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ЩАЛАЛ СЮЗЦН  
ЩАЛАЛ АДАМЫ 

 
 

дил Ъямил ядябиййата кечян ясрин 70- ъи илляриндя щеч 
бир сцни щай- кцй гопармадан, юзцнц модернист вя 

йа новаторчу эюстярмяк цчцн мцхтялиф  «изм»ляря гошулмадан, 
бунунла беля поетик истедадынын тябиилийиня,  щалаллыьына щеч кяс-
дя шцбщя йери гоймадан эялди. Вя еля илк гялям тяърцбяляриндян 
эюрцнцрдц ки, Адил цряйиндяки оду, алову (вя ишыьы!)  юз тале-
йиндян, доьулдуьу мяняви дцнйанын тяръцмeyi-щалындан алыб… 
Халг поезийасы, епос тяфяккцрц, тцрк дастанчылыг яняняляри щямин 
поезийанын, тяфяккцрцн вя янянялярин бешикляриндян бири олан 
Кялбяъярдя доьулмуш  кянд ушаьы щансы мювзуда йазырдыса йаз-
сын юзцнц сыхмыр, щисслярини ъиловламыр, кюнлцнц бцтцн эенишлийи, 
мигйасы иля ачыр, ня  дейирдися, синя долусу, мцтявазе бир ъяса-
рятля, мярд- мярданя, щеч бир тяряддцдсцз, инамла дейирди: 
 

Мян сяни севирдим бу дцнйа гядяр, 
Кюрпя варлыьыма од яляйiрдин. 
Ярийиб эедiрди эцндцзцм щядяр, 
Эеъяляр эюзцмдя эеъяляйiрдин. 
 
Бир сящяр «Ваьзалы» тутду ялиндян, 
Тутулан кюнлцмц сечя билмядин. 
Кючдцн яр евиня ата евиндян, 
Амма цряйимдян кючя билмядин. 

 
Биз йеня цз- цзя эялирик щярдян, 
Синямдя щясрятдян оъагларын вар. 
 

À 
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Онда ушаг идим, лал олурдум мян, 
Индися ня дейим?.. Ушагларын  вар… 

 
Адил йалныз эянълик шеирляриндя сямими  олараг галмады, щя-

мин сямимилийи, цряк ачыглыьыны бир ушаг садялювщлцйц, тямизлийи 
иля йарадыъылыьы бойу горуйуб  сахламаьы баъардыьына эюря чох 
кечмяди ки, кифайят гядяр бюйцк (вя щалал!) ядяби нцфуз газанды. 

80- ъи иллярдя няшр олунмуш «Ишыглар, пярваняляр», «Эцн-
доьандан эцнбатана», «Айлы эеъя наьылы», «Сюзцмцн ъаны вар», 
«Йухусунда эцлян гыз» китаблары Адил Ъямили бир шаир кими таныт-
ды, севдирди, юзцнямяхсус поетик цслуб-интонасийасыны тясдиг еля-
ди. Шаирин  1992- ъи илдя – Азярбайъан халгынын тарихинин мцряк-
кяб, тябяддцлатлы бир дюврцндя «Йазычы» няшриййатында  чыхмыш 
«Цряйимдя бир щарай вар» китабына йаздыьы юн сюздя бюйцк 
щямйерлиси Мяммяд  Аслан щаглы олараг эюстярирди ки, «Адил Ъя-
мил йаза- йаза шаирлик юйрянянлярдян дейил, садяъя олараг шаир 
кими кюнлцндя эюйярянляри йазыб йаддашына кючцрянлярдяндир. 
Еля  яслиндя, щягиги шаир оланлар цчцн шеир инсанын  чякдийи язаб-
лардан сойулмасы, «габыггоймасы» демякдир. «Мян сяни кефим-
дян йазмырам, шеирим, дярдимин- сяримин либасы сянсян»… Вя 
ялавя едирди: «Адил Ъямилин щансы шеириндян щансы мисраны чяк-
сяк,  щаггында данышмаьа, инъялямяйя лцзум  дуйарыг, чцнки 
шаир нядян йаздыьыны, нийя йаздыьыны вя неъя йаздыьыны эюзял 
билир». 

«Цряйимдя бир щарай вар» 90- ъы иллярин яввялляриндя ишыг 
цзц эюрся дя, китаба дахил едилмиш шеирлярин, демяк олар ки, ща-
мысы йа 70- ъи, йа да 80- ъи иллярдя йазылмышды. Йалныз 20 йанвар 
щадисяляриня (фаъиясиня!) щяср олунмуш «Ган боръу» поема-
сындан башга… Дцнйаны сарсыдан щямин ганлы щадисялярдян бир 
нечя ай сонра  гялямя алынмыш поемада тябияти етибариля тямкинли 
шаир дюзмяйиб щарай чякирди: 

 
Азадлыг! Мян сяни  башымын цстдя 
Эцняшя чеврилиб эцляндя эюрдцм. 
Азадлыг! Мян сяни ширин йухума 
Дявятсиз гонаг тяк эяляндя эюрдцм. 
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Азадлыг! Мян сяни юз торпаьымда 
Юзцмц мящбясдя биляндя эюрдцм. 
Азадлыг! Мян сяни эюз йашларымы 
Ишыглы эцлляляр силяндя эюрдцм. 
 
Азадлыг! Мян сяни ган боръу кими 
Халгыма пайлайыб бюляндя эюрдцм. 
Азадлыг! Мян сяни эюря билмядим, 
Эюря билдимся дя юляндя эюрдцм!.. 

 
Ганлы йанварын азадлыьа апаран мцряккяб тарихи- фялсяфи 

мащиййятини, емосионал- мяняви  парадоксларыны ачыб эюстярян 
бу мисралар (вя цмумиййятля  поема) йалныз вятянпярвяр шаирин 
поетик рефлекслярини ифадя етмирди, щям дя (вя даща чох!)  айдын 
милли- етнографик мювге нцмйаиш етдирирди. 

Яслиндя, Адил Ъямил бу дцнйайа  мящяббят шаири кими 
эялмишди, анъаг ня едясян ки, севмяк цчцн эялдийин бу дцнйа 
сяня нифрят елямяйи дя юйрядир, севинмяк  цчцн кюкляндийин щяйат 
кюнцл сазынын телляриндя, истямядийин щалда, гямли, кядярли 
щавалар да чалдырыр. 

Вя доьма йурдуну – Кялбяъяри итирян шаирин йарадыъылыг 
тяръцмейи- щалында 90- ъы иллярдян етибарян «Йурд йери – дярд 
йери» мотиви эцълянмяйя, ян чох мцраъият етдийи мювзулардан 
бириня чеврилмяйя башлады. 

Адил Ъямил пешякар журналист олдуьуна (о, Университетин 
журналистика  факцлтясини битирмишдир), Азярбайъанын иътимаи-сийаси 
щяйатынын ян кешмякешли, тязадлы илляриндя мцхтялиф  мятбуат ор-
ганларында  чалышдыьына эюря цмуми (милли) дярдляримизи, яэяр 
тябири ъаизся, йалныз сазла (поезийанын дили иля) дейил, щям дя сюзля 
(публисистик мягаляляри иля ) деди. Онун  1997- ъи илдя няшр олун-
муш ирищяъмли «Ел цчцн аьлайан эюзцм»  публисистика китабыны  
вяряглямяк кифайятядир ки, сяндя  дюврцн иътимаи-сийаси, мяняви 
овгаты барядя айдын (вя обйектив) тясяввцр йарансын.  Цму-
миййятля, 90- ъы иллярдя мящз дюврцн, заманын щюкмц иля Адил 
Ъямил шаирлийини мцяййян мянада икинъи  плана кечирмишди. Вя 
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бу, йалныз  онун йарадыъылыьы цчцн йох, бцтювлцкдя ядяби просес 
цчцн сяъиййяви иди. 

«Ел цчцн аьлайан эюзцм»дян сонра шаирин башга бир ма-
раглы публисистик мягаляляр топлусу – «Щярянин юз щягигяти» 
(2004) ишыг цзц эюрдц. 

2000- ъи иллярдя Адил Ъямил «Танры мяня йар оланда» 
(2004), «Бир дяли севэидян эюйяриб дцнйа» (2009), «Йурд йерим- 
дярд йерим» (2013) шеир, «Дядя оъаьынын од горуйаны» (2005) 
поема китабларыны няшр етдирди. «Азярбайъанын азадлыьы уьрунда 
шящид олан йурддашларымызын юлмяз хатирясиня»  щяср етдийи «Ган 
боръу» поемасы айрыъа  китаб щалында 2014- ъц илдя йенидян 
йайымланды. 

Вя буэцн истяр мювзуларынын рянэарянэлийиня, истяр йара-
дыъылыг-ифадя  технолоэийаларынын мцкяммялийиня, истярся дя  цс-
лубунун юзцнямяхсуслуьуна эюря Адил Ъямилин ады Азяр-
байъанын мцасир мяшщур шаирляринин ады иля бир сырада чякилир. 

Шаири мяшщурлашдыран, она бюйцк нцфуз газандыран бир 
йарадыъылыг хидмяти дя о олду ки,  гырьыз епосу «Манас»дан 
Азярбайъан дилиня тяръцмяляр еляди. Вя бунунла да кифайятлян-
мяйиб тцрк дцнйасынын бу мющтяшям епосу щаггында  дяйярли 
бир тядгигат ясярини – «Манас» епосу вя тцрк дастанчылыг яня-
няси»ни йазыб филолоэийа цзря фялсяфя доктору елми dərəcəsini алды. 
Азярбайъан, рус вя гырьыз дилляриндя няшр олунмуш щямин ясяр- 
монографийа щям Азярбайъанда, щям тцрк елми мяканында, 
щям дя дцнйа тцрколоэийасында Адил Ъямиля бюйцк щюрмят 
эятирмишдир. Вя бу сащядяки арашдырмаларыны инамла давам ет-
дирян мцяллиф, мян яминям ки, тезликля даща бюйцк уьурлара 
имза атаъагдыр. 

Адил Ъямил шаирдир, публисистдир, елм адамыдыр… Бцтцн 
бунларла бир йердя, ейни заманда, црякли,  тяпярли вя етибарлы бир 
Вятян ювладыдыр.  Онун истяр бядии, истяр публисистик, истярся дя 
елми йарадыъылыьында ушаг садялювщлцйц, тямизлийи вя  сямимилийи 
иля  йанашы, щям дя айдын  ъизэиляри иля сечилян аьсаггал тямкини, 
мцдриклийи вя хейирхащлыьы вар. Мцкяммял етник- мядяни (вя  
сосиал- мяняви) йаддашы, эениш (вя дярин)  юзцнцдярк рефлекси (вя 
енержиси) олан Адил «автопортретини» беля тясяввцр едир: 



Сечилмиш  ясярляри   
 

 7

Танрым юзц рцсхят верди 
Бир эцн  анадан олмаьа. 
Тязя  ганла мян башладым 
Башдан, бинадан олмаьа. 
 
Бюйцдцкъя йанды ичим, 
Щяйат деди оддан кечим. 
Чох шейляря чатды эцъцм, 
Чатмады надан олмаьа. 
 
Диля эялиб цряк динди: 
Мяйяр бу да юмцр- эцндц? 
«Адамлар»дан гачыб инди 
Эедирям адам олмаьа. 

 
Суфи – пантеист ифадя тяърцбясиня, орта  ясрлярин доьма, му-

нис поетик технолоэийаларына ясасланан шаир тамамиля мцасир бир 
овгат- портрет йарадыр. Вя тамамиля доьру олараг эюстярир ки, 
инсан ювладынын ян бюйцк  йарадыъылыг иши юзцнц дярк етмякдян,  
шяхсиййятини тякмилляшдирмякдян, нятиъя етибариля,  Адам олмаг-
дан ибарятдир. Сяляфляр беля  демишляр, хяляфляр дя беля демяйя       
(вя беля олмаьа!) борълудурлар. 

Профессор Камран Ялийев Адил Ъямилин «Йурд йерим- дярд 
йерим» китабына йаздыьы юн сюздя  дейир: «Инсан бцтцн юмрц 
бойу ня гядяр чалышса да ня дцнйанын сирляриня щаким ола билир, 
ня дя бцтцн арзуларыны щягигятя чевирмяйя вахты, заманы чатыр. 
Анъаг ян бюйцк тясяллиси эцнбяэцн, илбяил гуруб йаратдыглары-
дыр… Адил Ъямил дя белядир… Адил Ъямилин хитаб  елядийи цнван-
лар даь, даш, аьаъ, су дейил. Онун  мцраъиятинин ясас цнванлары 
йурд йери, ата сюзц вя Танрыдыр»: 

 
Илащи, йурд йерим дярд йерим олду, 

                              Торпагла сынаьа чякилмяйяйдим. 
Даьлара бахырам, даğланыр синям, 
Бу даьла сынаьа чякилмяйяйдим. 
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…Билмирям горхдугму бир гашыг гандан – 
О торпаг уьрунда кечмядик ъандан. 
Кишилик чыхмады бу имтащандан, 
Папагла сынаьа чякилмяйяйдим. 
 
Адилям, юзцмдян бязян кцсдцм дя, 
Йансам, «Вятян» дейяр эюйдя тцстцм дя… 
Дюйцшдя юляйдим айаг цстцндя, 
Йатагlа сынаьа чякилмяйяйдим. 

 
Ялбяття, чохлары кими Адил дя йахшы  билир ки, истяр Кялбяъяр, 

истярся дя Иряван да дахил олмагла итирдийимиз диэяр  чохлу йурд 
йерляримиз ялимиздян «мярд- мейданда», йахуд «йа сяня верян 
Аллащ, йа мяня!» мцбаризясиндя алынмайыб, биз щямишя  щийля, 
мякр, «сийасят» мейданларында, юзц дя мящз кишилийимизя, мяр-
длийимизя, етибарымыза эюря мяьлуб олмушуг… Анъаг дцнйа 
хали дейил, щеч бир мяьлубиййят халгын тарихиня юз изини гой-
мадан, сабащы цчцн тясирли бир дярс олмадан кечиб эетмир, щеч 
бир щийля, мякр, «сийасят» ъавабсыз галмыр… 

Вя яэяр бир халгын Адил Ъямил  кими щям севэисиндя, щюр-
мятиндя, ещтирамында, щям дя мцбаризясиндя, мяняви ъянэавяр-
лийиндя бцтюв, ардыъыл олан шаири, публисисти, алими, цмумян,  щалал 
сюзцн щалал адамы варса, йашамаьа дяйяр. 

 
                                       Низами Ъяфяров 

AMEA-nın  müxbir üzvü, millət vəkili  
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AZƏRBAYCANIM 

 
Dəli çaylarının səsində muğam, 
Bu səs ürəyimin başından keçər. 
A doğma məskənim, a isti yuvam, 
Taleyim yazından, qışından keçər. 
 
Çəkmə gözlərimə dumanı-çəni 
Qoy sənə yaxından baxım, ey Vətən. 
Qışda torpağına qarışdır məni 
Baharda göyərib çıxım, ey Vətən… 
 
Ən uca zirvəndə ocaq qalaram, 
Ürəyim isinər od-ocağında. 
Çiçəkli çölündə ölüb qalaram, 
Qalmaram yad elin yad qucağında. 
 
Sən mənim gözümdə uludan ulu, 
Mən səni od-alov yaşıdı billəm. 
Dəysəm bir daşına gözüyumulu 
Doğma diyarımın daşıdı, billəm… 
 
Buludlu göyümdə aya çevrilib 
Qaranlıq gecəmə boylanmısan sən. 
Havaya çevrilib, suya çevrilib 
Ömrümə-günümə paylanmısan sən. 
 
Köksündə kök atan bir ağacam mən, 
Üzümə baxmasan quruya billəm. 
Sən məni oğultək yetişdirmisən, 
Mən səni Vətəntək qoruya biləm!.. 

 
1978 
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QURBAN OLUM 

 
Dağın döşündəki balaca kəndi 
Dünyanın ən böyük kəndi bilmişəm. 
Elsiz-obasızın mayası kəmdi, 
El-oba nə imiş indi bilmişəm, 
elimə qurban olum. 
 
Məndən incimişdi dağ çiçəkləri, 
Məni çiçəklərlə barışdırdılar. 
Ağgünlü kəndimin ağbirçəkləri 
Məni şirin dillə danışdırdılar — 
dilimə qurban olum. 
 
Dağların qarı tək əriyər ahım, 
Xalqımın qədrini bilərəmsə mən. 
Bu yerlər ömürlük ziyarətgahım — 
Belə bir obada ölərəmsə mən, 
ölümə qurban olum!.. 
 

1978 
 
 
 
 



Сечилмиш  ясярляри   
 

 13

 
DÜNYANIN XƏRİTƏSİ 

 
Baxıram dünyanın xəritəsinə, 
Dənizlər bölünüb, göllər bölünüb. 
Baxıram dolaşıq Yer kürəsinə 
Ölkələr bölünüb, ellər bölünüb. 
 
Bölünüb bölünmüş torpaqlar yenə - 
Bir xalqın yurduna min xətt çəkiblər. 
Cadarlı çöllərə su əvəzinə 
Tikanlı məftildən sərhəd çəkiblər. 
 
Millət var, yadlaşıb yad dilləriylə, 
Doğma laylası da bölük-bölükdür. 
Sərhədlər bu yüngül məftilləriylə 
Torpağın çiynində ən ağır yükdür. 
 
Ölkə var, buludsuz göylərindəki 
Ulduzlar əbədi sayrışıbdılar. 
Ölkə var, qonaqlıq süfrəsi təki 
Bəlalı başına yığışıbdılar. 
 
Analar görürəm əli dizində, 
Sızlayır mehri də, məhəbbəti də. 
Elə bil dünyanın xəritəsində 
Bölünüb dünyanın səadəti də… 

 
1978 
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BU BAHAR 

 
Bu bahar gəlmədi sükut içində, 
Bu bahar gəlmədi bulud içində; 
Onun bu gəlişi haylı-haraylı, 
Gündüzü günəşli, gecəsi aylı. 
 
Bu bahar torpağa, insana həyan, 
Torpaq da, insan da onu sayıbdır. 
O bahar könlümdə tumurcuqlayan 
Bu bahar ömrümdə yarpaqlayıbdır. 
 
Dağlarım yamyaşıl, çaylarım gümüş, 
Gözüm ağacların boy artımında. 
Bu bahar nə yaman sehirli imiş, 
Min çiçək açıbdır hər addımında. 
 
Çıxın görüşünə qızaranda dan - 
Bir də düşəcəkmi ələ bu bahar?.. 
Amandır, ayılın qış yuxusundan, 
Amandır, qoymayın ölə bu bahar!.. 
 
Dünyanın baharı, dünyanın yazı - 
Elə bu bahardan başladı bəlkə… 
Dünyanın alnına baharı yazın - 
Bu bahar ömürlük yaşadı bəlkə. 
 

1978 
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NOVXANI BAĞLARI 

 
Bu yerlər eləcə yaşıla çalır, 
Başqa boyaların kasadlığıdır. 
Çəpərlər alçalıb, bağlar ucalır – 
Ağaclar torpağın azadlığıdır. 
 
Yarpaqlar gözümün yaşıl eynəyi, 
Bu yaşıl baxışda bir dünya heyrət. 
Töküldü üstümə durna lələyi – 
Torpaqda vətən var, səmada qürbət. 
 
Sübhün şeh düzümü yaşıl muncuqtək 
Ağacların yaşıl qolunda yandı. 
Günəşin özü də yaşıl işıqtək 
Göylərin təyyarə yolunda yandı. 
 
