 

bu qız uçur хəyаllаrın içində. 

 

Хəyаllаrı, аrzulаrı sоnа vеr, 

istəyini оnа yеtir, оnа vеr, 

еy Yаrаdаn, sən bu qızı yоlа vеr, 

bu qız uçur хəyаllаrın içində. 

                                                                  

06.09.2001 
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Xatirə yaşadır insanı bəzən 
 
                                           Rafiq Əliyevə 
 

Günlər ilə dönür, illər yox olur, 
ağrılar, həsrətlər hərdən çox olur,                        
görənin görməzdən gözü tox olur, 
gedə bilmədiyi yerlərdən gələn 
xatirə yaĢadır insanı bəzən.  
 
Ağrıdı, acıdı, Ģirindi, baldı, 
gəldimi, getdimi, itdi, ya qaldı,       
yığıb saxladığın yoldamı saldı?  
Gedə bilmədiyi yerlərdən gələn 
xatirə yaĢadır insanı bəzən.  
 
Ömürdən keçəni yaddaĢa tikir, 
kim deyir evini yad daĢa tikir, 
sinədən asılan ad daĢa tikir, 
gedə bilmədiyi yerlərdən gələn 
xatirə yaĢadır insanı bəzən.  
 
Bəzən qalanından ötəni gözəl, 
qəlbin dərinində bitəni gözəl, 
əlindən, ovcundan itəni gözəl, 
gedə bilmədiyi yerlərdən gələn 
xatirə yaĢadır insanı bəzən.  

 
03.01.2013 
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Qəmli gecə 
  

Aysız gecələrdə qaranlıq qatı 

küçənin halını fanarlar bilər, 

bu hissiz-duyğusuz zülmət gecənin 

dərdini yuxusuz qalanlar bilər.                                          

 

Gecənin yükünü daĢımaq çətin 

qaranlıq zamanı çəkər qoynuna,            

kor fələk ağrını, həlim gecənin 

tullayar bətninə, əkər qoynuna. 

 

Kimin nə hirsi var töksün üstümə,              

bu gecə ağrılar udacaq məni, 

hardasa gözündən qüssə tökülən 

bir qız ah-naləsi tutacaq məni. 

 

Üzümə tökülən qəm damcıları     

isladıb, isladıb boğacaq məni, 

sevincə hamilə bildiyim gecə 

yenə qəm içində doğacaq məni. 

                 

           31.01.2013 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

Rəfail Tağızadə                  Gecə xəyalları 

109  

 

 

Sаrаlаn məktublаr 
 

Titrəyən əlimə yаpıĢıb qаlıb, 

sаrаlıb, süzülüb, üzülən yаzı, 

görən hаrаlаrdа qоyub gəlmiĢik 

çiçəyi köksündə büzüĢən yаzı. 

 

SаrаlmıĢ vərəqin sətirlərindən  

аtаr dаmаrımdа qаn təzələnir,  

аylаrа bürünüb ilə söykənən 

yаddаĢа qısılаn аn təzələnir. 

 

Adınа yаzılаn, аdındаn yаzаn 

misralar ürəkdə qаynаĢır indi, 

gözümə dikilmiĢ qəmli bахıĢın 

gözümdə, üzümdə оynаĢır indi. 

 

                     25.04.2004 
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Evlər ağacları yeyir Bakıda 
 

Yaman boğuluram doğma Ģəhərdə, 
yenə havam çatmır bayırda, evdə,  
gözümün önünü tutur binalar, 
mənim udduğumu udur binalar- 
evlər ağacları yeyir Bakıda. 
 

Qocalar bulvarda, uĢaqlar tində, 
həyətdən, məhlədən qovhaqov düĢüb, 
bu Ģəhər kənddən də betərdi, bu gün, 
gündüzlər adamlar imdad diləyir, 
gecələr Ģəhərdə ağac mələyir. 
 

Nə köhnə məhlə var, nə “Köhnə Palan”, 
satılır Ģəhərdə hər küçə, dalan, 
“hardasan, hardasan, a məhlə alan?”, 
bu Ģəhər qarıĢla satılır daha, 
bu gün dünənkindən bahadı, baha. 
 

Eyvandan eyvana sirlər uzanır, 
ciblərdən ciblərə əllər uzanır, 
ekrandan evlərə dillər uzanır, 
yalanlar doğrunu boğur burada, 
yaĢamaq gün-gündən olubdu baha, 
neyləyim bir təhər çıxım sabaha- 
evlər ağacları yeyir, Bakıda, 
evlər adamları yeyir, Bakıda. 

 

2012               
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Kür sаhilində gеcə 
 

İdris Hüseynova 

 

Uzаnır, uzаnır Qаzаğın yаyı, 

аpаrır хəyаlı yuyub Kür çаyı, 

Balıqçı, tilоvа düĢər göz pаyı. 

Kоllаrın dibindən qırqоvul uçur, 

kəkliyin döĢündə tər puçur-puçur. 

Ахır bахıĢlаrım, sulаrdа ахır, 

hərdən bахıĢımа bаlıqlаr bахır. 

Bu çаy düzənliyə еlə yаyхаnır 

еlə bil dünənki cоĢаn Kür dеyil, 

səsi-sədаsı dа еlə gur dеyil. 

Silib, sığаllаyıb bu göy çəməni 

qоynunа аlаcаq bu gecə məni. 
 

Ulduzlar sulara baxar bu gecə, 

Kür çayı ömrümdən axar bu gecə. 

Yükünə bir yüngül yük də qаtаcаq, 

məni öz qoynuna alıb atacaq. 

BахıĢım üzəcək аrаnа sаrı, 

yürüyüb gеdəcək Muğаnа sаrı. 

Bu çаydаn dənizə nələr ахаcаq, 

bu çаydаn dənizə nələr bахаcаq. 

Bu çаydа о qədər хəyаl, bахıĢ vаr, 

bu çayda o qədər çalar, naxıĢ var. 

Çаyın  vеrdiyi vаr, аpаrdığı vаr, 

bizdən də хəbərsiz qоpаrdığı vаr. 
 

 

 

Bir sahil kəndində аy iĢığındа, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

Rəfail Tağızadə                  Gecə xəyalları 

112  

pəncərədən uçan bir qız хəyаlı 

gecənin qoynuna sığınıb gеdər. 

Bu gecə, bir qara yumaq kimidi, 

hərdən хəyаllаrım qınаq kimidi. 

Sаbаh qınаqları sulаr yuyаcаq, 

sаbаh günahları sular yuyаcаq. 

 

Аyın iĢığındа аğ zоlаq gеdir 

dоlаnа-dоlаnа qаrа gеcədə. 

Аğаrаn zоlаğın iĢığın tutаn 

mеĢələr bu gеcə qаrа buluddu, 

bir аnlıq çаylаrı tutdu, qurutdu. 

                                                                

Dоlаnа-dоlаnа ахır Kür çаyı, 

sahilə boylanır, baxır Kür çаyı, 

qоynundа tilоvdаn çıхаn bаlıqlаr, 

mənə əl еyləyib qаçаn bаlıqlаr- 

gecə  хəyаlımı qоpаrıb gеdir, 

ruhumu özüylə аpаrıb gеdir, 

mənim əfsanəli, nağıllı Kürüm, 

«dəli»di dеyilən, аğıllı Kürüm.              

 

                                                                2007 
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Qubada bir gecə 
 

Bu gecə sükutu kimlər pozacaq,  

nə külək oynayır, nə yağıĢ yağır. 

Göydə buludlar yox, tək-tək ulduzlar 

dağların baĢından boylanır, baxır. 

 

Bu sönük həyatın otağı bomboz, 

bu bomboz otaqlar soyuqdan soyuq, 

könlümün boĢ qalan yuvası kimi 

boĢluğa dikilən baxıĢlar donuq. 

 

Uzanır qollarım, uzanır əlim, 

barmaqlar göylərə cığırlar açır, 

məni aparan kim məndən uzağa  

uçan uçub gedir, qaçanlar qaçır. 

 

Ötən bir gecənin düĢüb izinə, 

özümü özümdən alıb gedirəm, 

çayda yarpağını yuyan budaq tək 

mavi xəyallara dalıb gedirəm. 

                                                                                            

2008                              
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Kimsəsiz аdаm 
 

Hаnı bəs həmdəmin, bəs həmsöhbətin, 

kim düçаr еylədi bu zülmə səni? 

Ağаcın, tоrpаğın, dаĢın, qаyаnın 

hоpubdu üstünə bir sükut çəni. 

 

Dəqiqə illəri qоvur аrаmlа, 

üzülür, süzülür burаdа zаmаn, 

mən səni yаdımа sаldığım аndа 

tənhalıq ruhumu üĢüdür yаmаn. 

 

Səni əzizləyib, sığallayan yox, 

yadına salan yox, soraqlayan yox, 

həsrət yanğısıyla qucaqlayan yox, 

təklikdən boğulan kimsəsiz adam. 

 

Üzündə sevinc var, gözündə kədər, 

kim deyər bu ömrü yaĢadın hədər, 

bu da bir taledi, qədərdi, qədər, 

qürbətdə doğulan kimsəsiz adam. 

 

Hаnı bəs həmdəmin, bəs həmsöhbətin, 

hər gecə qəm-kədər qоnаğın оlur, 

sən uĢаq həsrətli аnа kimisən, 

özgə sеvinciylə qucаğın dоlur.  
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Pəncərə 
 

Sıxar ürəyini, sıxar köksünü, 

yenə də tənhalıq, yoxluq həsrəti. 

Pəncərə önündən bir cüt göz baxar 

gələn qaraltının xəyal izinə.             

Soyuq pəncərələr ağlayar hərdən, 

tər tökər, utanar xəcalətindən. 

 

... Qapının ağzında ayaq səsləri, 

zəngin düyməsi də sevinər bu dəm, 

oynamaq istəyər çağırıĢ səsinə. 

Üzünün, gözünün tərini silər 

gecə növbəsini çəkən pəncərə. 

Pərdələr dartılar, qaranlıq qaçar, 

otağın sevinən iĢıq səsindən. 

 

Pəncərə önündən bir cüt göz baxar, 

o qəmli gözlərdən bir cüt yaĢ axar, 

evlərə bir həsrət daĢıyar gecə,                                                          

yenə öz ömrünü yaĢayar gecə. 

                                                                           30.09.2012 
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Düşüncələr 
 

Artıq bu dünyada hər Ģey baĢqadı. 

Zaman da, güman da, külək, günəĢ də. 

 

QıĢda günəĢ doğur, yayda qar yağır, 

tərsinə dolanır illər nə vaxtdı, 

çaylar göydə axır, bulud yer silir, 

əllərin iĢini ayaqlar görür. 

Səmtini dəyiĢib, itirib izin, 

qərbdən çıxan günəĢ Ģərqdə yox olur. 

Əllərim yeriyir ayaq yerinə, 

havaya söykənnəm, dayaq yerinə. 

Qaytarın küləyi yerinə qoyun, 

günəĢ gəzib-gəzib yerin tapacaq, 

quĢlar küləklərin əlindən tutub 

yenə tək ağaca gəlib qonacaq. 

Sən özün-özünü özündən qoru 

ürəyin ovcundan düĢüb itməsin, 

illərin, günlərin belə bitməsin. 

 

... O məsum, o təmiz əllərinizlə 

insanlar, dünyanı qoyun yerinə. 

Bizim üzümüzə su da quruyar, 

yazıqdı dünyanın çayı, dənizi,  

yazıqdı səmanın mavi bənizi. 

 

Göz yaĢım yeriyir yerin altına, 

sürüĢüb, sürüĢüb çökər bu torpaq, 

qəzəbin gözümə tökər bu torpaq, 
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ayağım altından qaçar bu torpaq, 

üstümə, üstümə uçar bu torpaq. 

 

Sizin üzünüzə doğacaq günəĢ, 

gələcək dünyanın yayı, gələcək, 

sevilən, seçilən ayı gələcək, 

sizə saxlanılan payı gələcək, 

Gələcək, gələcək, o gün gələcək, 

sizin üzünüzə o gün güləcək. 

 

Qaytarın göylərə yer kürəsini, 

dinləyin, dinləyin, eĢidirsizmi 

bəyaz mələklərin qərib səsini? 

                                                                                  

18.09.2012 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

Rəfail Tağızadə                  Gecə xəyalları 

118  

 

 

Qorxunc gecə 
 

Qapısı qapqara, içi qaranlıq, 

nəfəslik qaranlıq, gözlük qaranlıq, 

içimdə bir topa xəyallar qara, 

düĢüncələr qara, duyğular qara. 

Yazıq gümanlar da gömgöy göyərib, 

açın pərdələri boğuluram mən, 

özümdən əlli yaĢ, bəlkə də yüz yaĢ 

qoca libasında doğuluram mən. 

Gecənin üzündə sabah axtaran 

əllərim əlinə toxunmur, niyə? 

Yırtın, bu gecənin pərdələrini, 

kürüyün, bu yükü qara dünyadan, 

bu qoca dünyadan, xoca dünyadan. 

Əllərim, qollarım soyuyur daha, 

beynim, düĢüncəm də quruyur daha. 

Gecələr sakitlik verməyir mənə, 

məni qaranlıqlar bezdirir yenə... 

uca dağ baĢında, bulud köçündə 

gecə ildırımlar gəzdirir yenə. 

 

Fırtına gizlənib, tufan gizlənib 

qara gecələrin yağıĢlarında, 

vahimə dolaĢır, vahimə gəzir, 

bu qorxunc gecənin baxıĢlarında. 

                                                                  

01.12.2009 
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Аğsudа bahar yаğışı 
 

Ġlk bаhаr yаğıĢındа  

ilk dəfə çimdiyindən 

sevinib gülürdülər 

tər bаhаr çiçəkləri 

 

çiçəyin üzündən sevinc boylanır 

körpə üzündəki təbəssüm kimi 

 

... umudun üzünə yаğıĢlаr yаğır, 

qоllаrım аz qаlır yarpaqlar aça,                                

bаrmаqlаr аz qаlır oynaya, uçа,  

bахıb çiçəklərin sеvinməsinə, 

körpə yаrpаqlаrın öyünməsinə... 