…Bu yerlər eləcə yaşıla çalır, 
Başqa boyaların kasadlığıdır. 
Çəpərlər alçalır, bağlar ucalır – 
Ağaclar torpağın azadlığıdır. 

 
1978 
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AĞ YAĞIŞ 

 
Alça çiçəyitək ağappaq yağış 
Mənim pəncərəmdə puçurlayıbdır. 
İldırım çırpdıqca boz buludları 
Torpağın «dodağı» uçuqlayıbdır. 
 
Boz bulud üzümə bozarıb mənim, 
Ağ yağış yamanca ağ eləyibdir. 
Bulud damcı-damcı tökülüb yerə, 
Yağış çəmən-çəmən çiçəkləyibdir. 
 
Kimsə bu yağışın üşəntisində 
Nə günəş gəzəcək, nə gizlənəcək; 
Bir qızın qızılı saçlarındaca 
Bu yağış oxşanıb əzizlənəcək. 
 
Gümüş gölməçəyə dönüb bu yağış 
Yaşayır günəşdən xəbərsiz, uzaq. 
Gərək küçələri qurutmaq üçün 
Şəhəri günəşin telindən asaq. 
 
Günəş doğulacaq, şəfəq yağacaq 
Köçən buludların yır-yığışından. 
Bir bəyaz xatirə qalacaq mənə 
Baharlı günlərin ağ yağışından!.. 
 

1979 
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EV GÜLLƏRİ 

 
İsti otaqların pəncərəsindən 
Bir dəli həsrətlə baxar günəşə, 
Baxar ev gülləri, 
baxar həmişə… 
Bir soyuq gizilti keçər canından, 
Bəzən də quruyar həyəcanından - 
Quruyar dibçəkdə göyərən bahar, 
Quruyar havaya, günəşə sarı 
Yaşamaq naminə «əyilən» bahar… 
Evdən qaçmaq istər bu ev gülləri 
Pəncərə tağından asılı qalar. 
İçər bu günəşdən gün batanacan, 
Udar bu havadan ev yatanacan. 
Sonra da başlayar lal gecələrin 
Bu ev güllərini havalandıran 
havasızlığı. 
Bir də ki, bir içim suya qıymayan 
Mənzil sahibinin vəfasızlığı… 
Ev gülü beləcə çəkər dərdini; 
Açar sevincini gah qönçə-qönçə, 
Gah da yarpaq-yarpaq tökər dərdini. 
…Ölçərlər-biçərlər hər «addımını», 
Qəlibə salarlar boy artımını - 
Kökləri sancılan torpaq tükənər… 
Keçib dibçəyinin taxta səddini 
Yerdəki torpaqla tapışa bilməz. 
Evlərdə doğulan ev güllərinin 
Kökləri torpaqdan yapışa bilməz… 
 

1978 
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SİBİRDƏN GƏLƏN MƏKTUB 
 

Bir məktub almışam uzaq Sibirdən 
Açmaq istəyirəm — əlim üşüyür. 
Ayrıla bilmirəm doğma sətirdən, 
Oxuya bilmirəm — dilim üşüyür… 
 
Buz damır alnımın qırışlarından, 
Məni bir soyuqluq bürüyür sanki. 
İsinib alovlu baxışlarımdan 
Sibir sətir-sətir əriyir sanki. 
 
Açıram qəlbimin qapılarını — 
Bir parça kağızda Şimal gəlibdir. 
Çırpıb üst-başının bəyaz qarını 
Bakıya sibirli Kamal gəlibdir. 
 
Kəlmələr gümüşü bir nağıl deyir, — 
Ağ varaq Şimalın «buz torpağıdır». 
Bu məktub adicə bir məktub deyil, 
Tayqa meşəsinin öz yarpağıdır… 

1977 
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ÇƏHRAYIYA ÇALAN DÜNYA 
 
Çəhrayı üfüqlər qızaran yerdə 
Çəhrayı yağışlar yağacaq bu gün. 
Sonra da buludlar bozaran yerdə 
Çəhrayı bir günəş doğacaq bu gün. 
 
Çəhrayı buludun yağışı altda 
Çəhrayı xanımlar uçunacaqdır. 
Çəhrayı günəşin baxışı altda 
Çəhrayı çiçəklər açılacaqdır. 
 
Çəhrayı çəmənin çiyələkləri 
Cüyür çəhlimində cücərəcəkdir. 
Bir çılğın rəssamın göz bəbəkləri 
Dünyanı çəhrayı köçürəcəkdir!.. 
 

1977 
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İŞIQLAR, PƏRVANƏLƏR 

 
Gecə pərvanələr gələr işığa, 
Şəfəq tamarzısı, işıq açıtək 
Açarlar işığa qanadlarını, 
Çırparlar işığa inadlarını… 
 
İşıq kürrəsinə sakin olanlar, 
İşıq zərrəsinə hakim olanlar 
İşıq çevrəsinə düşər beləcə. 
Bir dəli atəşi soyutmaq üçün 
Fırlana-fırlana bişər beləcə. 
 
Gecə pərvanələr gələr işığa 
İşığın suyuna çəkilmək üçün. 
Gecənin qapqara üfüqlərinə 
İşıq toxumutək tökülmək üçün… 

 
1978 
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GÖYÇAYDA BİR ÇİNAR GÖRDÜM 

 
Bu qoca çinarın polad gövdəsi 
Poladın üzünə qayıda bilər. 
Bu uca çinarın bulud kölgəsi 
Günəşin özünü soyuda bilər. 
 
Budaqlar ömrünün yaşıl artımı - 
Böyüyüb, günəşə çatıb bu çinar. 
Yaşıl beşiyini yuxu aldımı 
Baş qoyub buluda yatıb bu çinar. 
 
Baxdım vüqarına mən dönə-dönə – 
Ağac daşdan keçib öz inadıyla. 
İndi də səmanın aynabəndinə 
Sarılmaq istəyir qol-qanadıyla… 
 

1978 
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MƏNƏ TOXUNMAYIN 

 
Mənə toxunmayın, yaman kövrəyəm, 
Kövrəyəm sozalmış gül yarpağıtək. 
Dünyanın dərdini çəkən ürəyəm, 
Tutqunam bəşərin qaşqabağıtək. 
 
Sıxır ürəyimi dəmir barılar, 
Köksümdə cəlladlar alayı yatır. 
Bağırsam dünyanın bağrı yarılar — 
Sinəmdə Buhenvald harayı yatır. 
 
Qanlı cəbhələrin mərmiləriylə 
Ovulmuş torpağam, para-parayam. 
Azadlıq ətirli nəğmələrimlə 
Çiliyə çilənən Viktor Xarayam. 
 
…Mənə toxunmayın, yaman kövrəyəm, 
Kövrəyəm sozalmış gül yarpağıtək. 
Dünyanın dərdini çəkən ürəyəm, 
Tutqunam bəşərin qaşqabağıtək… 
 

1978 
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TALISTAN 

 
Meşə quş səslidir, quş nəfəslidir, 
Turacın nəğməsi təzədir burda. 
Qayalar dağların dəbilqəsidir, 
Ağaclar ovxarlı nizədir burda. 
 
Kiminsə qəlbinin ilk məhəbbəti 
Yamacda közərən laləyə dönüb. 
İgid Cavanşirin dağ əzəməti 
Dağın yaddaşında qalaya dönüb. 
 
Şəlalə zirvədən millənib yerə, 
Gümüş damcıları duya biləydim… 
Bütün ürəkləri kaş bircə kərə 
Bu saf damcılarla yuya biləydim. 
 
Meşənin bəyitək dayanıb palıd, 
Dağ çayı gəlintək dillənib gedir. 
Bağrı şimşək ilə yarılan bulud 
Ayağım altında sellənib gedir. 
 
Çiçəklər sözünü çəmən boyunca, 
Bulaqlar sirrini yol üstdən deyir. 
Gövhər torpağını öpdüm doyunca, 
Ürəyim hələ də Talıstan deyir. 
 

1976 
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İŞSİZ GƏNCİN MƏMURA MƏKTUBU 

 
Qara qapıların qaranlığında 
Mənim vaxt sərvətim əridi müftə. 
Yaşadıq oxşarsız taleyimizlə - 
Mən əzab içində, siz isə kefdə. 
Ömrümdən-günümdən çox şey itirdim, 
Heç nə qazanmadım dözümdən özgə… 
Cavan taleyimə, gənc ürəyimə 
Bir yanan olmadı özümdən özgə… 
Bir anın içində gözümdən düşdü 
«Müqəddəs» dərslərin mühazirəsi. 
Sıxdı ürəyimi, arzularımı 
Acı fikirlərin mühasirəsi… 
Sizin yanınıza işdən ötəri 
Bugünkü gəlişim qaldı sabaha. 
«Sabah gəl» dediniz, 
Mən yenə gəldim, 
Sizi qorxutmadı qanun-qadağa. 
Beləcə mənimlə oynadınız siz, 
Saxta «sabahlar»dan doymadınız siz. 
Yoruldum, usandım, mən axı, qardaş, 
Nə çoxdur dünyanın sabahı qardaş! 
O meşin qapının yumşaqlığıcan 
Sənin ürəyində yumşaqlıq yoxdur… 
Bir şeyi ömürlük unutmusan ki - 
Nə vaxtsa bizi də ana doğubdur. 
Nə vaxtsa dünyaya biz də gəlmişik, 
İnsan ünvanıyla, 
adam adıyla - 
Uçmuşuq sabahın üfüqlərinə 
Böyük arzuların qol-qanadıyla. 
İndi o səmamız dar gəlir bizə, 
Uçmaq istəyirik, uçmaq, əzizim - 
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Fəqət bəs etməyir verdiyin səma, 
Çırpınır, çırpınır uçmaq həvəsim… 
Açılmaq istəyən sabahlarımın 
Gözünü qapadı qara əliniz, 
Köksümü dağladı «sabah gəl»iniz. 
İndi hara gedir, hara baxıram 
Gözümün içində buz heykəliniz… 
 

1978 
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QOŞMA 

 
Gümüş cığırları nərdivan etdim, 
Bir zirvə sevinci uyutdu məni. 
Dumanlıq qoynunda tapıldım, itdim, 
Bələdçim dağ çayı ovutdu məni. 
 
Boylandım şimşəyin qızıl rəqsinə 
Qayalar qoymadı qorxam, diksinəm… 
Sarmaşdım lalənin alov köksünə 
Bu həsrət dağlara tanıtdı məni. 
 
Özüm heyran qaldım öz həvəsimə - 
Qovuşdum zirvənin buz nəfəsinə. 
Düşdüm bu dağlarda Kərəm izinə, 
Yolların haçası yanıltdı məni. 
 
Göy çəmən nur içdi bir duşum şehdən, 
Dünya ətirləndi bir əsim mehdən. 
Xatirəm boylandı qövsi-quzehdən, 
O həsrət ömürlük unutdu məni… 
 

1977 
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BİR PARÇA KƏNDƏM 

 
Uzanar, uzanar o dağ yolları 
Uzaqda açılan səhərə sarı. 
Yuxuma dolanar ana qolları - 
Kəndimiz boylanar şəhərə sarı. 
 
Uzanar, uzanar o aylı gecə - 
Məni aydınlığa çıxarsın deyə. 
O kəndin gecəsi gecəmdən keçər, - 
Səmada ulduzlar çoxalsın deyə. 
 
Uzanar, uzanar o dağ çayı da - 
Tövşüyə-tövşüyə axar dalımca; 
Yalvarıb-yapışar: bəlkə qayıdam, 
Qayıda bilmərəm… baxar dalımca. 
 
O yol da, o çay da yaxındır, nə qəm - 
Axşam da mənimdir, səhər də mənim. 
O kənddən ayrılan bir parça kəndəm - 
Ömrümün davamı şəhərdə mənim… 
 

1978 
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İSTİSU 

 

I 
Bir bulağın gözündədir 
Gözlərimin təmənnası. 
Gül nazından doysa bülbül 
Mən çəkəydim həmən nazı. 
 
Hey baxıram köçənlərə - 
Görən hanı köçən Lələ? 
Sinəsindən keçənlərə 
Çiçək razı, çəmən razı… 
 
Göylər «uçar» yağış yağsa, 
Güllər açar günəş doğsa. 
Zirvəsində insan yoxsa 
Bu dağların nə mənası? 
 

II 
 

Dedim çıxım bu dağlara, 
Dağ üstündə dağ göründü. 
Yaşıl dedim yamaclara, 
Zirvə mənə ağ göründü. 
 
Başım üstü əngin səma, 
Ayağımın altı dərə. 
Bir daş atsan dilə gələr, 
Dindirməsən laldı dərə. 
 
Fikrə daldım göy ətəkdə, 
Güman üstə güman gəldi. 
Gözlədiyim evdə qaldı, 
Görüşümə duman gəldi. 

1978 
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DAĞLARA QAYITMIŞAM 

 
Bulud məni yağışına çağırır, 
Zirvə məni yoxuşuna çağrır, 
Dərə məni ağuşuna çağırır, 
Göyəribdir yamac indi, yal indi. 
 
…Uşaqlığım nadinc olub, kür olub, 
Şıltaqlığım şəlaləylə bir olub. 
O gədiklər bu gün mənə pir olub - 
Səcdəsində ayaqlarım yalındı. 
 
Duman bildim meşələrə çökəni, 
Şimşək bildim göydə qılınc çəkəni. 
Hanı külək, yırğalaya cökəni? - 
Budağından damcılaya bal indi… 
 
Sabahımda bu günümü gəzənəm, 
Dağ hicrinə dağ əzmiylə dözənəm. 
Ey Əslini xatırlayan təzənəm, 
Dağlar üçün bir «Kərəmi» çal indi… 
 

1975 
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LAÇIN KƏNDİ 

 
Bu kənddə anadan olmuş Məmməd Aslana 

 
Burda dağlar üfüqlərə dirənib, 
Burda dünya gül ətrinə bələnib. 
Burda ömür bu dağlara güvənib, 
Oğulsansa dağ kəndinə yaş ayır. 
 
Laçınqaya laçınların yatağı, 
Hər bulağı bir buludun «budağı». 
Burda insan yuva seçib bu dağı 
Qartal kimi zirvələrdə yaşayır. 
 
Çiçəkləşir burda çiçək dərənlər, 
Ölməzləşir burda ömür sürənlər. 
Göz açandan belə dünya görənlər 
Ya rəssamdır, ya bəstəkar, ya şair! 

 
1978 
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ƏLİFBA DAŞ 

 
Kəlbəcərdə sel yumuş yarğandan naməlum əlifba həkk  

olunmuş bir parça daş tapmışdım 
 
Nə qədər qədimdir, nə qədər ulu… 
Yoxsa daş dövründən gəlibdir bu daş? 
Bizim dünyamıza düşübdür yolu, 
Daşların içində qəribdir bu daş. 
 
Ötüşüb üstündən bahar da, qış da, 
Bu daş qışqıranda zaman kar imiş… 
Sən demə bu qədim, bu dilsiz daşda 
Qədim insanların dili var imiş… 
 
Əsrin o tayında mürgüləyirmiş, 
Bir qəfil zəlzələ gətirib onu. 
Nə vaxtsa əlifba kitabı imiş 
Ulu babalarım itirib onu… 
 

1976 
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SEVİNƏN GÖRƏNDƏ 

 
Sevinən görəndə yazıq bir kəsi 
Mənim sevincimin qədəri olmur. 
Çoxalır qəlbimin eşqi, həvəsi, 
O gün dərdim olmur, kədərim olmur… 
 
Sevinən görəndə sevgililəri 
Bilirəm hardasa ləngiyib hicran. 
Sevincdən açanda bahar gülləri 
Mənim də sevincdən dəyişir məcram. 
 
Əbədi sevinclər doğulur bəzən 
Bir anlıq sevincin aniliyindən. 
Sevincdən savayı nə qalır bizə 
Bu qoca dünyanın faniliyindən? 
 
Qara buludlara sinəmi gərib 
Sevinci sayrışan bir dağ olmuşam. 
Hardasa, kimisə sevinən görüb 
Halal sevincinə ortaq olmuşam… 
 
Sevincsiz fatehlər taxtından düşər - 
Nə yaxşı dünyanın sevinc tacı var. 
Sevinc bolluğunda yaşasın bəşər - 
Hamının sevincə ehtiyacı var!.. 
 

1977 
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YAMAN QOCALMISINIZ 

 
Atama və anama 

 
Siz mənim gözümün ağı-qarası, 
Qara saçınızda ağı neyləyim? 
Hələ harasıdır, hələ harası… 
Əlimdən nə gəlir, axı neyləyim - 
Yaman qocalmısınız. 
 
Köksümdə kədərin közərən izi, 
Fikir ümmanında üzür ürəyim. 
Titrəyən görürəm əllərinizi, 
Payız yarpağıtək əsir ürəyim - 
Yaman qocalmısınız. 
 
Ay ana, üzünə baxa bilmirəm, 
Ay ata, gözündə donur gözlərim. 
İllər çəpər çəkib, qoymayıb görəm - 
Gizlicə-gizlicə, ay əzizlərim, 
Yaman qocalmısınız. 
 
Zamanın çarxını hara çevirim? 
Neyləyim illərin acığına mən? 
Kaş bütün ömrümü nura çevirim, 
Səpim gözünüzün işığına mən - 
Yaman qocalmısınız. 
 

1977 
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DƏLİDAĞDA QIŞ GÖRMÜŞƏM 

 
Elə soyudub ki, torpağı çillə 
Qaynar bulaqların gözü bağlanıb. 
Körpə cığırları demirəm hələ - 
Burda ana yolun özü bağlanıb. 
 
Bu bəyaz gözəllik məni ləngidir, 
Burda uşaqlaşıb nağıl gəzirəm. 
Qayalar Şəmşirin qıfılbəndidir - 
Sirrini açmağa oğul gəzirəm. 
 
Ayağım altında yer xışıldayır - 
Qar yağır, görünən talalar itir. 
Buzla ütülənib burda çöl, bayır - 
Tərtər qına girmiş qılınc kimidir. 
 

1975 
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KÖÇ GEDİR 

 
Köç gedir, bulaqlar qalıbdır ağlar, 
Yolların şələsi ağırlaşıbdır. 
Köç gedir, həmişə səs-küylü dağlar 
Nədənsə bu səhər fağırlaşıbdır. 
 
Arxaya boylanır qoyun-quzular, 
Dağların sinəsi ocaq-ocaqdır. 
Gəlməsə, çobanın əhdi pozular, 
Söz verib, baharda qayıdacaqdır. 
 
Çiçəklər özünə çəkir yolçunu, 
Lalənin ocağı ətəkdə yanır. 
Aşırır çiynindən dolu xurcunu, 
Çobanın həsrəti tütəkdə yanır. 
 
Zirvələr gizlədir yaraşığını, 
Dağlara dumantək çökür qəriblik. 
El-oba sökübdür alaçığını, 
Dağlarda alaçıq tikir qəriblik. 
 
…Köç gedir, bulaqlar qalıbdır ağlar, 
Yolların şələsi ağırlaşıbdır. 
Köç gedir, arxada tək qalan dağlar 
Dilsiz körpə kimi fağırlaşıbdır. 
 

1975 
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İÇƏRİ  ŞƏHƏR 

 
Bir zaman torpağı al qan isidib, 
Əsrin əsəb teli gərilib burda. 
Hər kərpic bir düşmən dəbilqəsidir - 
Divara qoyulub hörülüb burda. 
 