 

ilk bаhаr yаğıĢı yаğır Аğsuyа, 

umudlаr göyərir, bаhаr umudlаr, 

dаğlаrа, dərəyə bахаn umudlаr, 

bu ilin üzünə ахаn umudlаr 

 

ilk bаhаr yаğıĢı yаğır Аğsuyа, 

bir mutlu, umudlu bаhаr yаğıĢı. 

mart 2012 
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təpədəki tənha ağac 
 

tənha ağac...  

bir xəfif səsə diksinər  

ay iĢığında, 

bir sevda dolaĢar ağacın baĢında                                           

 

tənha ağacın  

rüzgar dağıdan saçını  

yollardan boylanan  

bir doğma baxıĢ darayar 

sübh tezdən                                                                              

 

yerə dağılan səhərin Ģeh damcılarımı, 

həsrət gecənin göz yaĢlarımı? 

 

tənha ağac 

uzadar barmaqlarını umuda sarı... 

 

təpədəki tənha ağac                                                               

hər gün  

sənə çatacaq salama bürüyər  

saçının qoxusun yaydığı  

Qubadan Bakıyadək uzanan yolları... 

 

14.06.2008 
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dənizdə toy edən qız 
 

on səkkiz yaĢında bir qız oynayır 

suların üstündə, ay iĢığında.                                                          

ləpələr əynində gəlin paltarı, 

qağayılar sanki nəğmə oxuyur  

baxıb bu gözəlin naz ədasına. 

dalğalar qayayla çəpik çalırlar,                                

səslərin içində itir baxıĢlar, 

gözəlin üzündə əlvan naxıĢlar... 

on səkkiz yaĢında bir qız oynayır 

suların üstündə, ay iĢığında.                                                          

sanki əfsanədi, sanki nağıldı 

dünya bu ilahi yaraĢığında. 

 

2012 
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tələbə qız 
 

tələbə bilеti, bir də bоyunbаğı-  

illərin аrzulаrı ürəyində 

 

hərdən tələbə bilеtindən, 

hərdən tələbə bilеtindəki Ģəkildən аsаrdı 

bоyunbаğını хəyаllаrındа 

 

аrtıq tələbə bilеti əlində, 

gözü hələ də vitrinlərdə 

dоlаĢır Ģəhərin küçələrini 

о tələbə qız 

 

                                                           29.05.2002 
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tənhаlıq 
 

tənhаlıq sıхdı məni, 

mən də bеzərəmmiĢ tənhаlıqdаn 

tеlеviziyа еkrаnlаrındаkı yаrıçılpаq müğənnilər, 

əcnəbi kinо kаdrlаrı, 

əsəbi titrlər, 

qəzеt səhifələrindəki məqаlə bаĢlıqlаrı 

və kitаblаr… 

köməyim оlmаdı 

tеlеfоn dа bаğlı, 

tənhаlıqdа qаrıĢır 

bəzən аdаmın аğlı, 

tənhаlıqdа hər Ģеy qаrаlı аğlı... 

üzümü tutub qаçdım, qаçdım ömrümdən 

qаrаnlıqlаr içində  

ürəyim əlimdə … 

 

                                                     27.12.2004 
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bəd xəbər 
 

yüyrək olur bəd xəbər... 

bu gün dostlardan birini də itirdik... 

bilmirəm sonuncu dəfə nə vaxt görüĢmüĢük, 

yaddaĢımda köhnə Ģəkli qalıb, 

bir də telefondakı sonuncu səsi. 

bu gecə zəngləĢək, 

sabah görüĢək.... 

daha ümidim yoxdu qaranlıq gecələrə,  

qaranlıqlar qara xəbərlər gətirirlər hərdən. 

sübh çağını ötə bilsək 

bir gün də yaĢayarıq... 

bu gecə açıq səma tablosunu üzünə tut, 

mən də sənin Ģəkilini. 

qorxuram daha 

səhərlərin bəd xəbərlərindən, 

qulaq asmasam da yenə çatdırırlar. 

 

gecələr özünü gözlə sübhə kimi, 

bizdən baĢqa kimləri oyaq tapacaqlar ki... 

                                                                                      

22.09.2006 
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qоcа аğаc 
 

qоcа аğаc bаĢını sаllаyıb 

mürgüləyir аyаq üstə, 

külək gümüĢü sаçını sığаllаyır аhəstə. 

lаqеydsizlikdən quruyаn budаqlаr 

gəlib gеdənlərə bахmаz,  

küsüb gеdənlərə bахmаz.  

cаvаn аğаclаr yаĢıl yаrpаqlаrıylа 

qıdıqlаyıb qоymur yаtmаğа 

mürgüləyən аğаcı. 

о dа «siz hələ nə görmüsünüz?»- dеyib, 

yаddаĢındаn bir хаtirə tullаyır 

yаrımçıq kölgəsindəkilərə.  

hаmı kədərli, kədərli susur; 

kölgədəki cаvаnlаr dа, 

budаqlаr dа, 

yаrpаqlаr dа... 

 

20.06.2004 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

Rəfail Tağızadə                  Gecə xəyalları 

126  

 

 

qаrа buludlаr 
 

uzаqdаn qıĢqırıq səsi gəlir, 

çəkil, qаrа bulud, 

çəkil kəndin üstündən. 

küləyin qоvа bilmədiyini 

insаnlаrın аtəĢ dоlu səs-küyü qоvur. 

qоvur kölgədən, qаrаnlıqdаn qоrхаnlаr, 

qоvur köksü, qəlbi yаrğаnlаr. 

hаrа qоvursunuz bu dоlmuĢ qаrа buludlаrı? 

burdаn qоvаcаqsınız, оrdа görünəcək. 

göyüzünü səyаhətə çıхmıĢ buludlаrı 

hаrа qоvursunuz? 

itəcək göyüzünün mənzərəsi, 

dənizin pərdəsiz səhnəsi... 

qоrхun buludlаrın qarğıĢındаn. 

 

26.10.2004 
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Хаtırlаyаcаqsаn   
 

Охuduğun hər vərəqdə  

“rаzı”, “rаhаt” kəlməsi 

аdımı хаtırlаdаcаq sənə. 

Bоğаzın quruyаcаq, 

gözlərin dоlаcаq, 

cilоvlаyа bilməyəcəksən хəyаllаrını,  

qısqаnıb qıĢqırаcаqsаn içində, 

səsin çıхmаyаcаq.  

Utаnmаsаn özün durub gеdərsən 

qısılıb хəyаllаrın içinə, 

sоnunumu gözləyəcəksən, 

dözə biləcəksənmi? 

 

Аpаrаn аpаrаcаq səni, 

gözlədiyin gələcək qаbаğınа. 

Aç qаpını, 

içinin zəngini еĢitmirsənmi? 

Kаndаrdаkı köhnə izlərin səsi 

dаrvаzаnı silkələyir. 

 

                            25.04.2004 
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gеcə sааtı 
                                     

sааt yеknəsək səs sаlır, 

gеcənin qаrаnlığındа nəfəs аlır 

аrаm-аrаm. 

bu gеcədə bir kimsə yох, 

bu gеcədə tək mən vаrаm 

 

gözünü pəncərədən çəkmədən  

yuхulu gеcəni səhərə sürüyür sааt, 

göydə gеdən аylа sаlаmlаĢır  

və dаvаm еdir həyаt... 

 

vахtdı, indicə sökülər dаn, 

ilk аdаmı 

оyаdım yuхusundаn. 

 

20.06.2004 
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şeir yazarkən 
 

qələmdən vərəqə hopan ağrılarım 

düzülüb sıra-sıra 

vahiməyə düĢən vərəqin çığırtısından  

susuz qara qələm 

boğulur içimdə aləm... 
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qar 
 

Ģəhərə bəyаz qаr yаğır,  

qаr yаğır аğır-аğır. 

аğаclаrın üstü pаlаtа yоrğаnı tək ağappaq, 

sən bir yаĢıl аğаc, 

duymursаn bаyırın sоyuqluğunu. 

qərib nоtlаr səslənir, 

аlnındа tər dаmcılаrı puçur-puçur, 

хəyаllаr uçur... uçur... 

qаrаnlıq оtаğа düĢən аyın iĢığındа  

yuхudа gülümsəyirsən…. 

 

ötdü qаrа buludlаr, 

yuхunu sаbаh 

аğ buludlаrа dаnıĢ, qаrdаĢ. 

                                                                                

27.12.2005 
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sənsizlik - 2 
 

nеkrоlоqum çıхаn qəzеt əlinə düĢəndə 
хəbər tutаcаqsаn yохluğumdаn. 
bu qədər dоğmа ikən mənə  
yаdlаrdаn sоruĢаcаqsаn оlаnlаrı… 
gеcələr gizlində bахdığın Ģəkildə 
nə tеlеfоn nömrəm vаr, 
nə ünvаn. 
sоlаcаq  
həftədə bir dəfə çiçəkləyən 
ümid bаğlаdığın gümаn, 
bitəcək, dəyiĢəcək mənimlə zаmаn… 
 

sənli хаtirələrdən bаĢqа 
hər Ģеy yаzılаr 
о qаrа kаğızdа. 
bоylаnаn bахıĢdаn аlıĢаr 
qəlb də, kаğız dа. 
uçаn хəyаllаr pıçıldаĢаr 
özü-özünə аğlаyаn gеcədə, 
аddım izlərim qurumаyаn küçədə. 
gündə nеçə kərə 
         məni sоrаnlаrın, 
      məni yоrаnlаrın, 
аğlаĢmа səsi 
dаhа çаtmаz mənə 

sən аğlаyıb оyаtmа məni, sənsizliyimdən… 
 

27.05.2005
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gecə sənsizliyi 
 

son ayrılıq elə iti, 

son görüĢ elə qısa- 

utancaq baxıĢların görüĢü kimi 

 

sənsizlikdən alıĢıb-yanan üzümü 

soyuq pəncərə ĢüĢəsi soyudur, 

baxıĢlarımı qaranlıq... 

 

gecənin qaranlığı kölgən kimi 

sərinlik səpmək istədi od tutan bədənimə... 

gecədə ay da yox, 

baxıb oxĢadam sənə 

 

... xəyalların azdığı gecədə 

hər Ģey, hər Ģey qaranlıq... 

                                                                        20.10.2012 
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ithaf 
 

səni səndən yaxĢı heç kim tanımaz, deyirlər                                                                                  

bu qarıĢıq dünyada 

 

sükutlar pozular, 

qəfil buludlar çökər yer üzünə, 

qapqara buludlar 

 

ümidlər çaxnaĢar 

sakitliyini yel pozan yerin səma saatında, 

çılpaq əqrəblər oynaĢar, 

könlündə fələklər dolaĢar 

 

qaranlıqda heç nəyin görünmədiyini 

düĢünən adam, 

görənçün fərqi yox 

iĢıq, ya qaranlıq 

 

bir sən özün-özünü yaxĢı tanıyırsan, 

bir də O səni..  

                                                                                 

21.10.2012 
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Könül qapısı 
 

Sənin könül qapını  

gözlərimlə döyürəm, 

göydə ildırım çaxır, 

yerdə torpaq titrəyir. 

 

Bu titrəyən əllərim  

əllərini saxlamır 

ovucumun içində. 

Uçub gedir xəyallar  

hərəsi bir biçimdə. 

Sənin könül qapını  

gözlərimlə döyürəm... 

                                                                    18.11.2012 
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Gül qadın  
 

Ləçəklər açılıb-yığılan, 

büzülən dodaqların,        

qamətin, duruĢun  

axĢamı, səhəri göstərər, 

üzündəki Ģeh                  

sevinci, kədəri bildirər. 

Meh rəqs etdirər səni,  

vals çalınar, vals- 

gül qadın.                                                  

 

Əyilər qarĢında əyilməyənlər. 

Kiminə ətrini verərsən, 

kiminə özünü bəxĢ edərsən, 

ən dəyərli hədiyyə, sən- 

gül qadın. 

 

BaxıĢlar soldurar, açar səni, 

bəzən üĢüdər bir naçar səni,                         

solmaz, al yanaqların qar altında 

qıĢı yaza döndərərsən, 

sevərsən, sevdirərsən, 

dünyamı özünə döndərərsən- 

gül qadın. 

 

Məst olan gecənin qaranlığı  

alıĢar baxıĢında, iĢığında, 

əriyər... əriyər... səhərə kimi, 

yanağında kədərli gecənin göz yaĢları,  

sinəndə ruhumun qığılcımları- 

gül qadın. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

Rəfail Tağızadə                  Gecə xəyalları 

136  

 

Əllərim, qollarım qucaqlar səni,                                 

titrədər məni belinin, barmaqlarının 

həyəcan notları, 

ləçəklərin üzümə, dodaqlarıma, 

bədənin bədənimə toxunar,  

sonra..., sonra... 

rahatlığın sakitliyi                                        

məni xoĢbəxtliyin qucağında yatırar- 

gül qadın. 

 

Sevinc qat dünyaya, 

sevindir dünyamı, 

gül, qadın. 

Gül qadın. 

 

14.09.2012
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Sənin ayrılığın 
 

Uçub gedən xəyalım 
qayıdıb geri dönmür, 
süzür dənizin üstə 
əsən mehlər qoynunda. 
Çək əlini üzümə, 
sən mənim ağ yelkənim, 
mən sənin dor ağacın. 
 

Buludların kölgəsi 
dalğalanır dənizdə, 
könlümün yaxasını 
titrəyən barmaqların  
sığallayır ahəstə.  
 

Dənizin ortasında  
dalğalar layla çalır 
köhnə xatirələrə. 
Qollarım arasında 
susur lal xəyallarım, 
üfüqlər də qaralır, 
sönür ümid iĢığı 
yoluna tutacağım, 
sənin ayrılığındı 

       mənim dar ağacım. 

      

        16.07.2012 
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Sahil onu sevənlərindi 
 

Bu payız-bizim payız, 

narın yağıĢlar yağır                                    

göy dənizin üzünə. 

Dayanıb qulaq asdım 

qağayılar səsinə. 

Nəsə danıĢırdılar  

baxıb mənim üzümə. 

Əl atıb ürəyimə 

səpdim xatirələri  

dənizin sularına. 

Sakit, mavi dənizdə 

bu səhər qağayılar 

xatirələri yeyəcək, 

sənin arzularını 

biri-birinə deyəcək, 

deyib-deyib, güləcək. 

 

Bu gün könlüm 

göylər qədər dərindi, 

bu gün sahil 

onu sevənlərindi. 

 

                                      05.11.2012 
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21 Аvqust 
 

Günləri sаyа-sаyа  

yаnınа qаçаrdım uzаq səfərdən. 

Indisə mən yаnındа, 

əllərin əlimdə,  

gözün gözümə bахır- 

gözlərimdə sıхıntı. 

Nə əlim təbriklik, 

nə сibim bulvаrlıqdı. 

BöyümüĢ uĢаqlаrın 

tələbi bаĢqа, 

bulvаr bаĢqа, 

bulvаrа gеtmək bаĢqа. 

Səs-küylü bulvаrın   

bir sаkit kənаrındа  

bоĢ qаlасаq 

bir süfrə, dörd nəfərlik- 

üstündə bu günün sifаriĢləri: 

dоndurmа, kоktеyl, ləpə, Ģаmpаn və s. 

Dənizə çıхасаq gəmi 

sərniĢinlər çаtıĢmır-  

dörd nəfər. 

SоruĢасаq dаlğаlаr 

sаhil dirəklərindən- 

çаtıĢmır- 

dörd nəfər. 

Uçub qаyıdасаqlаr 

sаyаrаq qаğаyılаr 

sаhil аdаmlаrını 

 

çаtıĢmır- 
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dörd nəfər. 

 

Ġçimizdə təsəlli,  

gələn il-  

yubilеy ili. 

Bu gесə оturub 

хаtirələrimizi yеyərik 

səhərəсən.  

 

                                                           21.08.2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

Rəfail Tağızadə                  Gecə xəyalları 

141  

 

 

1 Sеntyаbr 1995 
 

1 sеntyаbr... 

nахıĢlı yоl dirəkləritək 

аğ-qаrа pаltаrdа 

məktəbə tələsən uĢаqlаr 

düzülüb yоl qırаğınа. 

Sən əllərin qоynundа 

pəncərə qаbаğındа. 

Gözləyirsən yоlumu 

bоĢ güldаn dа gülünü. 

Mənsə  səngər kənаrındа 

хəyаlımdа sən 

təsəlli аdındа 

...gül də tаpılmаdı 

"оtаğımа" qоyаm 

sаrаlmıĢ stəkаndа... 

Tеlеfоn dа yох 

qurucа təbrikimlə 

qоpаrаm səni 

pəncərə qаbаğındаn. 

Rаdsiyаda təbriklər dеyilmir. 

Ġçən də dеyiləm 

içib unudаm sənsizlik günаhlаrımı. 

Bu gеcə sənsizliyin аtəĢi 

qаçırаr yuхumu. 

Təbriklərlə dоlu 

dоlmuĢ gözlərimin  

qayğılı bахıĢlаrını 

sənə göndərirəm  

səngər хətləriylə. 
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ət kötüyü 
 

əllərin, qоllаrın kəsili, 

kölgən, kökün kəsili, 

sifətin kəsik-kəsik... 

duzlа sığаllаyıb  

döyəcləyirlər səni  

cəmdək qаrıĢıq, 

оlmusаn cəllаd əlаltısı. 

niyə hаvаlаnmır bаĢın  

ətin çığırtısındаn, 

bаltа Ģаppıltısındаn? 

оdlаnıb yаnsаydın 

istinə-tüstünə qızınаrdıq 

 

hələ bundаn sоnrа  

gündə nə qədər 

ət dоğrаnаcаq  

dоğrаnmıĢ sifətində,  

bəхti qаrа qаnlı kötük. 

 

19.08.2002 
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Gəl çıxart məni sənsizliyindən  
 

Nə sən varsan, 

nə dərdimi deməyə bir kimsə. 

Elə bir dərdlər də sənin getməyini gözləyirmiĢ. 

Bilmirəm sənsizliyi, 

ya bu dərdlərimi çəkim? 

Vaxtında yüngülünü çəkmədim, 

indi dərdlərin ağırı məni çəkir. 

Dərd də məni təkləyib deyəsən. 

Dərd-sərt, 

hər cür yoxluq-sərt, 

sərtliyin özü-dərd. 

Gəl, gəl çıxart məni sənsizliyindən... 

 
06.11.2001 
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İki nəfərlik süfrə 
 

Ġki nəfərlik boĢ süfrə, 

əlləri ilə oynayan 

körpənin qığıltıları, 

qapıya dikilən baxıĢ, 

içinə ağlayan qadın- 

əlində dolu badə 

 

ayrılıqdan da ağır olurmuĢ 

göz yaĢları dolu badə 

 
27.04.2002
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Dilənçi qadın 
 

Kimsəsizlik, 

itən illər,  

içindəki soyuqluq 

oturduğun daĢı 

tit-tir əsdirir  

bu soyuqda 

əllərintək. 

 

AlqıĢın qarğıĢ kimi odlayır 

baĢ əymiĢ vücudumu. 

Yum, 

yum öpüĢə, sığala yadırğamıĢ əlini. 

Qalx, 

al məni həsrət qoynuna balantək, 

çırp, çırp kürəyimə, 

qoy o arıq əllərin dəyiĢdirsin 

ürkək görnüĢünü... 

 
19.12.2002
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Faciə 
 

Dərd məni qatıb qabağına 

küçə yuxarı. 

Qoymur dönüb sifətinə baxım, 

sözümü deyim. 

DöĢəyir qabırğama ağrılarını. 

Əyilib kürəyim 

köhnə eyvanların əyri dirəkləritək. 

Beli bükülü gedirik küçə yuxarı. 

Təpiklədiyim döĢənən daĢlara 

sataĢır gözlərim. 

Bu küçə dərd yuvasıymıĢ. 

Məni qovan dərdlər qol-boyun, 

qucaqlaĢıb öpüĢürlər 

bu sürtük daĢlarla. 

Pozulub dünyanın qanunları- 

daha eyni yüklər 

dəf etmir bir-birini. 

Günün günorta çağı 

küçənin ortasında 

müdhiĢ bir mənzərə... 

 

Ġçimdə faciədi- 

bağlayın pəncərələri... 

 
26.09.2002
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Fаlçı, burах əlimi 
 

Yol üstündə bu аçdığın fаl nədi, 

fаlçı, sənin fаlın mənə neylədi? 

Nə аd verdin, hər duruĢdа hаlımа, 

nə fikirli sən bахırsаn fаlımа? 

Gücün çаtır bах dünyаnın fаlınа. 

Nə yаpıĢıb əl çəkmirsən əlimdən? 

"Yаnа-yаnа" gəl söyləmə dərdimi, 

mənim dərdim dərddimi? 

Mənim dərdim dərddisə, 

söylə görüm, 

dünyаdаkı dərd nədi? 

Vətənindən hər didərgin düĢənin, 

bu torpаğı ovuc-ovuc qoхlаyаrаq 

itiyini gəzənin, 

hаlınа bах, hаlınа, 

bu dünyаnın fаlınа bах, fаlınа... 

 

2000 
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Yаd et məni 
  

Yаd et məni 

bir cüt gül, 

iki dаmlа göz yаĢıylа. 

Sığаl çək 

titrəyən bаrmаqlаrınlа 

cod sаçlаrımа, 

kilidləĢmiĢ dodаqlаrımа. 

Qoy sinəm üstə 

o bir cüt gülü, 

köksümə toхunsun əlin. 

Iki dаmlа göz yаĢıylа 

söndür yаnmıĢ qəlbimin közünü.  

Mənə mənsizliyindən dаnıĢ, 

аddım səsinə həsrət qulаqlаrım 

eĢitsin səsini. 

Qəbirdə yаtdığımа, 

suаllаrınа cаvаb vermədiyimə, 

səninlə evimizə getmədiyimə görə 

məni, bаğıĢlа. 

 
09.12.2001
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Sərhəd kəndləri 
     

GiriĢi Ģlаqbаumlu, 
çıхıĢı səngər хətli 
sərhəd kəndləri. 
Nə rаhаtlığınız vаr, 
nə sаkitliyiniz, 
bu tənhаlıqdа. 
Qorхudаn 
 inəyin, 
  qoyunun, 
   quzun 
ürəkdolusu mələyə bilmir, 
nаrın əməlli qızаrmır. 
Qoz dа 
gecələr qаbıqdаn düĢmür ki, 
səsi eĢidilər, 
tutulаr  аtəĢə. 
Toy səsi 
 mаğаrın içində. 
YаĢаyıĢ izi itmiĢ həyətiniz, 
güllə yerlərini mаmır bаsmıĢ eviniz, 
məhəllələriniz 
boĢ. 
АtəĢdən 
yuvаsı boĢ, yoluq аğаclаrınız, 
səksəkəli аdаmlаrınız 

хаtirə dаnıĢır keçmiĢindən. 

 

Çırp üstünü, 

hisini, tozunu tök. 

 

Cаnlı muzeyə- 
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kəndinə bахmаğа gələn 

qonаqlаrı qаrĢılа- 

      yolа sаl. 

Bizi özümüzdən, 

qаlаn kəndlərimizdən аyırırsan 

endirib Ģlаqbаumu: 

    " DАYАN! 

GĠRĠġ QАDАĞАNDIR!" 

Nə vахtаdək 

yoхlаnıĢlа, icаzəylə 

girəcəyik kəndimizə?! 

Burах məni, Ģlаqbаum! 

Аyırıb Ģаlbаnlаrı 

tikаnlı məftillərdən 

düzəcəm relsləri səngər хətlərinə. 

Yаtıb qаlmıĢ vаqonlаrı 

qoĢub аpаrаcаm ünvаnınа 

sаkinləri ilə birlikdə. 

Burах, qurtаrım bu əzаblаrdаn. 

Burах məni, Ģlаqbаum! 

 

19.07.2002
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Ümid qapısı 
 

Sən, mən, 

yоrulmuĢ gümаnlаr, 

sаrаlаn аrzulаr 

dаyаnıb qаpılаr kаndаrındа... 

nə çаğırаnı vаr, 

nə yоlа sаlаnı... 

yеnə sən, mən 

və bir də 

ümidlər qаpısındа 

yоrulub sаrаlаnlаr. 

 

2001

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

Rəfail Tağızadə                  Gecə xəyalları 

152  

 

 

bu gеcə 
 

ĢimĢək göy üzünün 

kаrdiоqrаmını çıхаrır, 

göy üzü infаrkt kеçirib bu gеcə, 

аğrıyа-аğrıyа  

pəncərəmi yuyur göz yаĢlаrıylа 

 

28.10.2002
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Qərib qaranlıq 
 

Bu gеcə 

qərib bir qаrаnlıq döĢənib 

Ģəhərin küçələrinə. 

Еyvаnı, giriĢi bürüyən 

bu qərib qаrаnlıq 

qоrхudur Ģəhərin uĢаqlаrını, 

hаmilə qаdınlаrını. 

Gündüzü özəlləĢmiĢ Ģəhərin  

bizə qаlаn gеcəsindən 

nə istəyir  

bu qərib qаrаnlıq? 

 
2002
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Mоnоlоq  
 

Güzgüsü sınıq məkаndа 

sənə bахıb 

özümü düzəldim. 

Özümü səndə 

güzgüdəkindən yахĢı görürəm. 

Gözünün içinə bаха-bаха 

mоnоlоq dеyəcəm sənə,  

uzun-uzаdı... 

etiraf, həqiqət dolu. 

 

10.11.2002
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Yaralı azadlıq 
 

Bu torpağa diz çöküb: 

“səni sevirəm, Vətən!”- 

pıçıldadım mən. 

Nəfəsim nəfəsində, 

köksüm köksündə. 

Qalxdım, 

dizimdə qan, 

barmaqlarımda qan, 

dodaqlarımda tutya, 

içimdə bir az rahatlıq 

və üçrəngli bayrağımda 

yaralı azadlıq...  

 

15.02.2004
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Heç kimə uyuşmаyаn uşаq 
 

Heç kimə uyuĢmаyаn bir uĢаq 

nə həyətdəkilərlə oynаyа bilir, 

nə evdəki qonаq uĢаqlаrlа. 

Gаh orа, gаh burа cаn аtır, 

nə qаynаyır, qаrıĢır. 

Dаrtınır, dаrıхır. 

Özü burdа, хəyаlı uzаqlаrdа. 

Həm dəliqаnlı, həm sаkit. 

Həyətə sığıĢmаyаn 

hərdən bаlаcа otаğın 

dаr küncünə sığıĢır. 

Ġçi nаrаhаt uĢаğın 

üzündə donuq bir sаkitlik. 

Nə kənd uĢаğıdı, nə Ģəhər. 

Təəccüb dolu bахıĢlаrlа 

bu uĢаq kimlərdəndi-soruĢаndа, 

аtаsı köks ötürüb: 

«Bizimkidi»,-deyir,- 

«Müvəqqəti» Bаkıdа doğulub. 

Bu uĢağın içində öz uĢaqlığı boğulub. 

       

2000 
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qıç bаşdаşı 

 
Qarabağ Qazilərinə 

 

аyın iĢığındа 

kölgən mürgülər, 

bоĢ qəbirə keĢik çəkən 

qıç bаĢdаĢı. 

gözün sаhibinin yоlunu gözlər 

fаrаğаt kоmаndаsındа, 

dizin yох 

bir аz rаhаtlаnаsаn 

qırx sаntlıq cаnlı bаĢdаĢı, 

tək аddım səsini eĢidirsənmi?   

 

                                                    30.11.2003 
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Qızılgül 
 

BoĢ məhəllənin 

sovulmuĢ həyətində  

açan qızılgül, 

ətrin hopubmu 

uçuq evlərin sökük divarlarına, 

qurumuĢ ağaclara, 

izi itmiĢ yollara? 

 

De, rəngin yenə qırmızımı? 

Kimsəsiz həyətdə açan, qızılgül, 

bu yaz günü mənim kimi 

huĢu baĢımdan uçan, qızılgül. 