Dost gəlib - açılıb dəmir qapılar, 
Yad gəlib - ürəyi xallı gedibdir. 
Döyüşə atılan igid babalar 
Düşmənin gözündə yallı gedibdir. 
 
Gərək ürəyini büllur edəsən, 
Yoxsa ki, buraxmaz içəri şəhər. 
Elə bil sehirli məmləkətdəsən - 
Qırxıncı otaqdır İçərişəhər… 

 
1975 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сечилмиш  ясярляри   
 

 37

 
BALIQÇI NƏĞMƏSİ 

 
Sonuncu ulduz da açıb gözünü 
Qəfləti özünü atır dənizə. 
Bir qoca sahilə qoyub dizini, 
Qabarlı əlləri çatır dənizə. 
 
Diksinir dənizin mavi varlığı, 
Göylər ulduz-ulduz səpir nurunu. 
Balıqlar buraxsa inadkarlığı 
Balıqçı sahilə çəkər torunu. 
 
Bir nəğmə qarışır bu maviliyə - 
Dalğalar sahilə sürünüb gəlir. 
Bu dəli harayda bişməsin deyə 
Balıqlar dənizə bürünüb gəlir. 
 
Dəniz dalğa-dalğa, göy ocaq-ocaq, 
Ulduzlar gecənin yoluna düşür. 
Balıqlar qocanın torundan qabaq 
Bu dəli nəğmənin toruna düşür… 

 
1976 
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MİNGƏÇEVİRƏ DÖNƏRKƏN 
 
Şəhər görkəmini dəyişib tamam, 
Sanki mavi Kür də başqa cür axır… 
Dünən kərpicləri düzülən evin 
Bu gün eyvanından uşaqlar baxır. 
 
Doğrusu sevincdən elə bilirəm 
Nəğməli bir tarın sarı simiyəm. 
Cəfər Cabbarlının «Füruzə»sində 
Evini axtaran Məmməd kimiyəm… 
 

1974 
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GÖY DƏNİZDƏ BOĞULAN QIZ 
 

Göy dənizdə boğulan qız, 
Dalğa sənə boy vermədi. 
Sahilləri harayladın, 
Kimsə sənə hay vermədi. 
 
Çinar boylu obanıza 
Səs yayıldı səhərisi. 
İmdadına yetənəcən 
Dönüb oldun su pərisi. 
 
Göy dənizdə boğulan qız, 
İnanmıram boğulmusan; 
Bu mavicə məmləkətdə 
Sən təzədən doğulmusan. 
 
Dəniz dibi - torpağındır, 
Dəniz göyü - səman olub. 
Sən bir dəniz çiçəyisən - 
Göy dəniz göy çəmən olub. 
 
Axı dəniz çiçəkləmir, 
Axı dəniz yosunlayır. 
Dəniz qızı, bu yuxunu 
Ha yozuram yozulmayır… 
 
Dalğaların beşiyində 
Neçə mavi gecən keçib. 
Eh, nə isə … dəniz qızı, 
Olan olub, keçən keçib… 
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İndi səni bu sahildə 
Gecə-gündüz səsləyən var. 
İndii yarın balıqçıdır, 
Balığa dön - gözləyən var. 

 
1977 

 
KİŞMİŞ ARMUD, KİŞMİŞ BULAQ 

 
Evimizin yanındaca, 
Elimizin yolundaca 
Bir armud var - Kişmiş armud, 
Bir bulaq var - Kişmiş bulaq… 
Ötüb aylar, keçib illər 
Kişmiş armud, Kişmiş bulaq - 
Bu vəfalı sevgililər 
Bir-birini arayıblar, 
Gəlib burda tapışıblar, 
Gəlib burda qarıyıblar… 
Bir istəyin ömrü kimi 
Onlar yazı gözləyiblər, 
Onlar qışa dayanıblar. 
Şaxta vurub, dolu döyüb 
Yenə qoşa dayanıblar. 
Keçib gedib qorxu, təlaş - 
Yaz gəlibdir yavaş-yavaş; 
Göyəribdir neçə arzu… 
Qonşumuzun qara qızı 
O bulağın qulağına 
Yuxusunu danışıbdır - 
Ömrü boyu evdə qalmaq 
Qorxusunu danışıbdır. 
Kişmiş bulaq qara qıza 
«Kişmiş» deyib yola salıb… 
Heç bilsəniz nələr olub 
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O bulağın qaynağında, 
O ağacın kölgəsində… 
Arzuları puç olmayıb, 
Heç olmayıb bir kəsin də - 
Kişmiş armud, Kişmiş bulaq 
«ölkəsində». 
Neçəsinə nişan gəlib, 
Neçəsinin toyu olub… 
Yayın günü kölgə salan 
O ağacın boyu olub. 
Bax beləcə, bax bu sayaq 
Yaşayar da, yaşadar da 
Kişmiş armud, Kişmiş bulaq… 

 
1976 
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GÖZÜN AYDIN, OVÇU ƏMRAH 

 
Gözün aydın, ovçu Əmrah, 
Gözlədiyin qış gəlibdir. 
Deyirlər ki, siftə-siftə 
Sınamısan şikarını 
Tüfənginə tuş gəlibdir… 
 
Bilirəm ki, ayaz vurub, 
Üzün-gözün qarsalanıb. 
Bilirəm ki, kirpiyindən, 
Bir də sallaq bığlarından 
Qar sallanıb… 
 
Əlindəmi qoşalülən, 
Belindəmi patrondaşın? 
Bilirəm ki, gizlənmisən 
Çalasında Çapıqdaşın. 
 
Bilirəm ki, bu havada 
Ağaclar ağ «yarpaqlayıb», 
Meşə indi buz-meşədir. 
Neyləyəsən, ovçu Əmrah, 
Ovçuluq da bir peşədir… 
Elə bəlkə 
Bu peşənin həvəsiylə, 
Elə bəlkə 
bu meşənin nəfəsiylə 
Sən qalmısan gümrah, kişi?.. 
Qocaldıqca qıvraqlaşan 
Əmrah kişi, Əmrah kişi… 

1976 
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DAĞLAR OĞLU 

 
Çoban bu dağların dostu, həyanı, 
Çobanlı dağları cavan bilmişəm. 
Zirvədə qaralan qara qayanı 
Qara yapıncılı çoban bilmişəm. 
 
Bəzən bu dağlara çox tələsmişəm, 
Qəlbimin arzusu, kamı başqadır… 
Yüz dost süfrəsində çörək kəsmişəm, 
Çoban çörəyinin tamı başqadır. 
 
Başqadır çobanın yağı, pendiri, 
Çəmən koma-koma quzu pətəyi… 
Bəzən bir sürünü dağdan endirir 
Dil açıb «yalvaran» çoban tütəyi. 
 
Bu azad zirvədə nə ölüm, nə qan? 
Qoyunlar dik tutar başını burda. 
Özünü ölümə tapşırar çoban, 
Tapşırmaz heç vədə quzunu qurda… 
 
Bəzən də çomağı çarpışıb göylə, 
Çox görüb dumanı, çiskini çoban; 
Bir qaya dibində öz sürüsüylə 
Birlikdə çəkibdir «pis günü» çoban. 
 
Keçməz xəyalından nə şəhər, nə kənd, 
Gözünü açandan dağlıdır çoban. 
Döşündən süd verib ana təbiət - 
Dağların dağ boyda oğludur çoban! 
 

1974 
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MİSRAM DAĞDAN SU İÇƏ 

 
Bu ana dağların ərköyünüyəm, 
Güllərdir bağrıma basdığım mənim. 
Çəməndə arılar çalıb laylamı, 
Lalə-nərgiz olub yastığım mənim. 
 
Oğulsan o yerdən qopar fikrimi, 
Bir özgə diyara apar fikrimi. 
Azdırar fikrimi, tapar fikrimi 
Şehli yamaclarda azdığım mənim. 
 
Bal damar cökənin yarpaqlarından, 
Nərgiz sırğa taxar qulaqlarından. 
Murovun, Kəpəzin «dodaqlarından» 
Bir qətrə su içə yazdığım mənim. 
 

1973 
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ÖZÜMƏ 

 
Qürbətdə deyilsən qəribsəyəsən, 
Bu ana torpağı gəz ürəyincə. 
Aldanma «bacadan» girən ilhama — 
Qoy olsun qoşduğun söz ürəyincə. 
 
Boylan uzaqlara, yaxına baxma, 
Sənə soyuq-soyuq baxana baxma… 
Heç kəsin gözüylə cahana baxma, 
Yaşa ürəyincə, sez ürəyincə… 
 
İlləri saxlamaq heçdi, hədərdi, 
Ay var – sevincdirsə, gün var – kədərdi. 
Onsuz da bu dünya gəldi-gedərdi, 
Özünə gün ağla öz ürəyincə. 

1978 
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KƏNDİNDƏN KÖÇƏN KİŞİ 

 
 

Saymaq istəmirdi bu ana kəndi 
Kişilər içində «sayılan» kişi. 
Günlərin bir günü qayıdıb gəldi 
Doğma obasından ayrılan kişi. 
 
Su içmək istədi – yandı nəfəsi, 
O yaxın bulaq da uzaq kimiydi. 
Ata ocağının «ata əvəzi» 
Bu kəndin qoynunda qonaq kimiydi. 
 
Dondu elə bil ki, damarında qan, 
Kövrəldi kimsəsiz xalası üçün… 
Açdı pəncərəni - havasızlıqdan 
Boğulan evinin xilası üçün. 
 
Sərin dağ havası doldu içəri, 
Çoxdan bu havanı arzulamışdı, 
O, eldən ayrılıb, kənddən köçəli 
Divar da ağlayıb quzulamışdı. 
 
Gözlədi… gəlmədi qohum-qonşular, 
Bu tənha həyətdən az qaldı qaça. 
Düşündü: - Beləcə adam daş olar 
Bu daş divarların arasındaca… 
 
Göydən gürşad yağdı bəbəklərinə, 
Şimşəklər gözündə qaraldı, keçdi. 
Boylandı bozarmış bostan yerinə - 
Gözünün önündən qaraltı keçdi… 
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Çağırdı: - Alabaş! - Duruxdu bir an - 
Görəsən Alabaş niyə hürmədi?.. 
Sahibsiz itlərə qoşulduğundan 
İt də sahibinə yaxın gəlmədi… 
 

1976 
 
BİR YOLÇUNUN VƏSİYYƏTİ 
 
Ay bu yoldan keçən kəslər, 
İnsaf edin, 
rəhm eləyin - 
Məni elə bu çiçəkli 
təpədəcə dəfn eləyin; 
Bu torpağın qucağında 
Özüm boyda torpaq olum, 
Özüm boyda bir dağ olum. 
Başım üstə buxarlansın 
Bu dünyanın boz buludu, 
boz səması, 
Səma olsun yaz səması!.. 
Bu səmanın altındaca, 
Bu torpağın üstündəcə 
Ömrüm boyu çiçəkləyim… 
Bir tərəfdə ayım batsın, 
Bir tərəfdə günüm çıxsın, 
Elə coşum fərəhimdən 
Daş içindən gülüm çıxsın. 
Qönçə-qönçə gözlərimlə 
Gündüzün gün işığına 
boylanım mən, 
Gecənin ay işığına 
boyanım mən. 
Deməyin ki, gülün ömrü 
gödək olur, 
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qısa olur. 
Gül ömrücə yaşayanda 
Bu «olmaz»lar dünyasında 
nəsə olur… 

1976 
 
 

GECƏ DUYĞULARI 
 

Bu gecə ömrümün vüsal çağıdır, 
Bir kimsə qəlbimə dəyməsin təki… 
Göy üzü Əslinin yaxalığıdır, 
Ulduzlar alışan düyməsi təki. 
 

Gecənin ünvansız küləklərinə 
Dəniz ünvan verib döşünün üstdə. 
Dirəklər işıqlı ürəklərini 
Qaldırıb Dankotək başının üstə. 
 

Şəhər yastığına qoyub başını - 
Bir körpə ağlasa, bir layla sınar. 
Salxım söyüdlər də əyib başını 
Arxın bir gecəlik pçıltısına. 

 
1976 
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QIZIM 

 
Mənim gözlərimdə böyük qız olub 
Hələ boy-buxunu balaca qızım. 
Bələk dünyasına sığmayır daha - 
İstəyir əl aça, qol aça qızım. 
 

Çətindir qəlbini anlamaq, duymaq - 
Bilməzsən nə deyir dodağı qaymaq… 
Yumru yanaqları qar kimi dümağ, 
İşıqlı gözləri qaraca qızım. 
 

Daha bu dünyaya harayıq, hayıq, 
Övlad körpüsündə birləşən çayıq. 
İndi gecə-gündüz intizardayıq 
Bu günə, sabaha dil aça qızım. 

 
1979 
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QALIB 

 
Dağlar məni diləyibdir, 
Günəş oda bələyibdir. 
Neçə gecəm əriyibdir 
Bu səhərlər arasında. 
 
Bir babadan adım qalıb, 
Bir obadan odum qalıb, 
Yel qanadlı atım qalıb 
Ağ kəhərlər arasında. 
 
Dəyirmançı İbad olmaz, - 
Sular gəlib nova dolmaz… 
Ha gözlərəm, novat olmaz - 
Gözüm pərlər arasında. 
 
İgidlərik dəli-dolu, 
El-obalar oğul toylu… 
Bir kəndim var şəhər boylu 
Bu şəhərlər arasında. 

 
1978 
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NƏĞMƏ SORAĞINDA 

 
Hələ istəyimcə boy atmamışam, 
Ellərin yanında üzüqarayam. 
Hələ bircə misra yaratmamışam, 
İllərin yanında üzüqarayam 
 
Çətin zirvələrdə dərdim azalır, 
Ayağım büdrəyir asan yollarda. 
Min nəğmə doğulur, şeir yazılır 
Bizi yaddışına yazan yollarda. 
 
Fikir sorağında əriyirəm mən, 
Bir nəğmə gətirir hər gələn gecə… 
Boylanır südəmər sətirlərimdən 
Bəyaz varaqlara «əkilən» gecə. 
 
Hələ bilinməyir kiməm, nəçiyəm, 
Bu elə yoldur ki, azmamaq olmur. 
Sinəm çağlamasa kiriyəcəyəm, 
O vaxt yazıram ki, yazmamaq olmur. 
 

1978 
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VƏTƏN 

 
Bir ovuc torpağın olsam ölmərəm, 
Qəriblər pay umar səadətimdən. 
Sonun harda bitir deyə bilmərəm, 
Əvvəlin başlayır məhəbbətimdən. 
 
Zirvəsən, dərəsən, çaysan, dənizsən, 
Genişsən sahilsiz düzlərin kimi. 
Sən necə büllursan, necə təmizsən 
Sevdiyim gözəlin gözləri kimi. 
 
Hər kəsi qəlbində bir övlad bilib 
Hamıya bir gözlə baxmısan, Vətən. 
Anamın müqəddəs südüylə gəlib 
Qəlbimə, qanıma axmısan, Vətən! 
 

1978 
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DAĞLARIN TÖHFƏSİ 

 
Məhsul bayramı keçirən Kəlbəcər əməkçilərinə 

 
Quru qayalara dəydi əliniz, 
Qaya çiçəklədi, 
daş çiçəklədi. 
Gündoğan tərəfdən gəldi iliniz, 
Dağlara döşənən qış çiçəklədi… 
 
Torpağa açdınız ürəyinizi, 
Əkindən, biçindən doymadınız siz. 
Dağlara söykəyib kürəyinizi 
Günəşi batmağa qoymadınız siz. 
 
Elin gur səsinə qatıb səsini 
Aşdı zirvələri çoban, naxırçı. 
Bəyaz çiçəklərin ağ şirəsini 
Qızıl inəklərdən sağdı sağıcı. 
 
Dediniz: - Buludlar günəşi örtər… 
Əkib-becərdiniz yağmurdan qabaq. 
Susuz torpaqları suladı Tərtər, 
Bir zəmi bitirdi bir ovuc torpaq. 
 
Uca zirvələrin sərinliyini 
Küləklər gətirdi dağ ətəyinə. 
O çölün, çəmənin şirinliyini 
Arılar daşıdı öz pətəyinə, 
 
Daşdı o torpağın barı, bəhəri, 
Daşdı sevinc dolu ürəkləriniz. 
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Hər batan axşamı, doğan səhəri 
Şimşəklə yazdınız qayalara siz. 
 
Hər səhər lalətək qızaranda dan 
O torpaq dil açıb «gəl, becər» dedi. 
Ay ana Vətənim, 
sənin adından 
Bu il də sözünü Kəlbəcər dedi!.. 
 

1979 
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BAHARDA 

 
Balaca evimiz bahara sarı, 
Kiçik pəncərəmiz üzü günəşə. 
Doğma vətənimin qərib quşları 
Səsləyər o başdan bizi günəşə. 
 
Bu necə duyğudu, necə həvəsdi? 
Qurumuş ağac da zoğlayıb burda. 
Bağçamız beləcə çiçəkləməzdi, 
Ağaclar günəşi saxlayıb burda. 
 
Qızıl üfüqlərə boylanıram mən, 
Yazın gəlişiylə gəlib durnalar. 
Asılıb günəşin şəfəqlərindən 
Özünü səmaya sərib durnalar, 
Qəribə durnalar, qərib durnalar… 
 
Qarışqa yuvası - zəhmət dünyası, 
Köçləri qaraçı köçü kimidir. 
Aydınca görürəm bu gələn yazı, 
Kainat ovcumun içi kimidir. 

 
1979 
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ŞÖHRƏT MUZEYİ 

 
Döyüş şöhrəti muzeyində düşüncələr 
 
Şöhrəti muzeyə qoyublar sanki, 
Burda hər qarışda bir qəhrəman var. 
Bir parça məktubdan oxuyursan ki, 
Əsgər həyatında neçə roman var. 
 
Baxıram… saralmış şəkildi onlar, 
Mərmi yağışında gül üzlər solub. 
Sönüb, külə dönüb alovlu anlar, 
İnsanı solduran gilizlər solub. 
 
O dərin dənizlər olub bir gilə, 
Düşmənlər suyundan içə bilməyib. 
Bu ana vətənə atılan güllə 
Əsgər sırasından keçə bilməyib. 
 
Həkimlər yoxlayıb əsgər canını, 
Ürəkdən arzu yox, güllə çıxıbdır. 
Səhralar içdikcə əsgər qanını 
Torpaqdan qırmızı lalə çıxıbdır. 
 
Baxıram… Qaynayır döyüşçü gözü, 
Öləndən sonra da onlar sağ imiş. 
Bir addım qabağa atılmaq özü 
Vətəni bir addım artırmaq imiş!.. 
 

1980 
 
 
 
 



Сечилмиш  ясярляри   
 

 59

 
VƏTƏN BAYATILARI 

 
İz altında itən izdir, 
Ürəksizdir, bədənsizdir 
O insan ki, el-obasız, 
O insan ki, vətənsizdir. 

 
*** 

 
Gedər gənclik, gəlməz daha, 
Baxt üzünə gülməz daha. 
Bir qəribə son nəfəsdə 
Vətən versən ölməz daha. 
 

*** 
 

Çəmən gördüm, borc istədim, 
Qala gördüm, bürc istədim. 
Bu torpağı qorumağa 
Bu torpaqdan güc istədim. 