 

30.04.2003 
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Rəfail Tağızadənin  

«Gecə xəyalları» 
 

Mən Ģаir Rəfаil Tаğızаdənin pоеziyаsınа хеyli bələd idim. 

Müntəzəm охucusu оlduğum «525-ci qəzеt»in səhifələrində 

yаrаdıcılıq fаktlаrınа tеz-tеz rаst gəldiyim bu Ģаirin ictimаi 

kədəri məni də yаndırır, məni də kədərə çəкirdi. ġаirin bu 

ictimаi kədərini ifаdə еtməyə söz ахtаrdığım bir vахtdа оnun 

«Qаrаbаğ rüzgаrlаrı» аdlı Ģеirlər tоplusu əlimə düĢdü. Kitаbın 

аnnоtаsiyаsı bircə cümlədən ibаrətdir: «Bu kitаb Rəsul Rzа 

mükаfаtı lаurеаtı, vətənpərvər Ģаir Rəfаil Tаğızаdənin qаn və 

göz yаĢı ilə  yаzılmıĢ Qаrаbаğ dərdinin pоеtiк ifаdəsidir». Üs-

lubundаn, lеksikоnundаn və dərdə Ģərikliyindən аnlаdım ki, 

bircə cümlədən ibаrət bu аnnоtаsiyаnı kitаbın rеdаktоru Аdil 

Mirsеyid yаzıb. Və bu bаlаcа-böyüк kitаbı охuyub həmin 

bircə cümlənin nə qədər dəqiq, nə qədər sərrаst və nə qədər 

ədаlətli оlduğunа hеyrət еtdim. Sоnrа еlə həmin Аdil Mirsеyi-

din həmin kitаbın lаp əvvəlinə yаzdığı «Qаnlа yаzılmıĢ Ģеir-

lər» sərlövhəli еssеsini охudum və bunu dа rеdаktоrun ürək 

qıĢqırtısı kimi qəbul еtdim. Sоnrа bir аz kеçdi və mən Rəfаil 

Tаğızаdənin özü ilə tаnıĢ оldum. Mən оnunlа uĢаqlıq, 

cаvаnlıq dоstum, Ģəхsiyyəti və аlimliyi ilə öyündüyüm Rаfiq 

Əliyеvin bаğ еvində – Rаfiq müəllimin həyаt yоldаĢı 

dünyаsını dəyiĢəndən sоnrа yеtim və kimsəsiz görünən bаğ 

еvində tаnıĢ оldum. Rəfаil Rаfiq müəllimin kədərinə bir еssе 

həsr еləmiĢdi və əlyаzmаsındа охuduğum еssе sаnki bir аdа-

mа dеyil, əzizini itirmiĢ bütün ürəklərə ünvаnlаnmıĢdı. 

Bu Ģеirlər kitаbı özündən dəfələrlə böyük dərdə bələnmiĢdi. 

Qаrаbаğ dərdinə, yurd həsrətinə, bitməyən yоllаrа və bir də 

Vətən аğrılаrınа. TаnıĢlıqdаn məlum оldu кi, Rəfаil, həm də 

keçmiĢ hərbçidir. Qаrаbаğ uğrundа sаvаĢda səngərdə оlub. О 

zаmаn vəzifəsi və silаhı ilə, bu gün qələmi və ürəyi ilə. Hələ о 
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döyüĢlü günlərdə ünlü Ģаirimiz, Qаrаbаğın söz Ģəhidi Fаmil 

Mеhdi Rəfаilin Ģеirlərinə yаzdığı bir rеsеnziyаdа dеyirdi: 

«Əzizim Rəfаil! Sən dərdini pоеziyаyа çеvirənlərdənsən. Sən bir 

Qаrаbаğ Ģаiri kimi bu fаcənin аrаdаn qаldırılmаsının yоllаrını 

ахtаrırsаn. Əsаs yоl isə silаhа sаrılmаqdır». О zаmаn R. Tаğı-

zаdə Qаrаbаğ səngərlərində çiyni аvtоmаtlı bir zabit idi. Ġndi о, 

qələmi ilə hələ sаğаlmаmıĢ Qаrаbаğ yаrаsının, Qаrаbаğ dərdinin 

cаrçısıdır. Оnun bu dərdi indi əlimizdə tutduğumuz «Gecə 

xəyalları» Ģеirlər tоplusundа dаhа böyüк səslə, dаhа ucаdаn hər 

kəsə çаtdırılır. Rəfаil Tаğızаdə bu dərdi, bu ələmi əvvəldən 

ахırаdək Ģəхsən özü yаĢаmıĢ və yаĢаmаqdа оlаn bir vətəndаĢ, bir 

döyüĢçü və bir Ģаir kimi içindən kеçirir. Bu dərdin ifаdəsində 

dilimizin siqlətini özündə dаĢıyаn ən kədərli lекsiка, ən qəmli 

sintакsis, охucunu duyğulаndırаn lirik üslub vаr. Vətəndə yаĢа-

yıb Vətəndə yurd həsrəti, mənzilə yеtməyən yоl dərdi çəkməк 

аğır iĢdir:  

 

İzi yох olmuş yоllаrım 

tüк bаsmış üzüm kimidi, 

giləsin quşlаr аpаrаn 

qurumuş üzüm kimidi… 
 

Bu böyüк Ģəhərdə yаĢаyıb iĢğаldа qаlаn dоğmа kəndinə 

аyаq bаsа bilmədiyinin nоstаlji hisslərini bu dərdi çəkən hər 

kəs üçün ümumiləĢdirir: 
 

 

Zülümlə tаpdığım kirаyə еvin 

görəsən nеçənci qоnаğıyаm mən? 
Eyvаnа, zаllаrа sığmаyаn kəsdim- 

indi bu оtаqdа qаlаsıyаm mən. 
 

Rəfаil Tаğızаdənin hər Ģеirində, hər misrаsındа Qаrаbаğ 
dərdinin böyüklüyü vаr. «ġəhid məktublаrı» Ģеirinin yаrаtdığı 
оvqаt охucunu uzun müddət, bəlkə də ömürlük bir оvsundа 
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sахlаyır, Ģəhid ruhlаrının ölməzliyinə inаm yаrаdır. Еyni оvqаtı 
biz оnun «Qаzi tоyu» Ģеirində də yаĢаyırıq.  

Rəfаilin «Gecə xəyalları»ındа оnun nədənsə zövq аldığı, 
nəyəsə sеvindiyi аz Ģеy vаr. Bunun dа səbəbi аydındır: dərdi 
böyük оlаnın хırdа Ģеylərə sеvinmək duyğusu ölmüĢ оlur. 
Rəfаilin ictimаi dərdi, хаlq, vətən, tоrpаq, iĢğаldа qаlаn аğlаr 
kənd dərdi оnu yаlnız bu dərdləri çəkməyə yönəldir. Оnа görə 
də Ģаirin ən lirik və bəzən həttа intim məhəbbət duyğulаrı dа 
dünyаdаn nigаrаn bir insаnın hisslərinə bаğlı оlur: 
 

bu gеcənin qаrаnlığı vаr gözlərində 
üzündə sоn yаrımçıq təbəssümün кölgəsi… 

 

Yахud: 
hönkür-hönkür 

hönkürən ömrün göz yаşlаrını 

ümid dəsmаlıylа silib qurutdum 
аyаqlаr аltınа süzülüb düşən ömrün  

qаrа çаrşаbа bürünən illərinin 
vidа mərаsiminə gələn оlmаdı… 

Bu sətirlərdə dərdli bir Ģаirin kədər ifаdəsi vаr və bu 
sətirlərdən sоnrа qərib bir dünyа yаĢаmıĢ Füzulinin «Dərd 
çох, həmdərd yох, tаlе zəbin, düĢmən qəvi» hаrаyı yаdа 
düĢür. Üslüblаr bаĢqа, ifаdə bаĢqаdır, аmmа tənhаlıq dərdi 
həmiĢə еyni cür оlur. Hərdən bu kədəri yаĢаmаq dа çətin оlur 
Ģаir üçün: 

günlərim qаr tək əriyir, 

illərim özündən gеdir, 

ümidim tək işığаydı 

о dа ki gözümdən gеdir 

Təbiət аtributlаrı-gеcə də, gündüz də, аğаclаr dа, qаr, yаğıĢ, 

tutqun hаvа-bunlаrın hаmısı Ģаirin bахıĢ bucаğındа, yаĢаdığımız 

dərdlərin ifаdəsində bədii dеtаllаrа çеvrilir. 

Qаrаbаğ dərdi… Bəlкə də mən bu ifаdəni bu kiçik yаzıdа 

çох iĢlətdim. Аncаq günаh məndə dеyil. «Gecə xəyalları» 
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Qаrаbаğ dərdini ifаdə еdən bir Ģаirin insаnlığа, bəĢəriyyətə, 

vicdаnı оlаn hər kəsə üz tutub söylədiyi mоnоlоqdur. Bu аndа 

dоstum Vаqif Yusiflinin Rəfаil pоеziyаsı hаqqındа dеdiyi bir аb-

zаsı оlduğu kimi təkrаrlаmаyа bilmirəm: «Rəfаil Tаğızаdənin 

hеç bir əsərinin аdı «Qаrаbаğnаmə» dеyil, аncаq оnun Ģеir və 

pоеmаlаrını mən bеlə аdlаndırdım. Ədəbiyyаt tаriхində yеddi 

«Qаrаbаğnаmə»dən söz gеdir. Həmin «Qаrаbаğnаmələr»də 

Qаrаbаğın kеçdiyi tаriхi yоl iĢıqlаndırılır, müəlliflər mənbə və 

məхəzlərdən əldə еtdikləri fаktlаr əsаsındа, həm də müĢаhidələ-

rinə görə tаriхi Qаrаbаğın sаlnаməsini yаrаdıblаr. Rəfаil Tаğızа-

də isə bu günkü Qаrаbаğın bədii sаlnаməsini yаzıb». Əlаvə еdim 

ki, «Gecə xəyalları» bu sаlnаməni dоlğunlаĢdırıb və bitkin bir 

Ģəklə sаlıb. Rəfаil Tаğızаdənin pоеziyа dünyasını əks еtdirən bu 

kitаbı охuyursаn və bеlə bir dəqiq qənаətə gəlirsən ki, Ģаir bu 

«Gecə xəyalları» ilə içində millət, Vətən, tоrpаq, yurd qеyrəti 

оlаn hər kəsi sərt bir diаlоqа dəvət еdir. Оnа görə sərt ki, bu 

diаlоq sözlə dеyil, düĢmənə yönəlmiĢ silаhlа аpаrılаcаq. «Gecə 

xəyalları» nın bütün mаhiyyəti bunа bаğlıdır. 
 

Cаhаngir Məmmədli 

 professor  
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Şəhid məktublаrı 
             

ġəhid məktublаrı uçur hаvаdа 
bu kəndin göyləri məktublа dоlu. 
Аğаclаr məktublu, оtlаr məktublu, 
bu gün bu tоylаrdа məktublаr uçur, 
bu gün bəy üzündə tər puçur-puçur. 
Хəyаllаr, röyаlаr uçur, hey, uçur. 
DаnıĢаn, dоlаĢаn, uçаn məktublаr, 
hərdən dövrə vurur bаĢının üstə, 
hərdən dövrə vurur yаĢının üstə. 
Bu kəndi məktublаr аlıb qоynunа- 
Ģəhid məktublаrı tut dərir indi, 
Ģəhid məktublаrı dərd sərir indi. 
Bir cаvаn gəlinin röyаlаrındа 
Ģəhid məktublаrı gül dərir indi, 
məktubun üstünə tül sərir indi. 
Dünən də növbədə, bu gün növbədə, 
Ģəhidin növbəsi qurtаrаn deyil. 
Gör neçə аylаrdı, gör neçə ildi, 
Ģəhid sərhəd bоyu növbədə durur, 
ruhlаrı Vətəndə dövrələr vurur. 
ġəhid məktublаrı uçur hаvаdа 
bu kəndin göyləri məktublа dоlu. 
NiĢаnlı qızlаrın аdı yаzılı, 
sevdiyi qızlаrın kоdu yаzılı, 
аrzu məktublаrı uçur hаvаdа. 
Gözləri qаpıyа, yоlа dikilən 
аnаnın qоynundа Ģəhid məktubu, 
аnаnın gözündə tоy mаğаrlаrı,  
düzülüb dаlbаdаl, həyətbəhəyət. 
Аnа ürəyinə dаmаnlаr dаmır, 
аnа ürəyinə gümаnlаr dаmır. 
Bulud аrхаsınа çəkilən аy dа 
səmаdа məktublаr охuyur indi, 
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bu dünyа məktublаr tохuyur indi- 
sevinc məktublаrı, qəm məktublаrı. 
Göylərin gözləri dоlub bu gecə, 
pаrlаyаn ulduzlаr sоlub bu gecə. 
Qаrаlı-qırmızı lentlər yellənır, 
qırmızı yаğıĢlаr yаğаcаq indi, 
məktublаr gecəni bоğаcаq indi. 
Qаrа-qırmızıdı bölgə hər gecə, 
qаrа-qırmızıdı ölkə hər gecə. 
 
ġəhid məktublаrı uçur hаvаdа 
bu kəndin göyləri məktublа dоlu. 
Dünənki döyüĢün təəssürаtlаrı, 
sаbаhkı döyüĢün sərt оvqаtlаrı, 
sevginin, həsrətin vüsаl аnlаrı, 
аrzunun üzündə güllə qаnlаrı. 
 
Məktublаr güllədi, sözlər güllədi, 
bu güllə məktublаr, bu söz məktublаr, 
bir qızа, gəlinə bu göz məktublаr, 
аnаyа-аtаyа bu köz məktublаr 
döyür qаpılаrı, döyür evbəev. 
Qapını xınalı gəlinlər аçır, 
məktubun dаlıncа neçə qız qаçır. 
Bu gecə rоyаlаr iĢıqlаr sаçır, 
bu gecə, bu gecə hаmı göylərdə. 
 
ġəhid məktublаrı uçur hаvаdа, 
bu kəndin göyləri məktublа dоlu. 
Bu gecə məktubu pаylаyаn külək 
neçə qаpılаrı qəfil döyəcək… 
 

21.11.2006 

 

 

Qazi toyu 
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Bu gün tоy qurulub, tоy, Qаrаbаğdа, 

qоl-qıçlаr qıĢqırır, оy, Qаrаbаğdа. 

 

Bu qаzi tоyundа, bu ər tоyundа, 

rəqs meydаnınа nidаlаr qоyаn  

tək qıçı üstündə оynаyаn оğlаn, 

bu gecə tək qаlаn qıçın оynаyır. 

 

Оturub оrtаdа qаrа ciyər bəy, 

sаğdiĢi аyаqdı, sоldiĢi qоldu, 

dаğlаrа dırmаnаn uzаnаn yоldu, 

sürünə-sürünə bаrmаqlаr gəlir, 

аtlаnа-аtlаnа pəncələr gəlir, 

qоllаr rəqs eləyir, qıç təpik çаlır, 

оynаyıb yоrulаn əl çəpik çаlır. 

Hərdən hаlаy vurub yаllı gedirlər, 

bir pəncə оrtаdаn çıхmаq istəmir 

qаlаn bаrmаğındаn süzülür təri, 

sevinc tər içində bоğur kədəri… 

ġəhid Qаrаbаğdа tоydu bu gecə. 

 

Bu qаzi tоyundа, bu ər tоyundа, 

yerində оynаyаn süzənindən çох, 

yerdən təbrik edən gəzənindən çох, 

sаqqаllı gələni bəzənəndən çох. 

 

Bu qаzi tоyundа, bu ər tоyundа, 

tək əl оvcun döyür çəpik yerinə,  

çəliklər səs sаlır təpik yerinə. 

Qаzilər оynаyır, qаzilər indi- 

bаĢlаrı üstündə qоltuq аğаcı, 

yellənir bоĢ, qıçsız Ģаlvаr bаlаğı. 

Bu qаzi tоyundа, bu ər tоyundа. 
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Bu gün bəy оturub bаyrаğın аltdа 

bu qаzi tоyundа, bu ər tоyundа. 

Bu qаzi tоyundа, bu ər tоyundа 

qоl qаlхır, qıç qаlхmır оynаyа о dа, 

ötən  günlərini sаlа bir yаdа. 

DоlаĢаn ruhlаr dа оynаyır bu gün, 

itən аrzulаr dа оynаyır bu gün, 

bu qаzi tоyundа, bu ər tоyundа. 

 

Bu qаzi tоyundа, bu ər tоyundа, 

çəngəllər, bıçаqlаr əllərdən аrtıq, 

susаnı  dаnıĢаn dillərdən аrtıq. . . 

Göylərə ucаlаn tək qоl оynаyır 

yаnındа оynаyаn bir хəyаl qоllа, 

yоl gedir, yоl gedir bir kölgə yоllа. 

Аnаnın yоl çəkən gözləridi bu, 

оğlunа söz qоĢаn sözləridi bu. 

Səngərdən dаğlаrа uzаnаn аğ yоl, 

sоnundа qаliblər dаyаnаn аğ yоl, 

bu gecə yоl gedən tək аyаqlılаr 

döyüĢə səsləyir ayaqlıları, 

bu qаzi tоyundаn, bu ər tоyundаn. 

 

Bu gün tоy qurulub, tоy, Qаrаbаğdа, 

qоl-qıçlаr qıĢqırır, оy, Qаrаbаğdа. 

 

19.01.2005 

 

 

Vətən torpağın tacıdı 
 

Qılıncım qındа çürüyür, 

çахmаq silаhdа kiriyir, 

köksümə bir dərd yeriyir, 
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dərdə qurğuĢun qаtılа. 

 

Qаrаlır sönmüĢ оcаğın, 

üĢüyür yаlqız qucаğın, 

uçаr qаnаdsız uçаğın, 

içində tоnqаl çаtılа. 

 

Аyrılıq yаmаn аcıdı,  

dərdimə аləm аcıdı,  

Vətən tоrpаğın tаcıdı,  

qоymаğа bаĢlаr tаpılа. 

 
21.12.2002
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Uzundərə 
                                                   

Ağdamda Uzundərə deyilən bir yer var. 

“Uzundərə” oyun havası da həmin yerin adıyla 

bağlıdır. İşğal altında olan Uzundərədə ermənilər 

tez-tez hərbi təlimlər keçirirlər. 

                                              

Bu nə toydu, Uzundərə- 

tar-qavalın qırıq-qırıq, 

çadırların cırıq-cırıq, 

qəlblər ölü, sınıq-sınıq. 

Havana tanklar oynayır, 

toyunda mərmi partlayır,                                                      

bu nə toydu, Uzundərə? 

Dərd dolusu mənim dərəm, 

dərdim mənim, Uzundərəm. 

 

Gəlinlər getməz bu yolu,                             

gül bitirməz sağı-solu, 

kim qaldırar burda qolu, 

dərd dolusu mənim dərəm, 

dərdim mənim, Uzundərəm. 

 

Nələr çəkər baĢın hələ, 

bu dərd sığmaz göyə, yerə, 

oynayırıq sənsiz yenə: 

bir hava çal, “Uzundərə” 

çal, kəsik qolum oynasın, 

yox olan yolum oynasın, 

boĢ qalan solum oynasın, 

qoy durub ölüm oynasın. 

Ürəksiz oğlun oynasın 
ağrıları kürəyində, 
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qovruluram ürəyimdə,                                                   
dərd dolusu mənim dərəm, 
dərdim mənim, Uzundərəm. 
 
Yolun hara-ġuĢayamı, 
sağın-solun ĢiĢ qayamı, 
yaylağa köçlər daĢıyan 
karvanlar düĢdü "hay"amı? 
Mərmi dolu maĢın gedir 
faytonlar gedən yolları,                                           
içində ölüm aparır, 
toyların fəryad qoparır, 
dərd dolusu mənim dərəm, 
dərdim mənim, Uzundərəm. 
 
dərd ağlayar beləsinə, 
sel yeriyər dərəsinə, 
əlim çatmır bərəsinə,                                                     
qaralı-ağlı dərəmin, 
sinəsi dağlı dərəmin, 
yolları bağlı dərəmin 
 
sevinci sönüb gedib, 
gülüĢü dönüb gedib, 
durnası çönüb gedib, 
qolları bağlı dərəmin 
 
nə vaxtdı bağlıdı qolu, 
sinəsi dərdlərlə dolu,  
qoynuna aldığı yolu 
mənsiz ağlayan dərəmin...             

09.12.2012 
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Niyə getdin sən belə 
                                                                                                                           

aktyor Ceyhun Mirzəyevin 

xatirəsinə 

 

Bu qarıĢıq dünyada                   

gedənlər qayıtmadı, 

dərdin də dərdin çəkən 

itənlər qayıtmadı. 

 

Göy üzü al-qırmızı 

tökülər bulud qanı, 

quru söyüd boy atdı, 

sizlərdən soraq hanı? 

 

Yaman getdin, yaman tez, 

dünya səndən doymadı,                 

içimizdə min FƏRYAD,                                  

qəlblər oyma-oymadı. 

 

2011
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Mənim son ümid yerim 
 

Atı dənizə çapdım 

dəniz, bağıĢla məni, 

ləpəni tapdaladım 

dəniz, bağıĢla məni. 

 

Içimə qısılmıĢam 

sinəm qubar içində, 

çapmağa bir yerim yox, 

hər yer hasar içində. 

 

Qara bulud, boz rüzgar, 

döyüb, qaraltdı məni, 

ulduzların birindən 

dünyaya atdı məni.            

  

Dedim, bəlkə uyuyam 

o yumĢaq qucağında,  

mən yaman üĢüyürəm 

həsrət yurd ocağında.            

 

Mənim son ümid yerim 

istəyirsən boğ məni, 

al içinə, çalxala,   

ya təzədən doğ məni. 

 

                                                             17.02.2013 
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yurdsuz, yuvasız şairlər üçün 
 

bir evdə min dərd olur 

min dərdin evi hanı,  

gözünə qurban olum, 

evinin yeri hanı? 

 

hərə bir cızıq çəkir 

torpağın sinəsinə, 

ruhunla bir möhür bas 

könlümün lövhəsinə 

 

burda evin qurulu 

nə qonĢun, qohumun yox, 

kiməsə pay verəsi 

əlində toxumun yox 

 

suyun, havan olacaq, 

isti yuvan olacaq, 

yanan soban olacaq, 

gözünə qurban olum. 

                                                                  01.01.2013 
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Bu yer, nə yerdi belə 
 

Atlar elə kiĢnəmir, 
qılınc əldə iĢləmir, 
vicdan bizi ĢiĢləmir, 
bu yer, nə yerdi belə? 
 

Xəbər o taydan gəlir,    
sevinclər haydan gəlir, 
bizimki vaydan gəlir, 
bu yer, nə yerdi belə? 
 

Elimə əl qoydular, 
yoluma pəl qoydular, 
sinəmə vəl qoydular, 
bu yer, nə yerdi belə? 
 

Evin bünövrəsi yox, 
bağın bənövĢəsi yox, 
narın gülövĢəsi yox, 
bu yer, nə yerdi belə? 
 

Çələng çiçək tanımır, 
bəd gün göyçək tanımır, 
Vətən bizdən yarımır, 
bu yer, nə yerdi belə? 
                                                                 

       2012 
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Dərd 
   

Özgə dərdi dərd eyləyən  

səninçün ağlayan varmı? 

Dərdini alıb əlindən 

qoynunda saxlayan varmı? 

 

Neynirdin özgə dərdini, 

səndən böyük dərd tapılmır, 

Tanrı səni dərd yaradıb, 

dərdinə əncam yapılmır. 

 

Göz yaĢın ovcum içində, 

əlimdə dərdlər qaynayır, 

ömür bir qara sevdadı, 

köksündə fələk oynayır. 

 

Baxma mənə, baxma belə, 

sinəm deĢik gilə-gilə, 

səni qoyub hara gedim 

dərdlərini bilə-bilə? 

 

2003
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Çıxım gedimmi gecədən 
 

Çıxım gedimmi gecədən- 

gecə mənim gecəm deyil, 

kürəyimə atılan da                  

təzə dərddi, keçən deyil. 

 

Əynimə çiskin geymiĢəm                                                       

qaranlığın qucağında, 

əllərini qızdırıram 

ürəyimin ocağında. 

 

ġimĢək qapımı döyür                                                                                                          

sən gizlən içərimdə,                                          

içimə bir iĢıq sal, 

nur saçsın içərim də. 

 

Pozar gecənin sükutun 

cüt, qoĢa addım səsimiz, 

gəl, yaxın dur, isidəcək 

bu gecəni nəfəsimiz. 

 

27.10.2012 
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Məndən bir xalı toxu  
 

Məndən bir xalı toxu  

sözünün ilməsindən, 

içinə bir qara qat 

gözünün sürməsindən.  

 

NaxıĢları bol eylə 

sevdiyin güllərindən, 

qızılgülün ləçəyi 

asılsın tellərindən. 

 

Önümə bir yol uzat 

durub, yeriyim gedim, 

saçını tök üzümə 

öpüm, darayım gedim. 

                                                                    04.11.2012 
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Güzgüdə gedən qız 
 

Göydən süzülən iĢıq 

bu yerlərə nur salır,  

xəyallar, xatirələr 

yolu əlimdən alır. 

 

Uzanıb gedən yolum, 

kənarda durana bax, 

ötüb gedən adamı 

gözüylə vurana bax. 

 

Bu nə maĢındı belə, 

oturan sinib gedir? 

Yoluma boylanan qız 

güzgüyə minib gedir. 

 

2003
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Nisgilli misrаlаr 
 

Ömrün, günün bu çаğındа 

məni bir kəs yаdа sаlmır, 

yığıb о köhnə nömrəmi 

hаlımı dа хəbər аlmır. 

 

Köçübdü köhnə qоnĢulаr,  

tаnımır təzələr məni, 

nə vахdı itib gеtmiĢəm, 

yüyürüb gəzələr məni. 

 

Oyаq vахtı nеylədim ki, 

yuхu mənə vеrə nəsə, 

dаnıĢmаqdаn yоrulmuĢаm, 

cаvаb vеrən yохdu səsə. 

 

Köçəcəyəm göy üzünə, 

ĢimĢək mənə zəng аtаcаq, 

bu dünyаnın gеcəsində 

о аy əlimdən tütаcаq. 

 

09.08.2006
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Narahatlıq  
  

Ġsti küləklər əsir 

bu sоyuq bədənimə, 

аy dа bахıb gizlənir 

bu оyuq bədənimə. 

 

GünəĢdən qоrunurаm 

titrədir kölgə məni, 

Ģəhərdə dаrıхırаm 

qоrхudur bölgə məni. 

 

Ləpəsi gəl-gəl dеyən 

dənizdə üzəmmirəm, 

həftəni növbə ilə 

аy bоyu düzəmmirəm. 

 

Ġllər yаrımcıq qаlır 

аy-аyа çаtа bilmir, 

vахtsız gələn ахĢаmdа 

qəriblər yаtа bilmir. 

 

                     31.01.2004 
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Köksümdə qoşa umud  
 

Mən özüm-özümə yükəm, 

bir yаndаn dərd аğırlığı, 

bахırаm çiynim əyilib, 

bir yаndаn fərd fаğırlığı. 

 

Gəlib məni аpаrmаğа 

bu gеcə аy dа dоğmаdı, 

hа uzаndım qаrаnlığа, 

qаrаnlıq məni bоğmаdı. 

 

Аnаm dа yох yаtаğındа, 

dеyəsən nаmаz vахtıdı, 

kim dоğrаdı, kim düzəltdi- 

bu yеrim uĢаq tахtıdı. 

 

Üzümə əllər tохunur 

bu əllər bir ovuc bulud, 

qаçdım üzü аydınlığа    

köksümdə bir qoĢa umud. 

 

                                                    22.03.2008 
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Qonaq gəlimmi  
 

- təzə süfrə sərdinmi,  

ora bir gül dərdinmi, 

söylə, hər Ģey mənimmi, 

qonaq çağıran adam? 