 
*** 

 
Dağların bənövşə barı, 
Bağların güleyşə narı… 
Azalmasın, tükənməsin 
Vətənin həmişə varı. 
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*** 

 
O qızaran qızıl dandır, 
Qızıl günəş qızıl qandır… 
Bu torpağa qiymət verək, 
Hər qarışı qızıldandır. 

 
*** 

 
Bülbül ağlar: gülüm hanı? 
Sona ağlar: gölüm hanı? 
Uyuşmayıb qürbət elə 
Qərib ağlar: elim hanı?.. 
 

*** 
 
O görünən Qoçdaşımdır, 
Hər qəlpəsi qaş-daşımdır. 
Bu torpağın adi daşı 
Nə zamansa baş daşımdır. 
 

*** 
 
Vətən, sənsiz axırım yox, 
Yolağam yox, cığırım yox. 
Ha desələr: Uğur olsun! 
Yenə sənsiz uğurum yox… 

 
1980 
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QAÇIŞ 

 
Qaçır mənsəbinə, qaçır dağ çayı, 
Neyləsən duruşu gözündə qalmır. 
Qaçır, dodağından qaçır təbəssüm, 
Zəif işığı da üzündə qalmır. 
 
Aldanıb payızın qızıl «payına» 
Küləyə qoşulub yarpaqlar qaçır. 
Canını qaçıran fələstinlinin 
Ayağı altından torpaqlar qaçır… 
 
Kölgəsi qaranlıq gətirən bulud 
Haçansa, harasa yağmağa qaçır. 
Günbatan tərəfdə gizlənən günəş 
Gecəykən gündüzü doğmağa qaçır. 
 
Qaçır bağçadakı balaca uşaq 
Böyük uşaqların yelləncəyinə. 
Dünyada nə qədər canlı-qanlı var 
Qaçır keçmişindən gələcəyinə… 
 
Fırlana-fırlana fırlanqıcında 
Qaçır öz yerindən Yer kürəsi də. 
Sabaha yeriyən bu günkü xalqın 
Qaçır arxasınca qəbiləsi də. 
 
Mənə elə gəlir, elə gəlir ki, 
Quşlar qaça-qaça uçağan olub. 
Qalmaq istəməyib bizdən arxada 
Yaxşı ki, zaman da qaçağan olub… 

1982 
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KORBULAQ 

 
Bulağın da koru varmış, sən demə… 
Bu korluğu gözlərimlə görmüşəm. 
Yazıq bulaq çatsın deyə əhdinə 
Dağın, daşın qılığına girmişəm. 
 
Bu dağların hər qarışı bir bulaq, 
Bu bulağın hər qarışı bir dağdır. 
Sənə niyə kor deyirlər, Korbulaq? 
Yaz yağışı, 
qış qarğışı bilir ki, 
Gözlərində tor bağlayan torpaqdır… 
 
Bir kəsmi yox bu torpağı daşısın, 
Lilli gözün damcı-damcı durulsun? 
Torpaq altda bulaq necə yaşasın, 
Bulaqdırsa bulaq necə qurusun? 
 
Başın üstə pöhrələyib bir qovaq, 
Budağından puçur-puçur baxırsan. 
Bir obanın sənəyinə sən uzaq, 
Bir ağacın taleyinə axırsan. 
 
Bircə kəsin köməyi yox, karı yox, 
Korbulağın gözlərində toru var. 
Bu dünyada bulaqların koru yox, 
Bulaqgörməz adamların koru var. 

1980 
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GÖY TƏPƏDƏ GÖRDÜKLƏRİM 

 
Göy təpənin göy üzündə 
Bir bulaq var, axarı yox. 
Göy təpənin göy düzündə 
Bir ağac var, baharı yox. 
 
Göy təpənin göyü ayaz, 
Buludunun donu bəyaz. 
Niyə belə gəldi bu yaz? 
Qurağı var, yağarı yox. 
 
Göy təpəni fağır gördüm, 
Başına qar yağır - gördüm… 
Daşdan keçən cığır gördüm, 
Əvvəli var, axırı yox. 
 
Göy təpəni sınamadım, 
Çiçəyini sanamadım. 
İnanmadım, unamadım. 
Naxırçı var, naxırı yox. 
 
Göy təpənin göydü rəngi, 
Burda hamı birdi sanki… 
Paxıllıq eyləyirsən ki, 
Bu obanın paxılı yox… 

 
1980 
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QOŞMA 

 
Bir dağ zirvəsindən baxdım dünyaya, 
Torpağın naxışı gözümə dəydi. 
Çəhrayı üfüqlər alışıb yandı, 
Bilmədim alovu, közü nədəydi… 
 
Çaylağa sığmayıb çağladı çaylar, 
Məni yol üstündə haqladı çaylar. 
Atılıb üstümə ağladı çaylar, 
Bu vüsal on illik küsümə dəydi. 
 
Yaz gəlib, gül açıb qışımın üstdən, 
Burda yaş çıxıram yaşımın üstdən. 
İldırım şığıdı başımın üstdən, 
Dumanın ətəyi dizimə dəydi. 
 
Zirvənin başından aşır çəməni, 
Yel vurur, göllənib daşır çəməni. 
Əyilib qoxladım yaşıl çəməni 
Çiçəyin nəfəsi üzümə dəydi. 
 
Hər gülün boyası günəş nurudu, 
Bu dağlar, bu daşlar necə uludu; 
Çiçəyə əl atdım əlim qurudu, 
Buluda daş atdım özümə dəydi. 
 

1980 
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GÖL YERİ 

 
Kəndimizin başı üstdə 
Bir qurumuş göl yeri var. 
Göl quruyub çəmən olub, 
Göl yerində gül yeri var. 
 
Bircə gilə suya dönüb 
Buxarlanıb gölüm bir gün. 
Balıqları qarmağına 
Keçiribdir ölüm bir gün. 
 
Neçə ömrə sonluq olub 
Göl ömrünün son anları. 
Buxarlanıb yaşıl gölün 
O yaşılbaş sonaları. 
 
Buxarlanıb bu dağların 
Göl balası, gül balası. 
Bu dağlar bir karvansara, 
Kim gedəsi, kim qalası… 
 
…Dağ yerində göl var imiş, 
Göl yerində dağ qalıbdır. 
Sonaların əvəzinə 
Qurbağalar sağ qalıbdır. 

 
 

1980 
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NEYLƏYİM 

 
Bu dünyanın əzabını, dərdini 
Sevmək üçün gəlmişəmsə neyləyim? 
Bir ömürdə bir yol üzüm gülməyib, 
Bircə dəfə gülmüşəmsə neyləyim? 
 
Çox tufana sinə gərib az yaşım – 
Elə bil ki, tamam olub yüz yaşım… 
Yanağımı yandıranda göz yaşım 
Öz əlimlə silmişəmsə neyləyim? 
 
Lal gecələr nə yuxum var, nə mürgüm, 
Ölçülərə gəlməmişəm – yox ülgüm. 
Parçalanıb bölünəndə ömür-gün 
Ürəyimi bölmüşəmsə neyləyim? 
 
Bir çay oldum bir dənizə mən axım, 
Bir ömrüm var, bir qəlbim var, min ahım. 
Aman Allah, ağır oldu günahım – 
Sevgi nədir bilmişəmsə neyləyim? 
 
Kim salıbdır  yollarıma daş yamaq, 
Gül-çiçəkli baharıma qış - yamaq. 
Ölməkdən də çətin imiş yaşamaq – 
Sağlığımda ölmüşəmsə neyləyim?.. 

1988 
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BİR GECƏLİK VAĞZAL ÖMRÜ 

 
Gözləmə zalının sükutu sarı, 
Yuxu kirpikləri sancaqlayıbdır. 
Uzanıb torpağın polad qolları 
Mürgülü vağzalı qucaqlayıbdır. 
 
Kilidsiz kirpikdə yarımçıq mürgü, 
Səfərlər cürbəcür, qatarlar növ-növ. 
Bu yollar səfərdən səfərə körpü, 
Bu vağzal dünyaya qovuşan bir ev. 
 
Vağzal gözətçisi hamıdan oyaq, 
Elə bil qor düşüb duyğularına. 
Gəzişir səbirsiz sərnişin sayaq 
«Sərnişin» olmadan yuxularına. 
 
Ulduzlar o qədər adiləşib ki, 
Əl atsan qırılıb ovcuna düşər. 
Qaranlıq o qədər qatılaşıb ki, 
Bələdçi özü də nabələdləşər. 
 
Bir azdan qatarın həyəcan səsi 
Vağzalı vaqona boşaldacaqdır. 
Mrgülü gözlərin yuxu həvəsi 
Gecəni kupedə yaşadacaqdır. 
 

1979 
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ANA, AY ANA 

 
Ana, ay ana, 
Urvalı əllərinlə 
Çörək vermisən mənə, 
Çörəyim çörəyindir. 
Ürək vermisən mənə — 
Ürəyim ürəyindir. 
 
Ana, ay ana, 
Beşiyimin başında 
Dil açan laylam mənim, 
Gözlərimin içində 
Yaşayan dünyam mənim. 
 
Ana, ay ana, 
Mənə çörək vermisən, 
Mənə ürək vermisən, 
Mənə layla olmusan, 
Mənə dünya olmusan, 
Sənə oğul olaydım… 

 
1979 
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BU DÜNYADA 

 
Qəlpə dəymiş ağrılar var, 
Qara donlu qarılar var, 
Qara günlü qaralar var 
bu dünyada. 
 
İlan yeyən kirpilər var, 
«Adamyeyən» körpülər var, 
Silahlar var, körpələr var 
bu dünyada. 
 
Fil dişindən saraylar var, 
Saray yıxan alaylar var, 
Külə dönmüş haraylar var 
bu dünyada. 
 
Qapılar var çox bağlanıb, 
Ömürlər var torpaqlanıb, 
Arzular var yarpaqlanıb 
bu dünyada. 
 
Öldürülmüş ölkələr var, 
Ümmanyumaz ləkələr var, 
İşıqlar var, kölgələr var 
bu dünyada. 

 
1980 
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BEŞ OĞUL ATASI MƏHƏMMƏD KİŞİ 

 
Tənha otağında açır səhəri, 
Kimsəsiz evindən baxır günəşə. 
Könlündən keçəni illərdən bəri 
Bilmir kimə deyə, kimə gənəşə 
Beş oğul atası Məhəmməd kişi. 
 
Utanır çıxmağa kəndə-kəsəyə, 
Nə qədər xeyir-şər onsuz olubdur. 
O gün ki, oğlanlar çatıb ərsəyə 
Övladsız olubdur, sonsuz olubdur 
Beş oğul atası Məhəmməd kişi. 
 
Düşünüb bağ sala, bağça bitirə, 
Bar-bəhər yağdıra ata yurduna. 
Düşünüb toy edə, gəlin gətirə, 
Bəlkə bir şirinlik  qata yurduna 
Beş oğul atası Məhəmməd kişi. 
 
Beş oğul beş yerə şaxələnibdir 
Ata ürəyinin damarlarıtək. 
Dumanlı gözünə şeh ələnibdir, 
Ağlayıb evinin divarlarıtək 
Beş oğul atası Məhəmməd kişi. 
 
Düşünür döyüşdə keçən illəri, 
Nəfəsi boğucu hava görübdür. 
Ütülüb sifəti, yanıb əlləri, 
Beş il davam edən dava görübdür 
Beş oğul atası Məhəmməd kişi. 
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Canında beş qəlpə gəlsə də, hərdən 
Beş oğul veribdir təskinliyini. 
Bəs indi nə oldu, nə oldu birdən, 
Necə izah etsin miskinliyini 
Beş oğul atası Məhəmməd kişi. 
 
…Beş oğul baş alıb köçüb şəhərə, 
Köçəri olublar ağıl dərdindən… 
Bir dərddən saralıb dünyada hərə, 
Saralıb, solubdur oğul dərdindən 
Beş oğul atası Məhəmməd kişi. 
 
Yaşgörməz gözləri dolandan bəri 
Özü də mat qalıb öz kimliyinə. 
Beş bala beş bəla olandan bəri 
İnanır dünyanın beş günlüyünə 
Beş oğul atası Məhəmməd kişi. 

1980 
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DAĞDA DƏYİRMAN DAŞI 

 
Bu daş buğda üyüdərmiş bir zaman, 
İndi özü selavarda üyünür. 
Daş üstündə buğda bitib, ay aman, 
Daş köksündə sünbül nəbzi döyünür!.. 
 
Ötən illər damarına axıb çay, 
Dəyirmanın daş ürəyi döyünüb, 
Zəmilərin şirəsini sıxıb çay, 
Arpa dəni, buğda dəni üyünüb, 
Obaların dərdi, qəmi üyünüb. 
 
Çiçək qarı beçəsinin balıyla 
Qonşusunun ağ atını alıbdır. 
Nənəm Nabat «Nobatalan yolu»yla 
Hamısının nobatını alıbdır. 
 
Gümüş pərlər gümüş suyu geyinib, 
Taxta çaxçax deyindikcə deyinib, 
Aşıb-daşıb dəyirmanın unluğu, 
Sarı buğda üyündükcə üyünüb… 
 
…Bu daş gəlib hara çıxıb gör indi, 
Səsi batıb, suyu çoxdan sovulub, 
Baxdım ona, necə yazıq göründü; 
Elə bil ki, qədimləşib dəyirman, 
Dövrümüzdən, əsrimizdən qovulub… 
 

1979 
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ELƏ HEY YAZIRSAN 

 
Elə hey yazırsan: «Qardır, sazaqdır, 
Əynini qalın et, özünü gözlə, 
Baş çəkə bilmirəm, yolun uzaqdır». 
Əzizlə, ay ana, məni əzizlə… 
 
Əzizlə, saçımı yolmasın külək, 
Dilim buz bağlasa mehrin əridər. 
Məni qalın palto, ən isti köynək 
İsitməz nəfəsin isidən qədər. 
 

 
1973 
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BU ŞƏHƏRİN ADAMLARI 

 
Bu şəhərdə adamlar var 
Gözlərindən alov yağar, 
Saçlarından qırov yağar. 
Hey boylanar gələcəyə 
«Uzaqgörən» eynəyindən, 
Yuxuları buxarlanar 
Ürəyinin göynəyindən. 
 
Bu şəhərdə adamlar var, 
Adam kimi duyar səni, 
Atan kimi döyər səni, 
Bircə kəlmə kəlamıyla 
Bir gün səni düşündürər, 
Belə-belə adamlara 
Adam dönüb baş endirər… 
 
Bu şəhərdə adam da var 
Nə ölüyə hay verəndir, 
Nə diriyə pay verəndir. 
Lap göylərin ulduzunu 
Dənələyib tök başına, 
Elə yenə qara qəlblə 
Yaşayacaq təkbaşına… 
 

1979 
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BİLMİRƏM 

 
Hər bahar gələndə kövrəlirəm mən, 
Hissimi, duyğumu ölçə bilmirəm. 
Xəyalım aşdığı o zirvələrdən 
Adlaya bilmirəm, keçə bilmirəm. 
Məndən uzaqlarda açır çiçəklər, 
Toplaya bilmirəm, seçə bilmirəm. 
Gözümün içindən axır bulaqlar, 
Elə sehrlənib, içə bilmirəm. 
Hər bahar gələndə dağlardan ayrı 
Necə yaşayıram, necə, bilmirəm… 
 

1981 
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YAZ GƏLİŞİ 

 
Göy közərir ulduz-ulduz, 
Yer göyərir gölmə-gölmə. 
Ürəyimdə yaz gəlişi 
Çiçək açır kəlmə-kəlmə. 
Bir gizlənpaç oynayaq, gəl, 
«Alma» desəm gəlmə, gəlmə. 
Bahar donlu bir dünya var 
Naxış-naxış, ilmə-ilmə. 
Belə bahar, belə dünya, 
Yaşa, yaşa… ölmə, ölmə… 

1978 
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SUALTI MEŞƏ 

 

Mingəçevirdə Kür çayını bəndə salarkən  
Samux meşəsi suyun  altında qalıb…. 
 

Ey ağaclar, otuz ildir 
Su altında boğulursuz. 
Gah ölürsüz ayaq üstdə, 
Gah təzədən doğulursuz. 
 

Budağınız bada gedir, 
Kökünüzü qoruyursuz. 
Taleyə bax, dünyaya bax, 
Su içində quruyursuz… 
 

Quşlar qonan budağınız 
Balıqlara düşərgədir. 
Bəzən balıqçı toruna 
Budağınız düşür gedir… 
 
Baharınız gözə dəyməz, 
Qışınızı görən olmaz. 
Meşəyə bax, ağaca bax, 
Kölgəsinə girən olmaz!.. 
 
Otuz ildir can atırsız 
Bircə zərrə gün görəsiz. 
Puçur-puçur ağlayasız, 
Yarpaq-yarpaq hönkürəsiz. 
 
Bəxtə bax ki, o günəş də 
Yara bilmir bu sərhədi, 
Bacarmayır bu «yardımı…» 
Sualtı bir meşənin də 
Gün görərmi boy artımı?! 

1981 
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GƏLMƏZ 

 
Çiçəyinə daş atmağa 
Gücüm yetməz, əlim gəlməz. 
Çınqılında çapılsam da 
Qarğamağa dilim gəlməz. 
 
Quzeyində donam, dağlar, 
Güneyində yanam, dağlar, 
Mən oğlunam, anam dağlar, 
Analardan zülüm gəlməz. 
 
Bu dağlara nur paylasam, 
Qara daşı qalaylasam, 
Ötən günü haraylasam 
Ayım gəlməz, ilim gəlməz. 
 
Ağ at çapdım ağ səhərdə, 
Hər tərəfim bəyaz pərdə. 
Torpağa bax, belə yerdə 
Çağırsan da ölüm gəlməz… 
 

1978 
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GÜNDOĞANDAN GÜNBATANA 

 
Toranlıdır, dumanlıdır 
Bu dünyanın şərqi, qərbi. 
Hey döyüşür sülhü, hərbi 
Gündoğandan günbatana. 
 
Günəşin sübh işığıyla 
İşıqlanır bir körpənin 
ala gözü, 
Bir qatilin qara izi… 
Hər açılan nəhs sabahla 
Üfüq batır nahaq qana 
Gündoğandan günbatana. 
 
Göydən yerə yağış yağır, 
Yerdən göyə qarğış yağır 
Gündoğandan günbatana. 
 
Gah meyvəli, gah meyvəsiz, 
Gah göyərən, gah quruyan, 
Gah gəncləşən, gah qarıyan 
Ətli-qanlı ağaclarıq, 
Səpilmişik yer üzünə. 
Kökümüzlə biz bələdik 
Yer üzünün hər üzünə 
Gündoğandan günbatana. 

 
1981 
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ARZULARIMDAN BOYLANAN HƏYAT 

 
Ömrümün, günümün gündoğanından 
Gün işığı kimi paylanan həyat, 
Arzularımdan boylanan həyat, 
Şirin yuxum kimi şirinsən, 
Varım, yoxum kimi şirinsən. 
Qövsi-quzeh rəngində 
Qonmusan taleyimin dan yerinə, 
Sən axırsan gecə-gündüz 
Damarımda qan yerinə, 
Arzularımdan boylanan həyat. 
Hənirini duyduğumdan 
İnanıram gəlişinə 
Gələcək gün kimi. 
Xəyalımda qayğıların 
Çəkir qayğı yükümü, 
Arzularımdan boylanan həyat. 
Sən bugünkü mən ilə 
Sabahkı mən arasında 
Atılacaq addımsan. 
Dünya boyda «dənizdə» 
Ömür adlı «adamsan». 
 