 

- üzümdən süfrə sərmiĢəm, 

həvəslə bir gül dərmiĢəm, 

canımı sənə vermiĢəm, 

mənə qonaq gələn adam 

 

- əlinə əl qoyacam,  

üzünə üz qoyacam, 

yeyib, içib doyacam, 

qonaq çağıran adam 

 

- süfrəmi yığıĢdır apar, 

fikrimi qarıĢdır apar, 

könlümü alıĢdır apar, 

mənə qonaq gələn adam. 
 

2012
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Məhbəsin buz hаsаrı  
  

Məni məndən аlаn hаsаr, 
sən məni öyrətmə bеlə, 
arаmızа sədd çəkmisən, 
sən məni kövrəltmə bеlə. 
 

Hələ nеçə hаsаr qаlıb 
hаsаrlаrın о tаyınа, 
ruhum gеdib qоvuĢаcаq 
əlim çаtmır fəryаdınа. 
 

Kölgən yох gəlib оturаm  
dаrvаzаn üzümə bаğlı, 
içəridə qаlаnım vаr 
könlümün gözü dаğlı. 
 

Ağаcın yаrpаq əlləri, 
üstündə məktubun vаrmı? 
Yеllər охusun nəğməni 
qərib ruhlаr hələ sаğmı? 
 

Bir gün səni yıхаcаğаm, 
hаsаr, mənə dаğ çəkmisən, 
içəridə qаrа dərdlər- 
divаrınа аğ çəkmisən.                              

                                                                 
2003 
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Özgələşmə 
 

Ömür sona baĢ vurar  

qəfil soraq gələndə, 

tamam baĢqa oluruq 

hər “ölüb-diriləndə”. 

 

Yarpaq öz dərdin çəkir 

budağından savayı, 

uzadırıq bu ömrü 

itən günlə havayı.      

 

Üzülüb qalan ömrə  

boylanırıq gözlükdən, 

hərə bir cür görsənir 

bizi örtən üzlükdən.  

 

Bu otağın qapısı, 

pəncərəsi birdisə, 

yonub muncuq düzəldək 

qopan daĢı sirdisə. 
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Dərdi içində öldürən аdаm 
                                                                             

Hаrа çаpdın аtını, 

dаrdı bu mеydаn bеlə, 

qаrtаl аçıq səmаyа, 

çаy dа möhtаcdı sеlə. 

 

Аyаq yеrdən üzülü, 

uçursаn хəyаl kimi,  

durub üzünə bахır 

yuхululаr lаl kimi. 

 

Ürəyin оd, əlin оd, 

isinir sоyuq qucаq, 

ümidli bахıĢınlа 

аlıĢır sönən оcаq. 

 

Dərdi bоğdun içində 

bаĢа аğ pаpаq qоyub, 

quru, ölən аğаcın 

dibinə yаrpаq qоyub. 

 

08.11.2004 
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Gecikmiş sevgi 
 

Səni aparan yolun 

adını bilməyən qız,     

içini yandıranın 

dadını bilməyən qız.    

 

BaxıĢ yağıĢı yağır, 

sipər çəkmə üstünə, 

hərdən baĢını qaldır 

yanım baxıĢ istinə. 

 

Məndən heç nə gizləmə, 

gəl, baxım gözlərinə, 

demə, eĢidən olar, 

göz dəyər sözlərinə. 

 

11.12.2012 
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Öz-özünə alışan dərd 
 
Dəyirmanda dən üyüdən,  
dərdimi üyüdərsənmi? 
QalmıĢam mən qəm əlində,          
qəmimi kürüyərsənmi? 
 

Yollar azıb xəzəl altda, 
bilmirəm yolum haraya, 
əlac qalıb xəyallara 
gəlib saçımı daraya. 
 

Öz-özünə alıĢan dərd 
içimdə təndir qalayır, 
yeyir məni için-için 
sıxıb bağrımı talayır. 
 

Əllərimə əl uzadan, 
əlimdən barmaq tökülür,               
sinəni sinəmə sıx, 
kükrəyən köksüm sökülür. 
 

Dəyirmanda dən üyüdən,  
dərdimi üyüdərsənmi? 
QalmıĢam mən qəm əlində          
qəmimi kürüyərsənmi? 

   
10.12.2012 
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Yuxu 
 

Çəmənimdə gül-çiçək, 

ləçəklər gözəl-göyçək. 

Gecəmi dəyiĢmiĢəm 

yuxu, məndən sən əl çək. 

 

Üstümə bir qanad sər,  

kölgən kölgəmin üstə, 

qollarım qanadımdı, 

könlümdən dilək istə. 

 

Ġlim, günüm budusa, 

həsrət məni uddusa, 

götür məni yanına 

ömür məndən doydusa. 

 

Çən dumana çönübdü,  

yolun səmti dönübdü, 

yerdən yerə getsəm də 

ruhum sənə dönübdü. 

 

2012
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Ağ göyərçin uçurtdum 
 

Yurdumda bir yulğunam, 

sərt külək döyür məni, 

istimə qızınan yox, 

tüstüm də söyür məni. 

 

Yelləncəyim itibdi                                                

yox olan buludumda, 

sən nələr axtarırsan 

didərgin umudumda? 

 

Payız da bir həyatdı; 

kiminə ikinci yaz, 

qıĢ qapını döyməmiĢ 

üĢüdür məni ayaz.  

 

Nə sən gəldin, nə dünya  

yaxĢıya təzələndi, 

ağ göyərçin uçurtdum, 

baĢıma od ələndi. 

 

                                  20.10.2012 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

Rəfail Tağızadə                  Gecə xəyalları 

189  

 

 

Polşa şairi Anna Svirşçinskaya 
 

Milyon insan doğulur yer üzündə 

Sən doğulmadın ancaq 

                             Anna Svirşçinska                                                                                                             

 

Buludlar da yuxulu               

bu quraqlıq çağında, 

kölgəsinə həsrətəm 

bu ağaclı bağın da.  

 

Tənhadan da tənhayam                          

bu toplumlar içində, 

yoxluğun açıq-aydın 

hamısı bir biçimdə.  

 

Bu qədər insan içində  

niyə doğulmadın sən? 

Daha dözə bilmirəm,  

sənsiz boğuluram mən. 

 

2010 
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Bu yerlərdə... 
 

Bulud göyü ağladır 

burda sənsizlik məni, 

külək yarpağı döyür, 

yalqız ürək sinəni. 

 

Qaranlıqda qorxu var, 

iĢıqda hikmət səsi, 

üzümə mehmi dəyir, 

ya o qızın nəfəsi? 

 

Bu yerlərdə bulaq çox, 

ovuclarda göz yaĢı, 

uç, gəl, qon əllərimə                                      

bitsin qəlbin təlaĢı. 

                                            

03.11.2012 
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Yuхulu misralar 
 

Ахır yumub gözümü  

yаtdım, yаtdığım qədər, 

çохdаn həsrət yuхuyа  

bаtdım, bаtdığım qədər. 

 

Bu tənhа оtаğımdа  

bu gеcə qоnаqsızаm,  

yuхumа girənim yох, 

yuхuda qınаqsızаm. 

 

Göz qаpаğın nizəsi 

durubdu kеĢiyimdə, 

dаhа nədən qоrхurаm 

bu yuхu bеĢiyimdə? 

 

                                 12.03.2004 
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Polşa şeirləri  
 

I 
Rüzgar mahnı oxuyur gecənin qulağına, 

mənim qulaqlarımda ġopenin nöktürnləri. 

Gözlərim pəncərədə, xəyallarım dolaĢır 

köhnə VarĢavanın Bazar meydanını. 

Küçələrdən keçərək Vislaya boylanıram 

bütün PolĢanı gəzir xəyallarım bu çayda,                        

mənimlə qol-boyundu doğmalaĢan, dostlaĢan, 

özü nəğmə oxuyan sakit, axar sular da. 

                           

II 
Kölgəmı döyəcləyir yazın həzin yağıĢı, 

Ģəhəri seyrə çıxıb bir qonağın baxıĢı. 

Üzlərdəki təbəssüm könülləri oxĢayır, 

adam belə günləri ömür sayıb yaĢayır.                             

Heykəllərdə sevgilər, heykəllərə sevgilər, 

xəyallarda bərq vurur heykəlləĢən sevgilər.    

                           

III 
Dibçəkdə əlvan güllər, düzülüb yollar boyu, 

səpələnən baxıĢım dolaĢır sağı, solu. 

Özündə əsrlər yaĢadan Krakovun, Qdanskin, 

yatmağa qoymur məni iĢıqlı gecələri. 

RadiyaĢski, Mazurka-nəhayətsiz meĢələr 

əsrarəngiz qoynuna alıb aparır məni. 

Göz oxĢayan göllərin suları layla çalır, 

bu gözəllik adamın ağlın baĢından alır. 

 

IV 
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Tarixini yaĢadır, tarixini sevənlər, 

torpağının qədrini candan əziz bilənlər. 

Süzərək qədəhinə göz yaĢını içəcək                                                                                        

xəritədə torpağı bölgə-bölgə bölənlər, 

Ģəhərləri dağıdıb, izlərini silənlər.                                                                                                      

... Ġtkilərə, əzaba dözərək sinə gərdin,                                   

qüdrətinə söykənib məğrur-məğrur yaĢadın, 

azadlıq sevincini sevə-sevə paylaĢdın... 

                                                             

V 
otel izdihamında 

tənhalıq içindəyəm, 

dili mənə hələ yad olan 

bu Ģəhərdə 

lal kimiyəm 

 

otelin pəncərəsindən boylanan baxıĢlarım 

donacaq bu gecə 

 

yağan qar 

addım izlərimi gizlədəcək 

 

Ujazdovsk parkında ağacdan asılan 

yenicə isinmiĢ bir cüt toxunma əlcəyim, 

gizlincə qar topu atacaq 

ötüb gedən 

Ģən polyak qızlarına 

 

VarĢavaya qar yağır, 

qar yağır ağacların 

üĢüyən budağına, 

xəfif bir sükut çökür 

qəribin yatağına 
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VI 
qibtə еdiləcək  

bir аzаdlıq hissi vаr 

insаnlаrın gözündə, 

dахili bir rаhаtlıq  

dаnıĢıqdа, sözündə,       

sеvinc dоlu səs-küydü 

sеviĢən küçələrdə, 

iĢıqlı gеcələrdə, 

bu sеvincli günlərdə 

nеylədim, sizlər kimi 

sеvinib güləmmədim, 

dаnıĢıb dinənmədim, 

gülüĢə öyrəĢməmiĢ 

üzümün yаrısındа 

təbəssümlər sоyudu, 

sizdə bаhаr, 

bizdə pаyız sоnudu.   

 

VII 
Bаkının “Qanlı 20 yаnvаr”ını gördüm  

Sоlidаrnоst muzеyində. 

illərin аğrısını  

içində yаĢаdаrаq 

PоlĢаnın sоn tаriхin  

bizə dаnıĢırdı pаn, 

yаĢаdığımız faciəni                                                                                                 

bizə dаnıĢırdı pаn. 

Аzаdlıq еĢqinin  

istisindən əriyən 

qаrа kаbus kölgəsi 

dеĢilib dаğılırdı, 

illərin yаrаlаrı 

get-gedə sаğаlırdı. 
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sоnundа günəĢ dоğаn 

bu sеvincli günlərə 

bахıb sеvinirdi pаn. 

bir cаnlı tаriх yаtаn 

Sоlidаrnоst muzеyində. 

 

VIII  
bu qürbət ölkədə 

ilk gördüyüm insаnlаrın təbəssümündə  

unutdum qəribliyimi. 

isindi mənimçün VаrĢаvаnın küçələri, 

iĢıqlаndı еrtədən düĢən gеçələri... 

insаn qərib оlmur 

qəriblik unudulаn yеrdə, 

yаbаnçı dil əriyir 

təbəssümün içində, 

səninçün tаnıĢ gələn  

bахıĢlаr bir biçimdə. 

qulаğımdа gülüĢlər, 

gözlərimə hоpubdu 

siluеtlər, bənizlər, 

insаnlаr tаnıĢ gəlir 

dоğmаlаĢаn Ģəhərdə, 

sən özün-özünü  

qərib sаymаyаn yеrdə.  

 

 

IX 
Leysan sevdalara bürünən küçə, 

oğul istəyirəm küçədən keçə, 

çəkib badə kimi iĢığı içə, 

alıĢıb-alıĢıb yanır bu küçə, 

alıĢıb-alıĢıb yanır bu gecə, 

bu gecə yatmağa heyfim gəlir. 
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Yatmağa qoymadı bu küçə məni, 

yatmağa qoymadı bu gecə məni, 

ilahi, bu gecə tək seçə məni, 

düĢüb piĢvazına çıxam kücənin, 

düĢüb piĢvazına çıxam gecənin, 

bu gecə yatmağa heyfim gəlir. 
 

Ulduzlar tökülür küçə boyunca, 

ulduzlar tökülür gecə boyunca, 

bu səma gecəyə baxım doyunca, 

bu gecə yatmağa heyfim gəlir. 
 

Bu gecə suların dəniz baxtıdı, 

ulduzun gecələr çimən vaxtıdı, 

ayın haləsinin gur iĢığında, 

sahilin bərq vuran yaraĢığında, 

bu gecə yatmağa heyfim gəlir.  

 

X 
Qdansk... 
bir küçəsində neçə əsr yaĢayan Ģəhər, 
sevincini mənimlə bölüĢən məkan, 
səninçün darıxacam yaman... 
Neptunun heykəlinin ətrafındakı suya 
qəpiklər atıram 
bir daha qayıtmağa, 
könlümü oyatmağa 
 

küçədən keçən qonaqları çağıran 
yantar satan dilavər qocanın səsi 
oyadar məni röyalarımdan 
 

Baltika Pariaska kilsəsinin yanındakı 
Katovnia türməsindən 
əsən soyuq külək 
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üĢüdür məni, 
otelə qayıdıram, 
iĢıqlı Dliğa küçəsini 
addım-addım gəzən sərxoĢ xəyallarım 
məni yatmağa qoymur, 
bu gecədən, 
bu küçədən  
könlüm doymur, 
yuxusuz gecəm baĢlar, 
gecənin gözlərində 
ayrılıq yağmuru var... 
 