1981 
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ANASIZ EVİN UŞAQLARI 

 
Qapını açanda evin kişisi 
Gözünün içinə baxa bilmədim, 
Evinin içinə baxa bilmədim. 
Körpə uşaqları çıxdı qarşıma, 
Odlu qəhərimi boğa bilmədim. 
Danışdıq… danışdıq sükut diliylə, 
Gözümdə qalmışdı körpə gözləri, 
Bilmirdim onları necə ovudum; 
Tək bircə gecəlik, tək bircə udum 
Ana nəfəsini gəzirdi onlar. 
…Anasa qəfildən çıxıb getmişdi, 
Getmişdi ömrünün gəlin çağından, 
Getmişdi bu isti ər ocağından, 
Ayrıydı üç körpə oyuncağından. 
…Üç ana ölmüşdü bu evdə, bəli, 
Hər uşaq bir ana intizarında… 
Yayın istisində, qışın qarında 
«Ana! Ana!» deyə öyrəşib onlar 
Ağrılı-acılı anasızlığa… 
…Ata bişirdiyi xörəyi yeyib, 
Yuduğu paltarı geyibdi onlar. 
Arabir karıxıb uşaq diliylə 
Ataya «ana» da deyibdi onlar… 
Körpə gözündəki anasızlığa 
Boylana bilmədim, baxa bilmədim. 
Hər baxış bir çətin imtahan idi, 
Mən o imtahandan çıxa bilmədim. 
Qəfildən üşüdüm, yaman üşüdüm, 
Sonra da alışdım mən için-için, 
Darıxdım balamın anası üçün… 

                                            Zaqatala, 1980 
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AÇIL EY SƏHƏR! 

 
Ulduzlara boylanmaq xoş olsa da, 
Ürəyimin buludu boşalsa da, 
Eşitmək istəmirəm 
Qulağıma nəsə pıçıldayan 
bu zülmət gecəni, 
Açıl, ey səhər!.. 
 
Ulduzlar yanıb-sönür 
ötəri məhəbbət kimi, 
Uzanır gecə 
boş söhbət kimi. 
Görmək istəmirəm 
bu zülmət gecəni, 
Açıl, ey səhər! 
 
Bir səma ulduzu yığsan bir yerə 
Dəyərmi günəşin bir zərrəsinə?.. 
Ürəyim tablamır, 
gözüm alışmır 
Gecənin qaranlıq mənzərəsinə, 
Açıl, ey səhər!.. 

 
1980 
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BU YOXUŞU ÇIXASIYAM 

 
Yanıb-sönən ocaq gördüm, 
Boz külü közündən baha. 
Yüz bulaqlı bir dağ gördüm 
Dərəsi düzündən baha. 
 
Ömür verin gülcə mənə, 
Toxunmayın bircə mənə… 
Ürək istər bu çəmənə 
Qönçənin gözündən baxa! 
 
Su içində odam - gördüm, 
Od içində otam - gördüm. 
Neçə-neçə adam gördüm 
Paltarı özündən baha . 
 
Desəm yoxdur dərd duyanım, 
Demə dərdin dərddi, yanım? 
Mən görürəm bu dünyanın 
Astarı üzündən baha. 
 
Taleyimin çağasıyam, 
Ürəyimin ağasıyam. 
Bu yoxuşu çıxasıyam, 
Tutmayın dizimdən, bax ha… 

 
1979 
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KƏNDİMİZƏ GEDƏRKƏN 

 
Həsrət gilə-gilə tutsa qanımı 
Düşərəm yolların ağına bir gün. 
Alaram əlimə çamadanımı, 
Çıxaram Comərdin dağına bir gün. 
 
Baharın gürşadı yusa dağları 
Gedişim yamanca vaxtına düşər. 
Çıxar qabağıma kənd uşaqları, 
Muştuluq «qoçağın» baxtına düşər. 
 
Nənəm eşidəndə gəlir nəvəsi 
Zəif gözləriylə yolları gəzər. 
Çataram kəndimin astanasına; 
Üzümdə anamın isti nəfəsi, 
Boynumda həsrətli qolları gəzər. 
 
Yığılar başıma qonum-qonşular, 
Məni ürəyincə dindirər hərə. 
O gecə kəndimiz yuxusuz qalar, 
Gözünü qırpmadan çıxar səhərə. 

 
1974 
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LAYLA 

 
Bir həzin laylaya ehtiyacım var, 
Ana mehri üçün dağlar aşaram. 
Görsəm bir körpəyə layla çalırlar 
Özümü unudub uşaqlaşaram. 
 
Bir zaman qəm yağıb elə, obaya, 
Ana ürəyində kədər, kin olub. 
Nə qədər «körpələr» gedib davaya, 
Nə qədər laylalar didərgin olub… 
 
Gəlib bu günəcən, gəlib laylalar, 
Heyif ki, sozala-sozala gəlib. 
Laylanı duymayıb təzə «analar», 
Laylalar azala-azala gəlib. 
 
Bir layla gəzirəm məni isidə, 
Yüz qayğı bir ana mehrini verməz. 
Dünyanın ən gözəl musiqisi də 
Ana laylasının yerini verməz. 
 
Bir layla gəzirəm yandıra, yaxa, 
Təzədən tapışa ana balayla. 
İlbəil xalqımın yadından çıxan, 
Günbəgün azalan laylam, a layla… 

1980 
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*** 

 
Durula-durula axan bulağım, 
Aman ver, diz çöküm duruluğuna. 
Sən - bulaq, mən - bulaq, 
axıb durulaq, 
Yaşayaq bir ömrü yarılığına. 
 
Dağlardan qıjhaqıj gələn dağ çayım, 
Aman ver, ağappaq köpündən keçim, 
Körpü ver, yüyürüm körpündən keçim. 
Körpü də verməsən, tez ol, güman ver, 
Güman ver, lap saman çöpündən keçim… 
 
Uçuna-uçuna uçuşan quşlar, 
Gəlin, yaxın gəlin, verək səs-səsə, 
Dayanaq üz-üzə, nəfəs-nəfəsə, 
Bir nəğmə oxuyaq bu qəribliyə… 
Sizləri isidən yuva yoxdusa 
Soruşaq: bu meşə göyərib niyə? 
Gəlin, yaxın gəlin, sərçə balalar, 
Qanadı içində ətcə balalar, 
Nəğməniz qalmasın içinizdə qoy… 
 

1981 
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KƏNDİM MƏNİM 

 
Səhərləri xoruz banlı, 
Meşələri moruq qanlı 
Bulaqları «soyuqqanlı» 
Talam, bərəm, bəndim mənim - 
kəndim mənim. 
 
Ulduz yağar gecəsinə, 
Layla axar küçəsinə… 
Bir beşikdir neçəsinə 
Ata-baba rəddim mənim - 
kəndim mənim. 
 
Yoxuşunda yorulmuşam, 
Bulağında durulmuşam, 
Bir qızına vurulmuşam, 
Çoxalıbdır «dərdim» mənim - 
kəndim mənim. 
 

1975 
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YOLUMA ÇIXAN GECƏ 

 
Bugünkü səfərim yaxındır yaman, 
Bir yaxın şəhərə yol gedirəm mən. 
Qəribə bir aləm axtardığımdan 
Özümü yollarda ləngidirəm mən. 
 
Tor çəkir gözümə axşam toranı, 
Sıxır əllərimi bəyaz bir gecə. 
Başlayır göylərin ulduz «boranı», 
Kaş mən də ulduza dönəm indicə… 
 
Belə gecələrdə boylanmışam mən 
Torpağın səmayla yaxınlığına. 
Belə gecələrdə inanmışam mən 
İşığın zülmətlə qohumluğuna. 
 
Bu gecə ulduz yox, od bələyiblər 
Göylərin yeddi qat qalınlığına. 
Elə bil günəşi dənələyiblər, 
Səpiblər gecənin qaranlığına. 

 
1978 
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*** 

Qara gecə qatıbdılar 
Günəş gözlü gündüzümə. 
Tale keçib namərdliyə, 
Mən salmışam mərd üzümə. 
 
Pis olmaram pis günümdə, 
Günəşlidir çiskinim də, 
İşıqlıdır nisgilim də, 
İşıq salır dərd üzümə… 
 
Əyriürək, «düz» üzlülər 
Min hiyləli, yüz üzlülər, 
Nərmənazik qızüzlülər 
Baxa bilməz sərt üzümə… 
 
Yolum, izim tilsim olsa, 
Bir əsimlik hirsim olsa, 
Bu şəhərə «təslim» olsam 
Heç baxarmı kənd üzümə?.. 
 
Qılıncımı qoysam qına, 
Ulu dünya məni qına… 
Sən də “oğul” demə, ana, 
Gətir örpək ört üzümə. 
 

1982 
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BİR AZ 

 
Bu dumanlı zirvələrdə 
Kaş kəhərim yorta bir az. 
Dağlar mənə nəfəs verə, 
Seyrək havam arta bir az. 
 
Qayalarda yazılarım - 
Uşaqlığın arzuları… 
Otaraydım quzuları, 
Təpinəydim qurda bir az… 
 
Boylanıram yal-yamaca, 
Yollar yoxuş, zirvə haça. 
Qoy söykənim bir ağaca 
Nəfəs alım burda bir az. 
 
Gözüm qartal yuvasında, 
Könlüm yaylaq obasında. 
Bu dağların havasında 
İsti imiş qar da bir az… 
 
Ürəksizə ürək olam, 
Uçuq evə dirək olam. 
Nə zamansa gərək olam 
Doğulduğum yurda bir az… 
 

1980 
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KÜR BOYUNDA DÜŞÜNCƏLƏR 

 
Dayanmışam sahilində Bozdağın 
Göy üzündən göyümsovdu Kür üzü. 
Hər dalğanın «budağında», «qolunda» 
Puçurlayıb bir balığın kürüsü… 
 
Karvanına qoşub dalğa-dəvənin 
Xəyal çıxır səfərinə dünənin… 
Dəli Kürü dəli kimi sevənin 
Axtarsalar elə mənəm birisi… 
 
Damarımda al qanım da kürləşib, 
Ürəyimdə Araz ilə birləşib… 
Hara getsəm gözlərimə dirəşib, 
Hara baxsam mənə baxıb bir üzü… 
 
Xoş anında gül həvəsi göyərdər, 
Daşqınında qum təpəsi göyərdər… 
Bir vaxt gələr Kür ləpəsi göyərdər 
Məndən sonra mənə qalan bir izi… 
 
Gec görüşsək sarmaşıbdı dizimə, 
Qəhər olub yığışıbdı gözümə… 
Bir gümüşü çaya dönüb, özünə 
Ürəyimdə yer eləyib Yer üzü! 
 

1981 
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GÖRÜNMƏZ 

 
Ömrümü-günümü varaqlayaram, 
Alnıma yazılan tale görünməz. 
Mənzilim uzaqdır, yüküm ağırdır, 
Çiynimi çökəldən şələ görünməz. 
 
Məni iki yerə bölməyin üstdə 
Hissim ağlım ilə hey bəhsəbəhsdə… 
Özüm azad ikən qəlbim qəfəsdə, 
Tələyə düşmüşəm, tələ görünməz. 
 
Mənim yollarıma yol qatmayın siz, 
Zəhər qismətimə bal qatmayın siz. 
Mənim gözlərimi aldatmayın siz, 
Görmək istədiyim hələ görünməz. 
 
Daş töküb tikdiyim qala görünməz, 
Yaş töküb çəkdiyim bəla görünməz. 
Baş tapa bilmirəm özüm, özümdən — 
Niyə görünürəm belə görünməz… 

1982 
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SƏN GEDƏLİ 

 
Nənəm Nabatın əziz xatirəsinə 

 
Səninkiydi sən doğulan məmləkət - 
Eli evə bölümünü görmədim. 
Sən gedəli getdi xeyir-bərəkət, 
Gedərginin gəlimini görmədim. 
 
Sən gedəli dünya başqa avazda, 
Yayın günü yaylağımız ayazda… 
Qızıl inək qısır çıxdı bu yaz da, 
Süd gətirən yelinini görmədim. 
 
Sən gedəli hey gəlirsən yuxuma, 
Uzaqları yuxu çəkir yaxına… 
Çox yer gəzdim, nənə dedim çoxuna, 
Vallah, səntək həlimini görmədim… 
 
Barmaqların öyrəşmişdi bəzəyə, 
Sığışmazdın yoxsa kəndə-kəsəyə. 
Neçə yerdə baxdım neçə muzeyə 
Sənin xalça-kilimini görmədim. 
 
Harayına verəmmədim hay, nənə, 
Mən günahsız… sən — günahkar say, nənə. 
Ölməyinə inanardım, ay nənə, 
Nə yaxşı ki, ölümünü görmədim… 

1981 
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SƏHRA ÇİÇƏYİ 

 
«Su» deyib yalvaran qərib yolçunun 
Bəlkə də göyərib son nəfəsindən. 
Yaşıl yamaclarda kök atmayıb o, 
Cücərib çıxıbdır qum təpəsindən… 
 
Aldanıb ilğıma səhra çiçəyi, 
«Yol gedib» səhranın yarğan yoluyla. 
Sonra «səs gələni» «su gələn» bilib, 
Çəkib «karvanını» karvan yoluyla. 
 
…Səhralar qurudan quraqlıq üçün 
Allahın bir quru yağışı yoxmuş… 
Deyirəm: bəlkə də göylərin yerə 
Bundan qara gələn qarğışı yoxmuş… 
 
Hardasa, hardasa bir xiyabanda 
Çiçəklər boğulur su bolluğunda. 
Burdasa - bozarmış boz biyabanda 
Çiçəklər can verir su qılığında… 
 
Gözlərə dəyməyən gözəllik olub 
Dərdə bax, dərilməz səhra çiçəyi. 
Nə ölməz əzabdan canı qurtara, 
Nə də ki, dirilməz səhra çiçəyi. 
 
Onun zərifliyi çəkilib qına, 
Onun ləçəyini sərtlik bəzəyir. 
Səhra qumluğunda səhra çiçəyi 
Kişi paltarında qıza bənzəyir… 

1981 
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EVİN KİÇİK OĞLU 

 
Evin kiçik oğlu - qardaşım İlham, 
Nə vaxtdır şəhərə uyub gəlmişik. 
Ata ocağını, ana yurdunu 
Sənin umuduna qoyub gəlmişik. 
 
…Baharın geciksə, qışın çıxmasa, 
Ağlarkən gözünün yaşı çıxmasa, 
Dünyanın işindən başın çıxmasa 
İtirmə başını qardaşım İlham. 
 
Dönmürük o kəndə biz üzü dönük - 
Bir az yüngülləşə çiynindəki yük… 
Böyüyüb olmusan sən bizdən böyük, 
Kiçiltmə yaşını, qardaşım İlham. 
 
Soyuqluq sarılsa evə-eşiyə, 
İtilə baltanı, yüyür meşəyə; 
Qır bütün meşəni, kişi qırığı, 
Atamız, anamız qoyma üşüyə… 
 
Evimiz soyusa inanmıram ki, 
Hansı şeriminsə odu isidər… 
İsitməz o evi bir ürək şerim, 
İsitsə bir qucaq odun isidər. 
 
Evin kiçik oğlu - qardaşım İlham, 
Mən gəlib çatmaram sabah səhərə, 
Qoyun novatına özün gedərsən. 
Səhər sazağında, sübh ayazında 
Qızara-qızara üzün gedərsən… 
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Özün sulayarsan göy atımızı, 
Dananı, buzovu bağlarsan özün. 
Qoyunu arxacda, quzunu kuzdə, 
İti qarqarada saxlarsan özün. 
 
Evin kiçik oğlu, kiçik qardaşım, 
Bir az taleyindən incik qardaşım, 
Ömür ver, həyat ver həyət-bacaya, 
Qoyma gözlərindən ev-eşiyi sən, 
Unutma, o evin sonbeşiyisən… 
 

1982 
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*** 

 
Ürəksizlər ürəyimə 
Toxunanda havam çatmır. 
Buza dönür ev-eşiyim, 
Sığınmağa yuvam çatmır. 
 
Arzularım çiçək-çiçək, 
Duyğularım gözəl-göyçək. 
Yaşayıram yalan-gerçək, 
Yanımda el-obam çatmır. 
 
Ömrün tamı bal tamıdır, 
Həyat neçə yol tanıdır… 
Dünya döyüş meydanıdır, 
Hələ neçə davam çatmır… 

 
1981 
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DƏVƏÇİDƏ BULUD GÖRDÜM 
 

Axşam üstü, 
qürub çağı, 
Təbiətin qərib çağı 
Dəvəçinin göylərində 
Qan-qırmızı bulud gördüm. 
 
O alışan topa bulud 
Közərdikcə elə bildim 
Al günəşin yuvasıdı; 
Günəş orda gecələyib 
Gözlərini yumasıdı… 
 
Mən görmüşdüm buludlardan 
Qar tökülə, yağış yağa, 
Görməmişdim işıq yağa. 
Axşam üstü, şər vaxtında 
Burda çıxdım işıqlığa… 
 
O buludun işığında 
İşıqlandı qara dünyam, 
İşıqlandı köksüm mənim. 
Zirvələrin güzgüsündə 
Əks elədi əksim mənim. 
 
Dağlar elə qızardı ki, 
Deyərdin ki, gün yandırıb… 
Düşündüm ki, o çırağı 
Çıraqqala üfüqündə 
Axı görən kim yandırıb? 



Сечилмиш  ясярляри   
 

 99

O axşamı işıqlatdı 
O buluddan yağan işıq. 
Axşam çıxan günəş oldu 
Qızıl bulud doğan işıq. 

 
1980 

 
DAYAN, QARDAŞIM, DAYAN 

 
Hərbi xidmətə yola düşən qardaşım Xəqaniyə. 

 
Uzaq səfərə çıxırsan — 
Səni bu yol aparacaq, 
Məni xəyal aparacaq… 
Dayan, qardaşım, dayan, 
Eşit məni, çox tələsmə, 
Hər qarşına çıxan kəslə 
Kəlmə kəsmə, çörək kəsmə. 
Hər yol üstdə yolçulaşma, 
Hər davada qoçulaşma, 
Buynuzunu sındırarlar… 
Dayan, qardaşım, dayan, 
Koroğlu zamanı deyil, 
Atom əsridir əsrimiz. 
Arxanca boylanır nəslimiz, 
Gedəndə ürəkli ol, 
Gələndə gərəkli, 
Qardaşım… 

 
1982 
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KƏLBƏCƏRİM 

 
Torpağına kök atdığım, 
Laylasına böyüdüyüm, 
Dağlarının dağ ömrünə 
«Ömrüm» deyib öyündüyüm 
Kəlbəcərim! 
 
Qan-qırmızı laləsinin 
Közərtisi qış qaytaran, 
Tərtərinin burulğanı 
Qaya buran, daş qaytaran 
Kəlbəcərim… 
 
Qaragöz qumral quzumu 
Dumanında itirdiyim, 
Uşaqlığın «dastanını» 
Zirvəsində «bitirdiyim» 
Kəlbəcərim! 
 
Payızında meşələri 
Ağac-ağac bar gətirən, 
Baharında Dəlidağı 
Çiçək-çiçək bal gətirən 
Kəlbəcərim… 
 
Sən şerimin şah misrası, 
Sözlərimin kəsərisən. 
Ömrüm boyu yazacağım 
Bir gözəllik əsərisən, 
Kəlbəcərim! 



Сечилмиш  ясярляри   
 

 101

«Oğul» deyib ağlar olsan 
Göz yaşını qoy mən silim… 
Sənsən mənim bu dünyada 
İlk beşiyim, son mənzilim, 
Kəlbəcərim, Kəlbəcərim… 

1982 
 

TORPAQ ŞİRİNLİYİ 
 

Bir camış sərhədi o taya keçir və yeddi ildən sonra iki 
 balası ilə bu tayda yaşayan sahibinin qapısına qayıdır 

 
Sərhədçi söhbətindən 

 
Allahın dilsiz heyvanı, 
Qürbətdən Vətən olmayıb. 
Yadın qərib torpağında 
Göyərib-bitən olmayıb. 
 
Vətən bağrını yandırıb, 
Ağlamısan için-için. 
Ot gəzmisən bircə kövşək, 
Su gəzmisən bircə içim. 
 
Sənin dilsiz kədərini 
Qərib el duya bilməyib. 
Ahından doyan yadelli 
Südündən doya bilməyib. 
 
Göz yaşından keçib illər, 
Düyə olub iki balan. 
Elə yenə Vətən dərdi 
Olub sənin dərdin, bəlan. 
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Bir gün odlu məftilləri 
Mələrtinlə soyutmusan, 
Özün heyvan ola-ola 
Vətəninə qayıtmısan… 
 
Diz çökmüsən bu torpağa, 
Sevincindən ağlamısan. 
Bircə parça Vətən bilib 
Sahibini yalamısan… 
 

1980 
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BUDAQLARI YALIN AĞAC 

 
Sən ağaca bənzəmirsən, 
Elə bil ki, 
Buynuzları burum-burum 
Dağ kəlisən. 
Sən ağaca bənzəmirsən, 
Sən ağacın heykəlisən… 
Ağac olan çiçək açır, 
Yarpaq tökür, 
Ağacsansa ağacların 
Meyvəsini dərən olur, 
Kölgəsinə girən olur. 
…Yeyilməzsən - meyvən kimi, 
Görünməzsən -  kölgən kimi. 
Göyün altda yellənirsən 
Bir göyümsov yelkən kimi… 
Qışa qışdan soyuqluğun 
Hələ qalsın bir tərəfə, 
Bahara da biganəsən. 
Bu qəribə xislətinlə 
Yer üzündə yeganəsən, 
Budaqları yalın ağac!.. 
Sən ağaca bənzəmirsən, 
«Daş ürəkli» zalım ağac! 
Bir baharla meşə ömrü 
Ağac-ağac yaşıllaşır, 
Torpaqköklü ağacların 
Budağında bahar daşır, 
Söylə, sənin yazın hanı? 
Ağacsansa günəş görən 
O tumurcuq gözün hanı? 
…Ya ocağa odun ol sən, 
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Ya da belə ağac olma. 
Bu görkəmlə, 
Bu kölgənlə 
Öz başına qaxanc olma. 

 
1981 
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«ŞİMALİ QAFQAZ» DƏFTƏRİNDƏN 

 
 
 

 
HARA GETSƏN… 

 
Hara getsən dünyanın bir üzü 
Baharı yaşadır 
yamyaşıl ağacıyla, 
al-əlvan yamacıyla… 
 

Hara getsən qara torpaq 
Qara buluda həsrət, 
Qaranlıq işığa, 
İnsan umuda həsrət… 
 

Hara getsən sevilmək, sevmək 
Ürəkdə göyərən ehtiyac, 
Kimisi sevilməyə, 
Kimisi sevməyə ac… 
 
Hara getsən evlərin 
Yoxsulu, varlısı var. 
Cavanı, qocası, 
Qızı, qarısı var. 
 
Hansı kəndli süfrəsinə 
qonaq olsan 
Öz kəndçinə bənzəyəcək — 
Danışanda şirin kəndli şivəsiylə 
Süfrəsini bəzəyəcək… 
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   Bir yaşımtıl kənd axşamı 
Çəkib içinə çəyirtkə səsini 
Sabaha saxlayanda, 
İnək sağmağa gedən 
 

Anasının dalınca 
Körpələr ağlayanda 
Öz kəndin tapılacaq 
Özgə kəndin içində… 
 
Hara getsən dünyada 
Bulaq elə bulaqdır, 
Yaylaq elə yaylaqdır, 
Axşam axşam rəngində, 
Səhər südrəng səhərdir. 
Hara getsəm dünyada 
Kənd qalır kəndliyində, 
Şəhər elə şəhərdir. 
 
Hara getsən, o yerin 
Fəsilləri dəyişkən, 
Nəsilləri döyüşkən… 
Nəhəng zavod, fabriklər 
Qaynaşan insan ilə 
Dolar-boşalar 
Arı pətəyi kimi. 
Rüzgar — qarlı-günəşli 
Dağ ətəyi kimi… 
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Hara getsən, dünyada 
Yad dillərdə demirəm, 
İnsanca danışmaq 
Su içimitək asandır. 
Hara getsən dünyada 
İnsan elə insandır! 

Kislovodsk 
1982 



     Адил  Ъямил  
 

 108

 
KAZAK MAHNISI 

 
Elbrusun ətəyi, 
Şehə batıb çiçəyi… 
Burda bir qız sevmişəm: 
Qızların ən göyçəyi… 
 
Elbrusun dumanı 
Verməz görüş gümanı. 
Yarım gələ, yanılda 
Ürəyimə damanı. 
 
Elbrusun yamacı, 
Yamacında turacı. 
Heç doymadım vüsaldan, 
Yar acıyam, yar acı… 
 
Elbrusu qış tutub, 
Gözlərimi yaş tutub, 
Başımdakı bu sevda 
Bir də görəm baş tutub… 
 
Elbrus bir uca dağ, 
Həm cavan, həm qoca dağ. 
O qız mənim olmasa, 
Qorxuram ki, uça dağ… 

1982 
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BİLMİR 

 
Gözlərim bir duru bulaq gözünü 
Hara gedirəmsə unuda bilmir… 
Gözümdə çağlayır hər gün o bulaq, 
Dağlar heç olmasa bunu da bilmir… 
 
Dolaşıb beynimin misra düzümü, 
Dan üzü dağlara tutum üzümü… 
Ən gözəl torpaqlar mənə özünü 
Yuvam Kəlbəcərtək tanıda bilmir. 
 
İnsan unudulur iz qoymayırsa, 
Şair ölüb gedir söz qoymayırsa, 
Kim doğma torpağa üz qoymayırsa 
Odur əvvəli də, sonu da - bilmir... 
 

1982 
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QATARDAN GÖRDÜYÜM GENİŞ DÜZLƏRƏ 

 
Bir belə genişlik qonsa gözümə 
Heç vədə ağrıyan ürəyim olmaz. 
Fərəhim çırtlayıb çıxar üzümə, 
Tanrıdan ikinci diləyim olmaz. 
 
Bir belə genişlik qonsa gözümə 
Arzumu bəsləyər meşə kölgəsi. 
Qanadım qırılıb düşməz dizimə, 
Döndərməz yolumu ömür döngəsi. 
 
Bir belə genişlik qonsa gözümə 
Uyub sükutuna uyuyaram mən. 
Bir belə genişlik qonsa gözümə 
Dəryada balıqtək böyüyərəm mən… 
 

1982 
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KAĞIZ GÜLÜ 

 
- Ay gül alan, gəl, gül apar, 
Gül qalmadı əllərimdə… 
Gözəldir bu kağız güllər, 
Bax, o çəmən güllərindən. 
 
Su istəmir – su verəsən, 
On il saxla – solan deyil. 
Özü yalançıdır deyək, 
Rəngləri ki, yalan deyil… 
 
…Tərifləyir kağız gülü, 
Tərifləyir şişman qarı. 
Çəmən gülü alındıqca 
Baxır peşman-peşman qarı. 
 
O bilməyir çəmən gülü 
Sevilir ki, ətirlidir… 
Ömrü-günü az olsa da 
Qiymətlidir, qədirlidir… 
 
Qəfildən bir yağış yağır, 
Ağ «ləçəyin» ağı solur. 
Göz aldadan gül kimi «gül» 
Parça-parça kağız olur… 

1982 
 
 
 
 
 



     Адил  Ъямил  
 

 112

 
ADINI BİLMƏDİYİM AĞACLAR 

 
Gün aydın, 
adını bilmədiyim ağaclar! 
Gün soyudan kölgənizə gəlmişəm, 
Bu yaşılca «ölkənizə» gəlmişəm. 
«Zirvənizdə» çalağanlar 
yuva yapıb - 
Görünür çalma kimi… 
Budağınız bar gətirib, 
Meyvəniz alma kimi… 
Dad-tamınız bilinməz, 
Mənim üçün, inciməyin, ağaclar, 
Siz hamınız naməlum, 
Siz hamınız bilinməz… 
Nəfəsinizi içib, 
Kölgənizi geyib gedirəm. 
Adını bilmədiyim ağaclar, 
Adımı deyib gedirəm… 
 

1982 
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ÖLMƏZLİK 

 
(Ballada) 

 
Pyatiqorsk şəhərində, Maşuq dağının ətəyində böyük rus şairi 

M.Y.Lermontovla Martınovun duelə çıxdığı yerə hər gün minlərlə adam 
axışır. Lermontov poeziyasının pərəstişkarları onun duel yerində ucalan 
mərmər abidəsi üzərinə tər çiçəklər qoyaraq cəmi iyirmi yeddi il yaşamış 

nakam şairin ruhunu yad edirlər… 
 

Ey çiynində Rusiyanın 
Dərdini daşıyan şair. 
Görüşünə gül gətirdim, 
Gül ömrü yaşayan şair!.. 
 
Öz elindən, öz obandan 
Sən qovuldun yad ellərə, 
Tale tənha qayıq kimi 
Çırpdı səni sahillərə. 
 
Soyuq Sibir də isindi 
Sənin sönməz söz oduna. 
Vətən üçün yana-yana 
Özün düşdün öz oduna… 
 
Şölələndi misra-misra 
Gəncliyinin alov çağı. 
İradəni daş elədi 
Zindanların daş qucağı. 
 
Azadlıqdan ayrılmadın 
Sürgündə sən, məhbəsdə sən. 
Bir nəğməkar bülbül oldun 
Rusiyatək qəfəsdə sən. 
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Nəğmələrin hökm elədi: 
Hökmranlıq bəsdi daha. 
Ey qaranlıq dəliləri, 
Bu qaranlıq bəsdi daha… 
 
Bu nəğməni saraylarda 
Lal oxudu, kar oxudu. 
Əldən-ələ keçən şeri 
Axır gəlib çar oxudu… 
 
…Öz elindən, öz obandan 
Sən qovuldun yad ellərə. 
Tale tənha qayıq kimi 
Çırpdı səni sahillərə… 

 
*** 

 
Körpəlikdən sevdiyin 
Qafqaza gəldin yenə. 
Qovdular «qışa» tərəf, 
Sən yaza gəldin yenə. 
 
Başın üstdə yelləndi 
Bəyaz bulud layları. 
Ayağına dolandı 
Kazbekin dolayları. 
 
Çağladı çaylar kimi 
Qəlbinin arzuları, 
Yollarını ağartdı 
Terekin ağ suları. 
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Gözlərinin içinə 
Baxdı Çərkəz gözəli. 
Ayılanda gördün ki, 
Qəlbində eşq közərir… 
 
Çöllükdə çevrə cızıb 
Rəqs edəndə çeçenlər 
Xəyalından keçdi hey 
Bütün olub-keçənlər… 
 
Sən Qafqaz dağlarının 
Zirvəsində quş oldun, 
Qanadlanıb uçurkən 
Bir gülləyə tuş oldun… 
 
Naxələflər əliylə 
Bir qansıza oldun ov… 
Zorla səni duelə 
Çəkdi mayor Martınov. 
 
Sən barışmaq naminə 
Atəş açdın havaya, 
O isə gülləsini 
Ötürmədi havayı… 
 
Dayandı şeir yazan 
Ürəyinin vurğusu, 
Mən yaşda məhv elədi 
Səni dövrün qurğusu. 
 
Nəğməli bir ömürdən 
Bu dünyada baha nə?! 
Bir nəğməkar susdurdu 
Xırdaca bir bəhanə… 
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Bu bəhanə aylarla, 
İllərlə yol gəlirmiş, 
Lermontovun keçdiyi 
Yollarla yol gəlirmiş… 
 
Sənə verilən ömrü 
Xalqınla böldün, şair. 
Qafqazı sevdiyindən 
Qafqazda öldün, şair… 
 
Yox, yox, «öldün» demərəm, 
Dilim gəlməz bu sözə. 
Hər misranın başında 
Dayanırıq üz-üzə… 
 
Ürəklərdə özünə 
Özün heykəl qoymusan. 
Sevməkdən doymamışdın, 
Sevilməkdən doymusan!.. 
 

Pyatiqorski, 1982 
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YENƏ GƏLƏSİYƏM 

 
Ömür dayanırmı, insan ölürmü? 
Ölümün özü də başqa ömürmü? 
Bu sirri haçansa biləsiyəm mən, 
Yenə bu dünyaya gələsiyəm mən… 
 
Bir yaşıl bucaqda ota çevrilib, 
Bir yanar ocaqda oda çevrilib 
Qoymaram şöləmi öləziyə mən - 
Yenə bu dünyaya gələsiyəm mən. 
 
Gərək ayağına durub döşənim - 
Bu balta çaldığım yaşıl meşənin 
Haçansa ulası, vələsiyəm mən - 
Yenə bu dünyaya gələsiyəm mən. 
 
Günəşə qarışıb, havaya çöküb, 
Ağlayan buludla göz yaşı töküb, 
Açılan güllərlə güləsiyəm mən - 
Yenə bu dünyaya gələsiyəm mən. 
 
Ömrümün davamı övlad səsiylə, 
Bu nəfəs aldığım söz nəfəsiylə 
Mənsizlik qəmini siləsiyəm mən - 
Yenə bu dünyaya gələsiyəm mən. 
 
Köçsə «o dünyaya» karvanım, köçüm, 
Bir gün tələsərəm bu dünya üçün - 
Həmişə harasa tələsiyən mən… 
… Yenə bu dünyaya gələsiyəm mən. 
 

1983 
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VƏTƏN 

 
Varlığından var olmuşam, 
Malım, mülküm, varım vətən. 
Günəşindən nur almışam, 
Odum, közüm, nurum vətən. 
 
Səngiməyən ocağınam, 
Nəğmə deyən dodağınam, 
Bar gözləyən budağınam, 
Şəhdim, şirəm, barım vətən. 
 
Muğamında hənirtin var, 
Həm keçmişin, həm indin var… 
İliyimdə iniltin var - 
Neyim, sazım, tarım vətən… 
 
Düşməni çaşbaş qoyaram, 
Yuvasını boş qoyaram… 
Uğrunda mən baş qoyaram, 
Namus, qeyrət, arım vətən. 
 
Açan gülün solmayaydı, 
Gülən gözün dolmayaydı, 
Ürəyində olmayaydı 
Araz boyda «şırım» vətən… 
 
Sənsiz olsam - bədənim yox, 
Sənsiz ölsəm - kəfənim yox… 
Məni səntək sevənim yox - 
Anam, bacım, yarım vətən… 
 

1983 
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GÖZLƏRİM YOL ÇƏKİR 

 
Xalq şairi Söhrab Tahirə 

 
Gözlərim yol çəkir - yollar gözümdə, 
«Nə bir gələnim var, nə bir gedənim». 
Haçandır qalmısan əli dizində, 
Bir dildə danışan iki vətənim… 
 
…Həsrət yol gəlibdir neçə qərinə, 
Bir gün bu yolları ölçən tapılar… 
Xuda kömək olsun Xudafərinə - 
Nə vaxtsa üstündən keçən tapılar! 
 
Gözlərim yol çəkir… qulağım səsdə, 
Hər gün yol gedirəm düz Təbrizəcən. 
Uçmaq çətin imiş tək qanad üstdə, 
Yollar uzun imiş bizdən bizəcən!.. 
 
Gözümü açandan göynəyir sinəm, 
Bu həsrət canımda məgər can qoyub?! 
Ölüncə o taya boylanan nənəm 
Atamın adını Savalan qoyub… 
 

1983 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Адил  Ъямил  
 

 122

 
DİVAR ÇATDAĞINDAN SÜZÜLƏN İŞIQ 

 
Divar çatdağından süzülən işıq 
Oynayır gözündə Nazim Hikmətin. 
Nə yaxşı günəşi topa tutmayır, 
Yoxsa ki, xəbəri yox hökumətin?.. 
Soyuq kamerada alışan şair, 
Günəşə tamarzı, pərişan şair 
Üzür dənizində bu səadətin… 
 
Bir parça həyatdır - bir zərrə işıq, 
Qaranlıq qurd kimi gəmirir ömrü… 
Nazim fikrə gedir - fikri qarışıq - 
Fikir də bir yandan sümürür ömrü… 
 
Bu titrək işığın aydınlığında 
Həyat yoldaşına həyat haqqında 
İşıqlı bir məktub yazmaq istəyir, 
Yamanı yaxşıya yozmaq istəyir - 
Yadına düşməyir aclıq, fəlakət… 
Mavi gözlərindən yaş olub axır 
Torpağı, dənizi mavi məmləkət… 
 
Titrəyir Nazimin əlində qələm - 
Qonşu kamerada kimsə çığırır… 
Diksinib qorxudan geri çəkilir 
Günəşdən ayrılan işıq cığırı. 
Şair gözlərinin mavi həsrəti 
O ürkək işığı geri çağırır - 
Divar çatdağından süzülən işıq 
Oynayır gözündə Nazim Hikmətin, 
Nə yaxşı xəbəri yox hökumətin… 

                                                            1983 
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ALTILIQLAR 

 
Ayların, illərin axarı iti - 
Gün keçir… yaş gəlir yaşımın üstə. 
Keçdiyim yolların keçilməzliyi 
Qırışa çevrilir qaşımın üstdə. 
Başımı götürüb hara gedirəm 
Taleyin havası başımın üstdə… 
 

*** 
Aclara təsəlli verə bilərəm - 
Mənim ki, çörəyim bolluqdan çıxır. 
«Cığırı» əriyir gedən gəminin 
Su yolu bir anda yolluqdan çıxır. 
Vəzifə adına qul olan kəslər 
Özündən çıxanda qulluqdan çıxır… 
 

*** 
Gözümlə yeyirəm bu dünyanı mən - 
Əlim çatmayana baxışım çatır. 
Yaxşılıq eləmək istədiyimə 
Köməyim çatmasa alxışım çatır. 
Gözlərə görünmür düz əməllərim, 
Elin qulağına yanlışım çatır… 
 

*** 
Açılan səhərlər ümid gətirir - 
Nə yaxşı gecənin gündüzü varmış. 
İcma «qabığına» sığmayıb bəşər - 
Nə yaxşı keçmişin indisi varmış. 
Necə doğulardıq, necə ölərdik, 
Nə yaxşı yerimiz yer üzü varmış… 
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*** 

Kökləri dirəndi sarı torpağa - 
Əkdiyim ağaclar böyümədi heç. 
Boylanıb əlimlə saldığım bağa 
Ömrümdə bircə yol öyünmədim heç. 
Əməyim zay oldu, əziyyətim puç- 
Vaysınıb, çırpınıb, döyünmədim heç… 
 

*** 
Hər qərib axşamın, kövrək gecənin 
Ürək sehrləyən bir tilsimi var. 
Keçmişə çevrilən olub-keçənin 
Sinələr göynədən sarı simi var. 
Dünyada insanın insandan özgə 
Özünüz söyləyin, axı kimi var?! 