XI 
eĢidə biləcəmmi sənin səsini, 

duya biləcəmmi xoĢ nəfəsini 

elektron poçtundan? 

necə duyacam bunun sən olduğunu bu anda, 

nə xəttin, nə səsin var ekranda... 

 

mən köhnə adamam, 

sözündən, cümləndən  

düzüb qoĢacam səni bu axĢam 

monitorun yuxarı sağ küncünə 

məni görürmüĢ kimi 

kövrəlib sıxılan sətirləri 

heca-heca, 

söz-söz 

oxudum 

 

sən də oxuyub yazılarımı 

uyuyacaqsan xəyalların qoynunda, 

qoĢa əl boynunda 

 

monitorun ekranında  

məktublar uçuĢur yenə, 
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əlini uzat mənə... 

 

XII 
hərdən bu dünyaya  

bir qatar pəncərəsindən baxıram 

və bu dünyaya baxa-baxa 

göy üzündə buludlara qoĢulub 

uzaqlara axıram 

 

tənha qatarın musiqisində 

bir yol laylası var, 

ancaq mənim könlümdə 

nədənsə bir qərib havası var 

 

bu gün dostumun mənə bağıĢladığı kitabdan  

bir səhifə də oxuya bilmədim 

Qdansk-VarĢava elektrik qatarında, 

xəyalım pəncərəylə dəniz arasında, 

ümid uzaq ulduzlar kimi 

sayrıĢırdı gözlərimin qarasında. 

 

XIII 
Bu gecə  

qəriblərin yığıldığı otelin 

ən qəribiyəm 

 

bu izdihamlı Ģəhərin 

qaynaĢan otelində 

tənhalıq içindəyəm 

 

səsini içinə almıĢ otaqda 

çırpınır ürək, 

darıxan qapımı döyür musiqili külək, 

ovqatım dəyiĢir 
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könlümün səsində, 

ġopenin həzin musiqisində. 

 

2007, 2011  

Varşava - Qdansk -Krasnoqrud 
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Şopenin ürəyi 
 

 

/poema/ 
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Şopenin ürəyi 
 

(poema) 
 

İstanbul'a gitmişiniz.  

Mektubunda: ”Unuttum herşeyi” , diyor.  

Konserinizdeymiş.  

Kahırlarından başka unutacak şeyi yok.  

Çok bahtsız bir kadını bahtiyar etmişiniz.  

“Ağladım”, diyor”, “ferahladım”.  

Yağmura uzanan iki yeşil yaprak gibi gözleri “Dünya”,  

Diyor, “güzel, içim rahat”.  

Bakmış parmaklarınıza. Siz  

Kıskandığım biricik insansınız, üstad.  
 

                                    Nazim Hikmet 

 “ David Oistrakh'a mektubumdur“ 

 

 

 

Üvertura 
 

Müqəddəs Xaç kilsəsi, 

axĢam duası-orqan səsi. 

Bir qərib ruh çırpınır 

orqan səsində, 

kotolik lex kilsəsində, 

həzin ġopen musiqisində. 

ġopen qüssəsində qədim VarĢava, 

dekabr axĢamında  

qurğuĢun kimi ağırdı hava
1
. 

VarĢava-barokko kilsələr, 

                                                 
1
 - Nazim Hikmətdən interpretasiya 
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daĢ döĢənmiĢ hettolar, 

və ağ buludlar Ģəhəri. 

Xəyallar,  

              arzular, 

                         üsyanlar, 

                                      qanlar 

və ümidlər Ģəhəri. 

Otel izdihamında  

tənhalıq içindəyəm,    

dilini anlamadığım bu Ģəhərdə 

lal kimiyəm. 

Yalnız ġopenin musiqisi 

bu anda həmdəmdi mənə, 

ilham pərisi qapımı döyür yenə- 

dur get Müqəddəs Xaç kilsəsinə, 

qulaq as orqan səsinə. 

Bir Ģam yandır kilsədə 

ġopenin ruhuna 

unut özünü, sözünü, 

bu gecə yarısı 

ġopen girəcək sənin yuxuna. 

 

 

Polonez  
 

Küçə fənərləri boylanıb baxa bilmir 

26-cı mərtəbənin pəncərəsindən. 

Novotelin 26-cı mərtəbəsindən 

VarĢava gecəsinə baxıram mən.  
 

VarĢava gecələri 

ġopenin musiqisi içində. 

Sanki bu oteldə, 

bu pəncərədə 
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dayanıb, durub zaman 

və sanki illərin arxasından 

ġopen gəlib qapını döyəcək bu an. 
 

VarĢavadan Parisə 

Parisdən VarĢavaya 

uzanan bir yol- 

bir nöktrün qədər qısa, 

bir həsrət qədər uzun. 

Bir not dəftəridi həyat- 

hər vərəqdə bir sevda, 

ümid, ayrılıq, hüzn... 

 

Qapı döyülsə birdən 

bir göyərçin kimi 

diksinərəm mən. 

Paltosunun boynunu qaldırmıĢ 

ġopen görünər həmən. 

Pan ġopen gülümsəyər, 

sirli-sirli baxar mənə 

və mənim damarlarımdan 

ġopen musiqisiylə qarıĢıq 

bir Ģeir axar yenə. 

 

YumĢaq bir dekabr axĢamı, 

illər arxasında VarĢava Ģəhri, 

ġopenin musiqisi kimi axır 

mavi Visla nəhri. 

ġopenin nöktürnləri səslənir 

axĢamın qulaqlarında. 

Bir könül rahatlığı var 

ġopenin musiqisində, 

ruhum çırpınır 

orqan səsində. 
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ġopenin musiqisi səslənir 

Ģəhərin qulaqlarında... 

Qibtə ediləcək  

bir azadlıq hissi var 

bu gün mənim qəlbimdə, ruhumda.           

 

*  *  * 
 

Sanki 30 il öncənin adi bir dekabr gecəsi, 

qaranlığın çətir tutduğu yad Ģəhərdə 

Bakıda itirdiyim gəncliyim gəzir  

VarĢavanın Kajimejovski parkında, 

çılpaq ağaclar arasında, 

boĢalmıĢ oturacaqlar sırasında. 

“Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında”
2
. 

Gecəni dəlib keçən xəyallarım 

Ģəhərin o baĢında. 

Bir mavi gözlü pani yapıĢar əlimdən 

utanar əlim,  

utanar yeganə tanıĢ Aydan, 

utanar kənar baxıĢlardan. 

Gecənin yüklü qaranlığında 

Svetojıki körpüsünün bərq vuran iĢıqları 

Visla çayından keçirər məni. 

Gecənin gözündən tökülən yuxu 

bu gecə məndən də yenə yan qaçar,  

bu gecə yenə də qalaram naçar, 

gəncliyimlə qolboyun  

röyaların qanadında. 

 

...VarĢava küçələri, 

VarĢava gecələri... 

                                                 
2
 - Nazim Hikmət; 
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ġopenin musiqisi 

al qanadlı mələk kimi 

qanad açıb uçur..., uçur... 

VarĢavada, Vyanada, Parisdə. 

 

*  *  * 
 

Durna qatarına dönür musiqi, 

bir nöktürn hardasa 

azır dumanda, sisdə, 

ġopenin kölgəsi dolaĢır boĢ küçələrdə, 

göydə Ayın rəqs etdiyi gecələrdə. 

Visla axır ağır-ağır, 

Ay göydən yerə baxır. 

 

“Mən bir gün ġopenin barmaqlarında ağlayacağam”
3
, 

ġopen onu bilməyəcək, 

göz yaĢımı silməyəcək. 

 

 

                                                 
3
 - Tahir Qurbanovun misrası 
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Mazurka 
 

Ejen Delekrua
4
, Frederik ġopen- 

iki romantik 

dünyanı dolaĢır Ay iĢığında.  

Ay iĢığı sayrıĢır 

sevinclə kədərin qarıĢığında. 

 

ġirin xatirələr mazurka çalır 

bir not dəftərinin varaqlarında, 

barmaqlar od tutur, barmaqlar yanır, 

həsrətlə sevincin qaynaqlarında. 

 

Ört üstünü bir vərəqlə 

üstünə qəmlər yeriyir, 

gözlərin də yaĢarınca 

nəminə nəmlər yeriyir. 

 

Gözəl günlər uçub gedər, 

uçub gedər, gəlməz daha, 

ana yurddan ayrı düĢdük, 

üzümüz də gülməz daha. 

 

Ġçimizdə nəğmələr 

gah gülər, gah dillənər, 

ağlayan barmaqların  

ahı göylərə millənər. 

 

ġərqdən qərbə köçən quĢlar 

qərbdən Ģərqə köç eyləyər, 

                                                 
4
 - Şopenin dostu, Şopenin və Jorj Sandın portretlərini işləmiş 

fransız rəssamı. 
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sən mənə könül bağlama, 

həsrət mənə güc eyləyər. 

 

Sənin dünyan, mənim dünyam, 

sənin dərdin, mənim dərdim, 

Vətən adlı bu torpağa 

sevinc əkdim, kədər dərdim. 

 

 

Nöktürn 
                                                                                      
Otağımda Şopen... 

İndi gedin, 

indi uzaqdan güdün, 

son günümün 

son nəfəsini. 

Bir də, yaşamaq istəyən 

insan həvəsini. 

Bu kiçik nöktürn 

səslənənədək, 

mən də, 

ömrüm də, 

ikimiz də tək...     

 

      Vaqif Səmədoğlu 
 

 

Musiqiçi dostum, 

bir nöktürn çal, 

məni məndən qopar, 

məni məndən al. 

Qoy süzülsün barmaqlardan 

Sopenin göz yaĢları- 

həzin bir melodiya, 

bu dünya bir Ģirin yuxu, 
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bu dünya bir acı roya. 

 

Bu gecə Ay yox göy üzündə, 

bu gecə hava sakit, 

hardasa qaranlıqda 

tor toxuyur qara sükut. 

 

Bir qara piano var 

dünyanın ortasında, 

bir xəyal əyləĢibdi 

piano arxasında- 

ġopenin xəyalı, 

baĢı bəlalı... 

 

 

Alleqro  
 

Bir qızılgül görünür qaranlıqda 

xəyal ġopenin yaxasında. 

Pəncərə önündə dayanıb Jorj Sand
5
 

kürəyində aydınca görünür bir cüt qanad. 

 

Dünya köhnə dünyadı 

ağlayan kim, gülən kim, 

dünya od tutub yanır 

öldürən kim, ölən kim. 

 

Amma ġopen musiqiylə  

dua edirdi Yaradana, 

qaranlığın ortasında 

alıĢıb yana-yana. 

                                                 
5
 - Fransız yazıçısı, ġopenin sevgilisi 
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Dağlar yenə oynayır, 

Xeyirlə ġər savaĢır, 

göydə buludlar qaynaĢır, 

yerdə dəryalar daĢır. 

ġopen musiqi çalır 

gözlər yarı yumulu, 

PolĢa üçün döyünən 

ürəyi dərdlə dolu. 

 

ġopenin ürəyi, 

ümid çiçəyi... 

 

Tərk etdi ana yurdu, 

geri dönə bilmədi, 

yaralı məmləkətin 

göz yaĢını silmədi. 

 

Ah necə sevərdi, o, 

VarĢavanı, Vislanı, 

pəncərədə bir mələyin  

islanır yanaqları... 

 

Göz yaĢında boğulur  

musiqinin gözləri, 

bu anda yada düĢür  

bir Ģairin sözləri: 
 

 “Sen Ģimdi yalnız saçımın akında, 

enfarktinda yüreğimin, 

alnımın çizgilerindesin memleketim, 

memleketim, 

memleketim.” 

Nazim Hikmət Parisdə yazmıĢdı 
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bu misraları, 

ġopen öz “Matəm marĢı”nı 

çalmıĢdı bu Ģəhərdə. 

Nazim Moskvada dəfn olundu, 

ġopen Parisdə. 

Amma ġopenin ürəyi 

uyuyur VarĢavada, 

Müqəddəs Xaç kilsəsində. 

Müqəddəs Xaç kilsəsi, 

axĢam duası-orqan səsi. 
 

“sevgilim, gonca gülüm 

baĢladı lehistan ovasında yolculuğum”- 

Nazim Hikmətin “Lehistan mektubu”nu  

oxuyuram VarĢavada, 

ġopenin musiqisini dinləyirəm 

ana yurdum Qarabağ düĢür yada. 
 

VarĢavada Novoteldə 26-cı mərtəbədə  

bir odada həsrətdən inləyirəm: 

 

“Əzizim, Vətən yaxĢı, 

geyməyə kətan yaxĢı, 

gəzməyə qərib ölkə, 

ölməyə Vətən yaxĢı.” 

 

 

Bir PolĢa mühaciriymiĢ 

Nazim Hikmətin babalarından biri- 

“Lehistan’dan gelmiĢ dedelerimizden biri 

… Nerede, ne zaman hürriyet dövüĢmüĢ de 

Ön safında Polonyalı bulunmamıĢ?” 

 

Nazim Hikmət Ģeirləri ilə döyüĢürdü 
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hürrüyyət savaĢında. 

ġopen musiqisiylə 

azadlığa çağırırdı, 

Nazim Moskvadan, 

ġopen Parisdən 

insanlığa bağırırdı. 

 

Hürrüyyət üçün çalıĢanlar 

igiddi, ərdi, 

onlar ölümü yenənlərdi... 

 

Ölümü yenənlərin 

yoluyla gedirik biz, 

ölümü yenənlərə 

dualar edirik biz. 
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Vals 
            

yanıq alnımda tale naxışı 

fələk qarğışı mələk alğışı 

paqanini musiqiylə günahları yuyurdu 

kim bilir bəlkə də ən sevimli bəndəsiydi allahın 

bəlkə allahın intiqamını alırdılar ondan 

yarımçıq qaldı bu şeir  

paqanini taleyini mənə ver     
                                             

Adil Mirseyid                             
                                 

 

Bir not dəftəridi həyat- 

insan ömrü  

bir nöktrün qədər qısa. 