1983 
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GÖZƏLİM, GÖYÇƏYİM XƏZƏR 

 
Yuxuda gördüm ki, Xəzərin suyu azalır. 
Əslində əksinə olduğunu bilsəm də həmin 

təşviş mənə bu şeiri yazdırdı… 
 

Alagözlü balıqların 
Su vətəni - Xəzərim hey! 
Göz vurulan, könül sevən 
Mavi donlu gözəlim hey… 
Azalan gördüm suyunu, 
Qısalan gördüm boyunu… 
 
Burum-burum buruqların 
Ey dibsiz dibçəyi Xəzər, 
Od hənirli torpağımın 
Göyümsov göyçəyi Xəzər, 
Sən beləcə buxarlansan 
Suyunda «bitən» balıqlar 
Qopar dalğa «budağından», 
Üzə bilməz Narginəcən, 
Dözə bilməz dar günəcən - 
Çevrilib qağayı olar… 
 
Gözəlim, göyçəyim Xəzər, 
Uğrunda başımı verrəm. 
Suyun azalmasın deyə 
Gözümün yaşını verrəm… 

 
1983 
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İLK DƏRS 

 

Qızım Xəyaləyə 
 
Məktəbə gedirsən, qızım, ilk dəfə, 
Sabah imtahandır bu günün dərsi. 
Ağköynək uşaqlar düzülüb səfə - 
Bir sevinc işığı bürüyüb ərzi. 
 
Gedirsən… arxanca boylanıram mən, 
Baxıram ağ çiçək açıb saçların. 
Gedirsən… üstündən keçib-gedirsən 
Bir zaman mən çəkən ehtiyacların… 
 
Gedirsən… xəyalım gedir keçmişə - 
Belə olmayıbdır mənim o çağım. 
Heyran qalmamışam qırmızı «beş»ə, 
Dərdinə qalmışam odun-ocağın. 
 
Cığırım çayırdan, qaratikandan, 
Bəzən də burulub çəməndən keçib. 
Məni buyurubdur hərə bir yandan - 
Atam nə quzudan, nə məndən keçib… 
 
Uçub qar-yağışda məktəb binası, 
Üç sinif olubdur bir sinif orda. 
Sovuşub dünyanın xata-bəlası, 
Yenə ürəyimiz isinib orda. 
 
Xoşbəxtsən, ay qızım, gözün dolmayıb - 
Həmişə, hər yerdə görünənin var. 
Mənim qabağıma çıxan olmayıb, 
Səninsə arxanca sürünənin var… 
 

1985 
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NƏNƏM OĞUL AXTARIR 

 
Cəbhədən qayıtmayanların xatirəsinə 
 
Gözündə, könlündə zəif bir ümid, 
Başında fikrinin bulud yığını, 
Nə vaxtdır itirib rahatlığını 
Nənəm oğul axtarır… 
 
Ağlayır: - «Bir dəfə görəydim barı 
Qəlbimi ikiyə bölən oğlumu…» 
Üzünün qırışı - cəbhə yolları, 
Göz yaşı - bu yolla gələn oğlumu? 
 
Bilmir ki, o zaman yaşasın deyə, 
Oğlunu sağ bilib oxşasın deyə 
Ondan gizlədilər «qara» kağızı, 
Bütöv ölüm boyda para kağızı… 
 
…Gözündə, könlündə zəif bir ümid, 
Başında fikrinin bulud yığını, 
Çoxdan itirsə də axtardığını 
Nənəm yenə axtarır, 
Nənəm oğul axtarır… 
 

1979 
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BU DA BİR ÖMÜRDÜR 

 
Bütün tramvaylar tanıyır onu, 
Bütün sərnişinlər ona tanışdır. 
Qocanın sinəsi söz xəzinəsi - 
Qazanmaq istəsən onu danışdır… 
Onu belə gördüm illərdən bəri, 
Düşməz dodağından o qarğı tütək. 
Çalar təmənnasız, oxuyar pulsuz, 
Hərdən pul verən də tapılar tək-tək. 
Əlini uzatmaz qəpiyə tərəf, 
Heç vədə boylanmaz qapıya tərəf, 
Köksündən nəğmələr uçurar qoca, 
Nəfəsi titrəyər, səsi titrəyər, 
Tənha ağac kimi uçunar qoca. 
Dərdini nəğməylə qaçırar qoca, 
Baharı oxuyar, qışı oxuyar. 
Toyda yüzə, minə oxuyanlardan 
Bu qoca min dəfə yaxşı oxuyar. 
…Un kimi ağarıb saqqalı, saçı, 
Nəğməsi şirindir, taleyi acı. 
Dizi bükülməyib hər ehtiyaca, 
Ağlaya-ağlaya yaşamaqdansa 
Oxuya-oxuya yaşayır qoca… 

 
1978 
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AĞLAMAQ İSTƏYİRƏM 

 
Qoyub qabağıma kədər balamı 
Doyunca ağlamaq istəyirəm mən. 
Gözümü yandıran isti göz yaşım 
Soyuq ürəklərin qapılarını 
Döyüncə ağlamaq istəyirəm mən. 
Ömründə bircə yol gülməyənlərin, 
Ömründə ağlamaq bilməyənlərin 
Dərdinə ağlamaq istəyirəm mən. 
Kədərin sevincdən, qəmin nəşədən 
Fərqinə ağlamaq istəyirəm mən. 
Dünyanın bir ucu ölüm-itimdir - 
Ölümü-itimi görüb ağlaram. 
Ağlayan yetimi görüb ağlaram. 
Ağlaya-ağlaya gülərəm də mən, 
Gülərəm ağlayıb kiriyənlərə, 
Gülərəm gülməkdən çürüyənlərə, 
Sonra da görərəm güldüyüm bəsdir, - 
Doyunca ağlamaq istəyirəm mən. 
Arada qıvrılıb yatan Arazın 
Boyunca ağlamaq istəyirəm mən. 
Əlim qardaşımın həsrət əlinə 
Dəyincə ağlamaq istəyirəm mən… 
…Siz Allah, deməyin kişi olan kəs 
Gözünün yaşını saxlasın gərək… 
- Dərd var ki, qadınlar ağlamalıdır, 
Dərd var ki, kişilər ağlasın gərək… 
 

1980 
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AYLI GECƏ NAĞILI 

 
Aylı gecələrin ayrı rəngi var; 
Belə gecələrdə salxım söyüdün 
Yamyaşıl yarpağı gümüşü olar. 
Gümüşü söyüdün ağ kölgəsində 
İki sevgilinin görüşü olar. 
 
Aylı gecələrin ayrı səsi var; 
Belə gecələrdə yalquzaq görüb 
Səhər açılınca ulamaz itlər. 
Belə gecələrdə qarışıq salıb 
Yada quyruğunu bulamaz itlər. 
 
Aylı gecələrin ay işığından, 
Bir də ki, gümüşü çay işığından 
Diksinə-diksinə keçib getmişəm. 
Qorxmuşam göy üzü qaranlıqlaşa 
Ayın işığından gözümə çəkib 
Çayın işığından içib getmişəm… 
 

1980 
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SOYUQLUQ 

 
Yolun ortasında bu qış səhəri 
Bir insan nəfəsi getdi… gəlmədi. 
Eşidən olmadı, bilən olmadı 
Onun vəsiyyəti neçə kəlmədi, 
Yolunu gözləyir neçə balası, 
Nə imiş fağırın dərdi, bəlası - 
Anlayan olmadı, bilən olmadı. 
Hər belə «küçədə öləndən» ötrü 
Özünü «öldürən», ölən olmadı. 
Adamlar baxırdı ölü adama 
(Soyuq daş üstündə can verən kəsə 
Hamı soyuq-soyuq baxırdı nəsə…) 
Birisi deyirdi: «İçənmiş yəqin, 
Görünür ürəyi partlayıb onun». 
O biri deyirdi: «Yolu keçəndə 
Üstündən maşınlar adlayıb onun». 
Bir hava çalırdı hərənin ağzı… 
Bilən yox idi ki, onu öldürüb 
Yardıma gec gələn həkimin nazı… 

 
1979 
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HƏLƏ HARASIDIR 

 
Taledən yarımaq baxtıma düşsə, 
Dünyanın gül-çiçək vaxtına düşsə 
Dağlar aşasıyam, yollar yorası — 
Hələ harasıdır, hələ harası. 
 
Mənim sevincimin gözü durulsa, 
Mənim həsrətimin qolu burulsa 
Bağlar salasıyam, evlər qurası — 
Hələ harasıdır, hələ harası. 
 
Qızıl səhərlərə düşən iz ollam, 
Yanar səhralarda bir dəniz ollam; 
Kəsilməz dalğamın ardı-arası — 
Hələ harasıdır, hələ harası. 
 
Şimal havasına yad nəfəsimlə, 
Alov nəfəsimlə, od nəfəsimlə 
Çaylar yarasıyam, buzlar qırası — 
Hələ harasıdır, hələ harası. 
 
“Arzu dağlarında”ovçu olmamış, 
Bu uzaq yollara yolçu olmamış 
Gözün yol çəkməsin, gözüm qarası, 
Hələ harasıdır, hələ harası?.. 

1979 
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AZADLIĞA ÇIXAN İNSAN 

 
Əvvəl günəşə baxdı, 
Sonra torpağa. 
Havadan çəkdi ciyərlərinə 
Doyunca. 
Getdi meşə boyunca. 
Bir əlini uzatdı 
Qurumuş ağacda 
Göyərən yalqız yarpağa. 
Bir əlini uzatdı 
Arzuları çiçəkləyən 
Ürəyinin başına. 
Günəşdən içə-içə, 
Havadan uda-uda, 
Torpağa bata-bata 
Azad-azad çıxıb getdi - 
Azadlığa çıxan insan. 
O gedəndə mən görürdüm: 
Heç özü də bilmirdi ki, 
Hara gedir, 
Çünki daha azad idi… 
 

1980 
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ŞİMAL AYISI 

 
Bu gün qəm görmüşəm o qərib səsdə 
Heyrətə gəlmişəm heyvanxanada; 
Bir meymun oynayır iki qəfəsdə, 
Bir ayı dayanıb bircə xanada. 
 
Boylanır ayıya insan yığını, 
Bu baxış ağırdır sanki ölümdən. 
Ayının okean azadlığını 
Qəfəs əsirliyi alıb əlindən. 
 
Dayanıb taleyin dustağı kimi, 
Elə bil düşünür gələcəyini. 
Kədəri ağırdır duz dağı kimi, 
Bəlkə də düşünür öləcəyini… 
 
Ağ ayı itirib ağ günlərini, 
Eh, daha dənizə, suya uzaqdır. 
Quraqlıq qırıbdır «yelkənlərini» - 
Ayı bu görkəmdə necə yazıqdır… 
 
Kədəri üzdədir, kini dərində, 
Görən kimi gəzir ağ ayı, kimi? 
İnsan dənizinin üfüqlərində 
Çırpınır narahat qağayı kimi… 
 

1979 
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QONŞUMUZ CƏFƏR 

 
Hələ uşaq ikən, 
balaca ikən 
Yuxudan oyanıb hamıdan erkən 
Günəşə boylanan kənd evlərinin 
Pəncərə gözünü vurub tökərdi - 
Qonşumuz Cəfər… 
Dəyməzdi xətrinə tək bircə nəfər, 
Belə söyləyərdi kənd adamları: 
«Uşaqdır – ağlı kəsmir…» 
 
Böyüdü, ərsəyə çatdı bu Cəfər… 
Günlərin bir günü — gecəyarısı 
Basıb papağını gözünün üstə 
Özünü qonşuya atdı bu Cəfər; 
Gülsənəm qarıdan səs çıxanacan 
Özünü sarıyıb tut ağacına 
Qızının qolundan tutdu bu Cəfər… 
O gündən bərəlmiş gözlərində qan 
Qorxulu yuxular yatdı bu Cəfər. 
Belə söylədilər kənd adamları: 
«Cavandır — beyni qandır…» 
 
...İndi qocalıbdır qonşumuz Cəfər, 
Qonşu toyuğuna «kiş» demir daha, 
Heç kəsə «atından düş» demir daha; 
Təkcə öz-özünə danışmağı var. 
Bir də xatırlayıb ötən günləri 
Qəfildən od tutub alışmağı var — 
Belə söyləyirlər kənd adamları: 
«Qocalıb — ağlı gedib…» 

1978 
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SAHİL BAĞINDA 

 
Bir ömür gedirdi «iki bədənli», 
Bir inam gedirdi bir yol boyunca. 
…Qoca kədərliydi, qarı sitəmli… 
Bu qoşa taleyə baxdım doyunca. 
 
Qocanın əlləri, ayaqları yox - 
İnsan parçasıydı təkərlər üstdə. 
Qocanın «qolları-budaqları» yox; 
Yapışıb qarının etibarından 
Gedirdi axşamlar səhərlər üstdə. 
 
…Sanki çıxırdılar çətin zirvəyə - 
Yamanca yorulub usanmışdılar… 
Yollar da acıyıb bu mənzərəyə 
Bir ümid qədəri qısalmışdılar. 
 
Düşündüm: Berlinə gedən yollarda 
Bəlkə bu qocaya qəlpə dəyibdir… 
Torpağı itirmək istəməyibdir; 
Döyüşüb qolları itənə kimi - 
Sonra da sürünüb Vətənə kimi… 
 

1977 
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MƏN DÜNYANI DUYAN GÜNDƏN 

 
Mən dünyanı duyan gündən 
Taleyimə biçilmədim. 
Böyük-kiçik şahiddir ki, 
Böyümədim, kiçilmədim. 
Yenə qaldım mənliyimdə - 
Yeyilmədim içilmədim. 
Nə yaxşı ki, «pay verilən 
Qismətimlə» ölçülmədim. 
Özgə qismət qismətimmiş - 
Bu fürsəti keçirmədim. 
Ürəyimin yanğısını 
Boş günlərə içirmədim. 
Dünya mənə çox yalvardı, 
Ürəyimə köçürmədim… 

 
1981 
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MƏNƏ QALSA 

 
Buğdası azalan, unu olmayan 
Dəyirman daşının bərəkətinə 
Bərəkət demərəm. 
Əvvəli olmayan, sonu olmayan 
Arsızlar, qəmsizlər məmləkətinə 
Məmləkət demərəm. 
 
Tamahın toruna ilişən kəsin 
Fələkdən gəlməyən fəlakətinə 
Fəlakət demərəm. 
Qınına çəkilib bürüşən kəsin 
İçində qaynayan hərəkətinə 
Hərəkət demərəm… 
 
Gözümü açandan gözüm dünyada — 
Bəzi millətlərin çox adətinə 
Mən adət demərəm. 
Sevinci sevilən bizim dünyada 
Əzab görməyənin səadətinə 
Səadət demərəm… 
 

1982 
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QARA GECƏM 

 
Qara gecəm, demərəm mən 
Sabahına güman hanı? 
Sabahlara güman yoxsa 
Gecələr göz yuman hanı? 
 
Bir dərdim var ağlar gəzər, 
Bulaq kimi çağlar gəzər… 
Dumanımda dağlar gəzər, 
Dağlarımda duman hanı? 
 
Çiçəkləmir qış, biləydin, 
Ləçəkləmir daş, biləydin… 
Qara gecəm, kaş biləydin - 
Yaxşı hanı, yaman hanı? 

 
1981 
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BALACA EMİLİN XATİRƏSİNƏ 

 
Dünyanı duymamış getdin dünyadan — 
Varsanmı, yoxsanmı, hələ bilmirdin… 
Sənə necə qıydı səni yaradan, 
Ölmək istəmirdin, ölə bilmirdin… 
 
Boylandıq boyuna, yaraşığına, 
Saralıb dönmüşdün sarı çiçəyə. 
Çırpındın çatasan sübh işığına 
Qüvvətin çatmadı qara gecəyə… 
 
Səni ağlayanın göz yaşı nahaq — 
Özün ki, özünü çox ağlamışdın. 
A körpə, atandan, anandan qabaq 
Ölüm saçlarını sığallamışdı. 
 
Eh, dilin olsaydı nə atan, anan, 
Nə də qohumların qəmgin olardı. 
Heyif, böyümədin, balaca insan, 
Kim bilir böyüsən sən kim olardın… 
 

1983 
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BİR QOCANIN NƏSİHƏTİ 
 

 

Ay cavan oğlanlar, 
tində durmayın, 
hərəniz bir evin 
dirəyisiniz. 
Hərəniz bir qızın 
ürəyisiniz. 
Səhərdən-axşama bu yazıq torpaq 
Sizin çəkmənizin dabanlarıyla 
Yeyilə-yeyilə yağır olubdur… 
Çəkmək istəmirkən öz yükünüzü 
Bir parça torpağın çiyinlərində 
Yükünüz nə qədər ağır olubdur. 
Səhərdən-axşama ayaq üstəcə 
Deyib-gülərsiniz boş-boşuna siz, 
Hava qaralanda 
göz dikərsiniz 
O «yazıq» çayçının daşbaşına siz… 
Laqeyd baxışınız 
buzdan da soyuq. 
Varmı bu dünyada 
sizdən də soyuq?... 
…Bir qoca yol keçər, 
düşər çəliyi. 
Uzanan əlinə əl atmaqdansa 
Qoca görkəminə söz atarsınız… 
...Ay cavan oğlanlar, 
tində durmayın, 
Ürəkdən yanıram 
hər birinizə. 
Bir səhər gəlim ki, 
elə bu tində 
ağac əkirsiniz öz yerinizə!.. 

1978 
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*** 

 
Zaman muma döndərərmiş. 
«Öz yolundan dönən» kəsi. 
Bu dünyanın hər addımda 
Bir dönümü, dönəlgəsi… 
 
İnsan yaşar ömrün tapar, 
Sular axar axarını. 
Əvvəli olmayan kəsin 
Heç görmədim axırını… 
 
Bu dünyaya gələnlərin 
Qarşısında yol haçadır. 
Dünya çox da sirli deyil, 
İnsan özü tapmacadır… 
 

1981 
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ÖMRÜMÜN BEŞ İLİ 

 
İllərin içində beş ilim gəzər - 
Beş yol «fırlamışam papağımı» mən… 
O illər atdığım addıma bənzər - 
Beş addım atmışam sabahıma mən. 
 
İllərin içində beş ilim gəzər, 
Nazlanar nazəndə gəlinlər kimi. 
Beş ildə olmayıb maraqlı əsər - 
Bizim başımıza gələnlər kimi… 
 
O illər məktuba «yığıbdı» məni - 
Görüblər qanadlı qaranquşam mən. 
Taleyim təzədən doğubdu məni; 
Kəndimiz, elimiz, obamız üçün 
Təzədən, təzədən yaranmışam mən. 
 
O illər qürurtək qəlbimdən keçib, 
Demişəm: - ləpəyəm, hələ nəyəm mən… 
O illər bəzən də cibimdən keçib, 
Görmüşəm yenə də tələbəyəm mən… 
 
Közərib sinəmdə odu, ocağı, 
Beləcə boy atıb beş ilim mənim. 
O illər ömrümə ana qucağı, 
O illər ikinci beşiyim mənim. 
 