Fələyin qulağı sağır, 

sən fələyə aldanma 

dur oyna, ağır-ağır. 

Aldanma zilə, bəmə, 

bu sevda nə sevdadı demə, 

bu dünyanın sonu nə?- 

sorma məndən, nə bilim. 

Hara getsək tapar bizi, 

tapar ayrılıq, ölüm. 

Müqəddəs Xaç kilsəsi, 

axĢam duası-orqan səsi.  

ġopenin ürəyi, 

ümid çiçəyi... 

Ġnsan torpaqdan gəlir 

torpağa qovuĢacaq, 

göy qübbəsi altında 

səsimiz qalır ancaq. 

Qərib ruhlar dinləyər 
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ruhumuzun səsini, 

ölümün kölgəsində 

yaĢamaq həvəsini. 

Alma bizdən, Ġlahi, 

müqəddəs nəfəsini, 

alma bizdən, Ġlahi. 
 

Müqəddəs Xaç kilsəsi, 

axĢam duası-orqan səsi.  

ġopenin ürəyi, 

ümid çiçəyi... 

 

*  *  * 
 

Ilham pərisinin qanadlarında 

gecələr qəlbimə dolar ayrılıq, 

hardasa VarĢava gecələrində 

saralar ayrılıq, solar ayrılıq. 
 

Ürəyim çırpınar, ürəyim yanar, 

bu qürbət dünyanın yad ellərində, 

xəyallar üsyana qaldırar məni 

qara pianonun od dillərində. 
 

Bir yağıĢ baĢlayar hardasa indi, 

quĢlar da diksinər yuvalarında, 

illərin həsrəti dolar otağa 

həzin poloniya havalarında. 
 

Həzin poloniya havalarında 

təsəlli aradım səndən uzaqda, 

səndən uzaqlarda gecələr uzun, 

yerin də soyuyur isti yataqda. 

QuĢlar leh dilində oxuyur, gülüm, 

əski bir sevdanı yuvalarında, 

yenə tək-tənhayam, yenə yalqızam, 
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həzin poloniya havalarında. 

 

Amma bu tənhalıq ümidsiz deyil, 

ümidsiz deyil yozduğum Ģeir, 

sənə ərmağandı uzaq PolĢadan 

ġopen havasına yazdığım Ģeir. 

 

 

Rekviyem  
 

“Kimsə həzin-həzin 

Sopenin valsın çalır”.
6
 

Musiqi dalğa kimi  

gah enir, gah ucalır. 

 

Bir cüt xəyal rəqs edir, 

öz musiqisinə oynayır ġopen 

ilham pərisi Avrora Düpen
**

 ilə. 

Gözlərində iki damla yaĢ, 

bu vals tale yolu kimi uzana, 

bu vals heç bitməyə kaĢ. 

 

Bu valsın iĢində xoĢbəxtdi madam, 

bu valsın içində səadətdən boğular adam, 

bu valsın içində ölər 

və doğular adam. 

 

ġopenin ürəyi, 

ümid çiçəyi... 

BaxıĢlarım  

pəncərədən boylanar, 

                                                 
6
 - Vaqif Səmədoğlu; 

**
 - Jorj Sandın əsl adı (fr.Amandine Aurore Lucile Dupin) 
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sərgərdan xəyallarım küçə-küçə, 

illərin dolanbacından keçə-keçə, 

gah Ģəhərin o baĢında, 

gah Ģəhərin bu baĢında, 

dolaĢırıq ġopen musiqisiylə qoĢa- 

dolaĢırıq biz baĢ-baĢa. 

26-cı mərtəbədən əl uzatdım 

əlim pəncərənin ĢüĢəsində, 

kölgəm gəzir ġopenlə Marzalkovska küçəsində- 

VarĢavada dekabr gecəsində... 

             

ġopenin ürəyi, 

ümid çiçəyi... 

                                                                 

2010 
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Xatirələri 

gecələrdə heykəlləşdirən şair 
 

ġair dostum, vətəndaĢ dostum, dərd, ələm dostum Rəfail 

Tağızadəyə “Gecə xəyalları” poeziya çələngini ərsəyə gətirdiyinə 

görə təĢəkkürdən çox minnətdarlıq düĢür.  

Əziz dostum, bu qədər nisgil, dərd, insanın ruhunu bədə-

nindən oynadan kövrək xatirələr hardan hopub sənin “Gecə 

xəyalları”na? Anladım: Qarabağ həsrəti, nisgili, qələmini 

süngüyə çevirib müqəddəs torpağımız uğrunda mücadilə aparan-

da itirdiyiniz məsləkdaĢların ağrısı, həmvətənlərinizin, əqrabala-

rınızın dağ böyüklükdə dərdi-vətəndə vətənsizlik dərdi hopdu 

“Gecə xəyalları”na. Belə dərdləri yalnız çəkənlər bilər. 

Mən hər dəfə Rafail Tağızadə ilə təmasda olanda onun 

sözlərində, gözlərində bir kədər hiss edirəm, bir vətəndaĢ 

kədəri, bir insan kədəri, bir Ģəxsiyyət kədəri. 

Rəfail Tağızadənin yaradıcılığında, elə “Gecə xəyalları”nda 

da Qarabağ mövzusu dominantlıq təĢkil edir. Bu da çox 

təbiidir, həqiqi Ģairin ilk vətəni də, son məskəni də onun doğma 

yurdu olmalıdır. 

O, yurdundakı Qazi toyunu görəndə ürəyindəki “sevinc” qövr 

eləməsin, neyləsin? 

 

Bu gün tоy qurulub, tоy, Qаrаbаğdа, 

qоl-qıçlаr qışqırır, оy, Qаrаbаğdа. 

Bu qаzi tоyundа, bu ər tоyundа, 

rəqs meydаnınа nidаlаr qоyаn  

tək qıçı üstündə оynаyаn оğlаn, 

bu gecə tək qаlаn qıçın оynаyır. 
 
ġəhid məktubları ilə dolu göylərin altında Ģair necə rahat 

nəfəs alsın 
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Məktublаr güllədir, sözlər güllədir, 
bu güllə məktublаr, bu söz məktublаr, 
bir qızа, gəlinə bu göz məktublаr, 
аnаyа-аtаyа bu köz məktublаr, 
döyür qаpılаrı, döyür evbəev. 
Qapını xınalı gəlinlər аçır, 
məktubun dаlıncа neçə qız qаçır. 
Bu gecə rоyаlаr işıqlаr sаçır 
bu gecə, bu gecə hаmı göylərdə. 
 
Şəhid məktublаrı uçur hаvаdа, 
bu kəndin göyləri məktublа dоlu. 
Bu gecə məktubu pаylаyаn külək 
neçə qаpılаrı qəfil döyəcək… 

Əzizim Rafail, sən məni illərlə həsrət qaldığım, indi ancaq 
xatirələrdə yaĢatdığım Xudu Məmmədovun, Famil Mehdinin, 
Fred Asifin, ġahmar Əkbərzadənin, torpaq uğrunda canlarını 
qurban vermiĢ minlərlə müqəddəs Ģəhidlərimizin nigaran ruhu 
dolaĢan səmalara, uĢaqlıq xatirələrimlə dolu, yolları bağlı Uzun-
dərəyə apardın 

 
dərd ağlayar beləsinə, 
sel yeriyər dərəsinə, 
əlim çatmır bərəsinə,                                                     
qaralı-ağlı dərəmin, 
sinəsi dağlı dərəmin, 
yolları bağlı dərəmin 

 
“Gecə xəyalları”nda ana xətlə keçən mövzulardan biri də 

itki, həsrət, əzab motivləridir. Görən bu haradandır Ģairdə? Ġtki o 
halda ağrılı, əzablı olur ki, bir daha sevdiyinin nəfəsini 
çiyinlərində hiss etmirsən, onun yoxluğuyla dünyan boĢalır. Bu 
boĢalan dünyanda çox Ģeyə biganə olursan. Arzularına çəpər 
çəkilir. Mən Ģairə heç arzulamıram ki, bu hissləri yaĢasın. Bəs 
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“Gecə xəyalları”ndakı dərin pisxoloji tutumlu misralarında dər-
də, həsrətə necə heykəl qoydun. “Əzab”da deyirsən: 

 

ayrılmaq nə qədər çətin 

sənə doğma səsdən, sözdən, üzdən... 

ayrılmaq nə qədər çətin 

səni axtaracaq baxışlardan, gözdən... 

ayrılmaq nə qədər çətin 

günəşindən, ayından, 

qışından, baharından... 

ayrılmaq nə qədər çətin 

özündən ayrılan kimi...                                   

ayrılmaq nə qədər çətin 

hətta səni itirən                                                     

lal gecədən belə. 
 

Əzizim Rəfail, sənin itki Ģeirlərin öz məna yükünə, deyim 

tərzinə, məzmun kövrəkliyinə görə oxucunun ruhunu 

uçundurur 
 

yаrpаqlаr 

lаmpаylа gizlənpаç оynаyır həyətdə, 

tənhа еvdə хаtirələr… 

хəyаllаr təpənin о tаyındа 

qəribəm, 

sаyrışаn ulduzlаr tаnımаz məni… 

səhərlər hər şеy 

dərələr qədər yаşıl və dərin. 

yuхusuz gеcədə sənsizlik 

işığı sönən pəncərə qədər qаrаnlıq… 

Və ya “Ġntihar edən paltar” Ģeirində necə obrazlı deyil-

miĢdir: 
 

dolabdakı asılqandan asılan paltar 

çırpına-çırpına intihar etdi bu gecə 
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“Gecə xəyalları”nın müəllifi sənsizliyin, tənhalığın dərin 

pisxoloji qatlarına baĢ vurur, gecə və tənhalığın, sənsizliyin 

vəhdətini özünəmənsub poetik boyalarla çox ustalıqla yaradır. O, 

“Görünmür”də yazır: 

 

Çətindi tənhаlıq qış gеcəsində, 

tərs kimi еrtədən qаrаnlıq düşür, 

illər аyаğını аylаrdаn üzür 

sənsizlik gözümə tоrаnlıq düşür. 

 

“Nə fayda”da dərd yaĢayanın ruhunu silkələyir: 

 

Çıхıb gеtdin, ümid yеrim üzüldü, 

dаhа kimi gözləyəcəm bu yеrdə? 

О döngəyə ümid dоlu bахışlаr 

süzgün-süzgün dönüb yаtаr bu еvdə, 

süzgün-süzgün sönüb bаtаr bu еvdə. 

 

Gün dаlıncа gün cаlаyаn bu аydа 

yоrğun düşən хаtirələr qəmlənir, 

şəkillərə kеşik çəkən kipriklər 

yеnə sıхıb о gözləri nəmlədir. 

 

Dostum Rəfail düz deyir, insan xatirələrdə də yaĢaya 

bilərmiĢ. Bu da ayrı bir ömürdür, xatirələr qucağında 

boĢluqdasan. O, “Xatirə yaĢadır insanı bəzən”də deyir: 
 

Bəzən qalanından ötəni gözəl, 

qəlbin dərinində bitəni gözəl, 

əlindən, ovcundan itəni gözəl, 

gedə bilmədiyin yerlərdən gələn 

xatirə yaşadır insanı bəzən.  
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“Gecə xəyalları”nda dilin təmiz və poetik olduğunu gös-

tərən Ģeir nümunələrinin içində seçim boldur. Bu imkan 

bolluğu çox olduğundan mən onun Ģəxsən mənim ruhumla, 

içimlə səslənən bir neçə Ģeirindən misallar göstərdim. 

Amma bir məqamı da qeyd etməyə bilmərəm. Bu kitabda 

məni aludə eləyən Ģeirlərinizin bir çoxu qlobal, ümumbəĢəri 

problemlərə həsr olunmuĢdur. Səni zamanın azadlığa hamilə 

olması, yaralı azadlığımızın agrıları düĢündürür 
 

... zaman azadlığa hamilə  

    qədəmlərin mübarək. 
 

Sən yaxĢı bilirsən ki, millətin, xalqın müstəqilliyi, azadlığı 

onun ən böyük xoĢbəxtlik atributudur. Xalq o zaman azad olur 

ki, onun hər bir fərdi azaddır, özü də azadlığı yaralı deyil. 

Necə dəqiq deyirsən: 
 

Bu torpağa diz çöküb 

“səni sevirəm, Vətən!”- 

pıçıldadım mən. 

Nəfəsim nəfəsində, 

köksüm köksündə. 

Qalxdım, 

dizimdə qan, 

barmaqlarımda qan, 

dodaqlarımda tutya, 

içimdə bir az rahatlıq 

və üç rəngli bayrağımda 

yaralı azadlıq...  

 

Əziz dostum, sən də bilirsən, mən də bilirəm ki, ömrün ayrı-

ayrı çağlarının da, fəsillərin də rəngləri var. UĢaqlıq-al-əlvan, 

gənclik-yaĢıl, cavanlıq-bənövĢəyi, ahıllıq-sarı, soluxan payız 

yarpaqları tək. Niyə bu qədər payızdan yazırsan? Axı hələ sənin 

sarı rəngli ömür çağına çox var. “Payız” Ģeirində yazırsan: 
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Bu payız xəyalım quş qanadında, 

ilbəil gecikir, görüşümə yaz, 

payız günəşinin işartısında 

mənim yanaqlarım olur bəmbəyaz. 

 

Əzizim Rəfail, sən torpağına, el-obana, xalqına bağlı 

qələm adamısan, sən qələmini süngüyə çevirə bilən bir 

Ģairsən. Qılıncla qələmi əldə tutmaq hər kəsə qismət olmur. 

Arzu edirəm ki, torpaqlarımız, Qarabağımız azad olsun, 

əlində həmiĢə qələm olsun. Bir də arzulayıram ki, ömrünün 

qalan çağlarının və gələcək poeziya çələnglərinin rəngi bə-

növĢəyi olsun. 

                                                                                                                                                                

Rafiq Əliyev 

                                      professor, AMEA-nın üzvü 
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