Tapdığım cığırlar, seçdiyim yollar 
Kövrək bir qələmin ucundan keçib. 
O illər bilir ki, keçdiyim yollar 
Anamın ağarmış saçından keçib… 

 
1980 
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GÖY ÜZÜ…YER ÜZÜ 

 
İşığına qovuşduğum Göy üzü 
Günəşini, ulduzunu, ayını 
Gözlərimə köçürdüm, 
Sözlərimə köçürdüm; 
Misralarım ulduz-ulduz közərdi - 
Gördüm şerim gözəldi… 
 
İnsanına qovuşduğum Yer üzü, 
Sevincini, kədərini, 
Gəldi-gedərini, 
Ürəyimə köçürdüm… 
Haçansa sən də məni 
Xəyalından keçirəcəksən - 
Bir ömrü daşıyan bir misra kimi 
Torpağına köçürəcəksən. 
 

1981 
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İLLƏRİN AYRICINDA 

 
Hər bahar özüylə bar gətirməyir, 
Hər qışın gəlişi qar gətirməyir, 
Baxanda görürsən başqadır zaman, 
Aldadır fəsillər, baş qatır zaman, 
Aşır başımızdan qayğılarımız. 
Daşır başımızda duyğularımız, 
Qayığa dönürük qayğı içində, 
Üzürük üzülməz duyğu içində, 
Gəlib dayanırıq yol ayrıcında, 
Gəlib dayanırıq il ayrıcında - 
Durub boylanırıq biz sağa, sola, 
Köhnə il tələsir - salırıq yola, 
Burnumuz göynəyir təzə il üçün – 
Köhnədən qaçırıq təzəlik üçün… 
 

31 dekabr, 1981 
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MƏNİM YAŞIM 

 
Dərdimin yaşı var 
özümdən böyük. 
Gözümün yaşı var — 
gözümdən böyük. 
Mənim yollar ölçən ayağım yekə, 
Mənim qələm tutan əlim də böyük, 
Buna yaş neyləsin, yaş neyləsin ki?.. 
 
Saçlarım tökülür, ağara bilmir, 
Ürəyim göynəyir, bağıra bilmir, 
Buna yaş neyləsin, yaş neyləsin ki? 
 
Alnımın qırışı fikir yoludur, 
Qəlbimin yolları fikir doludur. 
Gözümün yaşı da gözümdən böyük, 
Böyüyüb olmuşam özümdən böyük –  
Buna yaş neyləsin, yaş neyləsin ki… 

 
1978 
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MUĞANDA QIŞ 

 
Qar qovurub torpağı — 
Hər qarışı quraqdır. 
Ağappaq şum yerləri 
Yazılmamış varaqdır. 
 
Yaman aşılmaz olub 
Qarşıda qar aşırım. 
İtib itkin misratək 
Qar altda qara şırım. 
 
Düzlər elə bəyazdır 
Bənzəyir süd gölünə. 
Elə bil ki, düşmüşəm 
Yenə pambıq çölünə… 
 
Torpaq nəfəs aldıqca 
Qar qalağı əriyir. 
Günəş yerə baxdıqca 
Bəyaz düzlər «yeriyir». 
 
Bildirçinlər bilmir ki, 
Torpağa nə oxuya… 
Bahar gələnə kimi 
Torpaq gedib yuxuya… 
 

1982 
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GÖRÜNMƏZLİK 

 
Göy üzündə sonsuz sayda 
Görünməyən ulduzlar var… 
İynə ulduzu boyda 
İşığını, şəfəqini 
biz görmürük. 
 
Üzü gündoğan tərəfə 
Boylanırıq neçə dəfə 
Üfüqlərin üfüqünü 
biz görmürük. 
 
Ana bətnində uşağa 
Həyat qabaqcadan bəlli - 
Ölümdən o yana nə var 
biz görmürük. 
 
Zaman-zaman ağlımızla, 
Gözümüzlə öyünsək də, 
Özümüzlə öyünsək də 
Çox şeyləri düz görmürük. 
Günəşdən savayı günəş 
Bəlkə də var – biz görmürük… 

 
1983 
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KEŞİKDƏYƏM 

 
Keşikdəyəm gecəyarı, 
Azalıbdır gözlərimin 
Görə bilmək ixtiyarı 
Bu gecənin qarasında. 
 
Vətənimin sahilində 
Qranittək bitirəm mən. 
Yad gəlişin ləpirini 
İstəmirəm itirəm mən 
Qaranlığın arasında. 
 
Ulduzları vətənimin 
Ayrıcına səpəm gərək. 
Mehdiləşən, Həziləşən 
Səngərləri öpəm gərək 
Aydınlığın aynasında. 
 
Gecəm keçir, yuxum köçür… 
Gül balalar bal yuxuya 
Batsın deyə mən yatmıram. 
Ana vətən, ana torpaq 
Yatsın deyə mən yatmıram… 

 
1978 

 
 
 
 
 
 
 



     Адил  Ъямил  
 

 150

 
ÖMÜR DEDİKLƏRİ 

 
Ömür dedikləri bir dəli çaydır - 
Axar məcrasını tapana qədər. 
O elə vergidir, o elə paydır 
Bir gün bağışlanar, bir gün də gedər… 
 
Əsrlər adlayar paslı bir dəmir, 
Bəşərin yaşıcan daşın ömrü var. 
Yüz il də ömürdür, bir an da ömür, 
Ömrün yaşı varsa, yaşın ömrü var. 
 
Nankor bir məxluqun üstünə gəlsə 
Bəzən əcəlin də «əmri» uzanar. 
Hər kəs öz ömrünü yaşaya bilsə 
Yaxşı adamların ömrü uzanar. 
 
Daşın daş ömrü var, insanın insan - 
Tapılmaz insanla daşda oxşayış. 
Yaşatmaq çətindir, yaşamaq asan - 
Olsa da ömürdə, yaşda oxşayış… 
 
Tikanı mənasız görəndən sonra 
Heyifim gəlməyir gülün ömrünə. 
Bir də doğularsan öləndən sonra - 
Qatsan öz ömrünü elin ömrünə… 
 

1981 
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DÜŞMƏNLƏRİM 

 
Mənim düşmənim güclüdür –  
Gücüm çatana dəymərəm, 
Dişim batana dəymərəm, 
Çöldə yatana dəymərəm. 
 
Mənim düşmənim dostumdur – 
Üzümə gülər – ağlamaz, 
Dərdimi bilər – ağlamaz, 
«Öl» desəm «ölər» – ağlamaz… 
 
Mənim düşmənim mən özüm – 
Heç özümü qorumadım, 
Heç özümdən yarımadım; 
Göyərmədim, qurumadım… 
 
…Düşmənlərim, düşmənlərim… 
Dost olub peşman oldunuz, 
Əlinizdən o gəldi ki, 
Axırda düşmən oldunuz… 
 

1980 
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ADƏT 

 
Toya da, vaya da adət etmişik, 
Qışa da, yaya da adət etmişik, 
Adətlər içində yaşayırıq biz, 
Adət məcəlləsi daşıyırıq biz. 
Adətlər ədədi silsilə kimi 
Uzanar ən uzun mənzilə kimi, 
İstəyər dünyanı gəzə adətlər, 
Köhnəyə qoşular təzə adətlər - 
Bu da bir adət… 
Gecələr gecənin qaranlığına, 
Gündüzlər günəşə adət etmişik. 
Qanımız qiymətli qanunlara da 
Hər yerdə, həmişə adət etmişik. 
Adət etməmişik baharda qışa, 
Adət etməmişik vədəsiz yaşa. 
Başımız-beynimiz öyrəşməyibdir 
Ağıllı beyinə, kamallı başa. 
Adət etməmişik can, nəfəs verək, 
Barı, heç olmasa son nəfəs verək 
Qəfəsdə çırpınan yaralı quşa. 
Adət etməmişik, eləmərik də 
Havayı yaxşılıq eləməyə biz. 
Özünüz bilirsiz, mən deməsəm də - 
Adət etməmişik daha nəyə biz… 
 

1981 
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YAYLAQ XATİRƏSİ 

 
Bulaq başı idi bizim yurd yeri, 
Bulağa qonşuydu alaçığımız. 
Şığıyan buludu qovardı geri 
Keçədən yapılan «qalacığımız». 
 
Büdrəmək bilməzdik dumanda, sisdə, 
Quş kimi qonardıq dağın döşünə. 
Yuxuya gedərdik göy otlar üstdə - 
Döşəyə dönərdi yaşıl döşəmə… 
 
Helləyib dərəyə yıxardıq bəzən 
Çobanın o qaya «gündəliyini». 
Elə alaçıqdan yığardıq bəzən 
Cincilim, qırxbuğum kətəliyini. 
 
Vaxtsız «biçilərdi» biçənək yeri - 
Qoyunlar qoruqda ot tıxardılar. 
Biçməyə qoymayıb bir çərək yeri 
Körpə quzular da otuxardılar… 
 
Haçan ki, gün batıb, şər qarışardı 
İnəyin, buzovun mələrtisindən 
Qoyunun, quzunun mələrtisindən 
Elə bil göy ilə yer qarışardı… 
 
O yurda isnişən atımızı da 
Əvəlik şaxına bağlardı atam. 
Altı uşaq idik… 
altımızı da 
Ovcunun içində saxlardı atam… 
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O illər yatdığım yuxu kimidir, 
Qismətin qəsdinə durub neyləyim. 
Anamın yaydığı yuxa kimidir 
Kövrələn ürəyim, yuxa ürəyim… 
 
…Bulaq başı idi bizim yurd yeri; 
Bulağa qonşuydu alaçığımız. 
İlləri adlayıb qayıdam geri - 
Yenə dağlar ola olacağımız.. 
 

1983 
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QƏRİB QUŞLAR, PƏNCƏRƏMDƏN ÇƏKİLİN 

 

Musiqisi Novruz Aslanınıdır 
 

Bu gecəni gözüaçıq yatmışam, 
Fikir adlı bir ümmanda batmışam… 
Görürsünüz ürəyimi tutmuşam - 
Qərib quşlar, pəncərəmdən çəkilin. 
 
Yollar yorub açmadığım iz - qərib, 
Ürəyimi yuva bilən söz - qərib… 
Nə dilərsiz mən qəribdən siz qərib - 
Qərib quşlar, pəncərəmdən çəkilin. 
 
Damarımda axıb gedən duyğusuz, 
Ya nənəmin, ya babamın ruhusuz… 
Gözlərimdən çəkilməyən yuxusuz - 
Qərib quşlar, pəncərəmdən çəkilin. 
 
Asılmayın eyvanımın tağından, 
Qopun gedin ürəyimin dağından… 
Boylanmayın mənə belə yaxından - 
Qərib quşlar, pəncərəmdən çəkilin. 
 
Necə sovum bu dümanı, bu çəni, 
Necə qovum göydən yerə «köçəni»?! 
Oxumayın ürəyimdən keçəni - 
Qərib quşlar, pəncərəmdən çəkilin. 
 
Bu dünyada budağı yox köksüzün, 
Mən insanam - yer mənimdir, göy sizin… 
Göy üzünü sizə verdim – hey süzün, 
Qərib quşlar, pəncərəmdən çəkilin. 
 

Kəlbəcər, 1983 
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ÇİÇƏKLƏNMƏ 

 
Göyərib gölmə-gölmə, 
Allahın boz yolu da. 
Fərəhdən çiçəkləyib 
Qaratikan kolu da… 
 
Gerçəklər yalan olub, 
Yalanlar gerçəkləyib. 
Bir baba qollarında 
Bir uşaq çiçəkləyib… 
 
Qarlı görüb zirvəni 
Bənövşələr büzüşüb. 
Dağlara düşən şehin 
İşığı kəndə düşüb. 
 
Yazın «əlində» gəlib 
Qışın «qanlı köynəyi». 
Beləcə çiçək-çiçək 
Sanki çıxır canından 
Təbiətin göynəyi… 

 
1983 
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QAYNA, MƏNİM İSTİSUYUM 

 
Yüz illər bundan əvvəl ərəblər İstisuyu «dirilik suyu» kimi tuluqlara 

doldurub, dəvələrə yükləyib öz ölkələrinə apararmışlar… 
 

Qiymətini billə-bilə, 
Damcı-damcı, gilə-gilə 
Tuluqlara dodurdular 
Dəvələrə yüklədilər, 
Ölkələrə daşıdılar - 
O şəfakeş nəfəsindən 
Nəfəs alıb yaşadılar… 
Qaynağından tüstü çıxan 
İstisuyum. 
Buz içindən isti çıxan 
İstisuyum. 
Sən bu qaynar nəfəsinlə 
Neçə qışı əritmisən, 
Daş tıxanıb boğazına 
Sən o daşı əritmisən,.. 
Bu Dəlidağ şahiddir ki, 
Sən bir atəş bulağısan - 
qaynar gözün 
Damcı-damcı alovlanır… 
Qayna, mənim İstisuyum, - 
Bir halda ki, qara daşlar 
qardaşlaşıb 
İlhamını cilovlamır… 

 
1978 
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GƏLƏNDƏ YAZ 

 
İnsanların damarında 
Sevincindən daşır qanı. 
Puçurlayıb çiçək açır 
Ağacların «yaşıl qanı» - 
Gələndə yaz. 
 
Qərib quşlar qürbət eldən 
Dönüb gəlir yuvasına, 
Gül-çiçək ətri qarışır 
Bu dünyanın havasına - 
Gələndə yaz. 
 
Çaylar sığmır yatağına - 
Burdan vurub ordan çıxır. 
Bir ilıqca nəfəs üçün 
Novruzgülü qardan çıxır - 
Gələndə yaz. 
 
Daş da çıxır daşlığından; 
Torpağa can - nəfəs gəlir! 
Ömür-gün də təzələnir, 
Qəlbə təzə həvəs gəlir - 
Gələndə yaz!.. 
 

1981 
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*** 

 
Başı buludlu zirvələr 
Ağ dumanı kürk elədi. 
Bu dağlara arxalanıb 
Qoyun qurda ərk elədi… 
 
Qara yellər qar gətirdi, 
Buluddan nübar gətirdi. 
Gün doğuşu yar gətirdi, 
Qış dağları tərk elədi… 
 
Titrədi qar qalaqları, 
Cingildədi qulaqlarım… 
Dilibağlı bulaqları 
Bulaq könlüm dərk elədi. 
 
Çiçəyini dərməyənə, 
Dumanına girməyənə, 
Qüdrətini görməyənə 
Ulu dağlar görk elədi… 

 
1983 
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ÇAYKƏND 

 
Çaydanmı çıxmısan 
Çaykəndim mənim? 
Evi çay daşından, 
ay kəndim mənim. 
Çaylaq daşlarından hörüldüyündən 
Çayın şırıltısı axar yuxuna, 
Çayın parıltısı baxar yuxuna…. 
Asma körpülərdən asılan əlim 
Çayına bir daş da ata bilmədi. 
Xallı balıqların sakit ömrünə 
Qorxunu-ürkünü qata bilmədi. 
Havası çatmayan balıq ürəyim 
Balıq günahına bata bilmədi… 
…Çaykəndin çayını coşqun görəndə 
Demədim süpürüb aparar məni. 
Dedim kənddən keçir, aparsa nə qəm - 
El-oba əlindən qoparar məni. 
Ovcumu doldurdum içəm o çaydan 
Əllərim çəkildi gümüş suyuna - 
Bildim ki, nə imiş gümüş suyu, nə… 
Sısqa bulaqların çay taleyində 
Dinlədim ətirli dağ nəğməsini, 
Çəkdim nəfəsimə dağ nəfəsini. 
Amma çay kəndinə var gileyim də: 
Bu kənddə sevənlər «sevirəm» deyib 
Utan-utana eşitdirsələr 
Utancaq məhəbbət pıçıltısını, 
Haraylı-həşirli bu dağ çayının 
Gərək azaldasan qıjıltısını. 
 

1983 
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       «GÖYÇƏ GÜLÜ» 

 
Elə çalma, Yaqub dayı, 
Saz alışar, pərdə yanar. 
Elə çalma, elə billəm 
Saz günəşdir — yerdə yanar… 
 
Elə çalma, Yaqub dayı, 
Kənar eylə tilsimini… 
İki dünyaya vermərəm 
Mən o sazın bir simini. 
 
Ey anamın tək qardaşı, 
Ey dağların laçın oğlu, 
Bu havanı elə çalma, 
Havalanar bacın oğlu… 
 
Yetmiş yeddi hava imiş 
Yeddi simin mələrtisi. 
Bir pərdədə birləşərmiş 
Yeddisinin mələrtisi… 
 
Elə çalma, Yaqub dayı — 
Sən çalanda «Göyçə gülü» 
Yer yarılır, göy çəkilir, 
Saz ağlayır, Göyçə gülür… 

 
1983 
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*** 

 
Niyə solub bu güneylər, 
Yoxsa bu il yaz olmayıb? 
Çiçəkləri dolu döyüb, 
Dərdi, qəmi yazılmayıb… 
 
Qara bulud ötüşməyib, 
Yara palıd bitişməyib. 
Göbələklər yetişməyib, 
Çiyələklər qızarmayıb. 
 
Şimşək keçib yuxusundan, 
Tufan «tutub» yaxasından - 
Yazıq meşə qorxusundan 
Bircə qarış uzanmayıb.. 
 
Bulud kimi dolan mənəm, 
Göy talası talan mənəm. 
Çiçəkləri solan mənəm - 
Ulu dağlar bozarmayıb… 
 

1979 
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BU YOLLAR 

 

Övladlar yolundan çıxmasın deyə 
Ata ocağından keçir bu yollar. 
Üzləri ağardan qara torpağın 
Yaşıl bucağından keçir bu yollar. 
 
Dərə darlığından, bulaq başından, 
Meşə kölgəsindən, qaya qaşından, 
Obanın qoynundan, dağın döşündən, 
Elin qucağından keçir bu yollar. 
 

Çatar mənzilinə bu yoldan ötən, 
Tapılmaz bu yolda əriyən, itən. 
Azad yolçularıq, nə yaxşı, Vətən, 
Sənin bu çağından keçir bu yollar! 
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QIŞDA BAHAR 

 
Orda - ilin qış günü, 
Orda - qışın xoş günü 
Çiçəklərin gözündən 
Al günəş boylanırdı. 
Ləçəklərin gözündən 
Od-alov paylanırdı. 
 
Zərrə-zərrə ümidi 
Zərrə-zərrə işığı 
Torpağa bağışlayıb, 
Torpağı naxışlayıb 
Yoxa çıxmışdı günəş. 
Yox, yoxa çıxmamışdı — 
Dağa çıxmışdı günəş… 
 

Zaqalata, fevral, 1980 
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BİR DƏ YA QİSMƏT 

 
Qismətim olmur ki, görəm yazını - 
Dağlar mənə yaxın, mən uzaq kimi. 
Çəkim ciyərimə dağ havasını, 
Yayılsın canıma sarı yağ kimi. 
 
Öpüm nərgizlərin xumar gözündən, 
Qızarsın lalənin üzündə ismət. 
Haçan bir də keçəm Meydan düzündən, 
Haçan yolum düşə bir də, ya qismət… 
 
Ağlayım dağılmış quş yuvasına, 
Uçan «divarını» hörəsi olum. 
Qarışıb meşənin yaz havasına 
Bir yuva ömrünə dayaq olmağa 
Çevrilib bir ağac pöhrəsi olum. 
 
O Cinli qayanı nişangah edim, 
Cinləri «dağılsın» qayanın qəfil… 
Bulaq laylasına yuxuya gedim, 
Tərtər qıyyasına oyanım qəfil. 
 
Dalğası durulan çay «güzgüsündə» 
Yenə «kefli» görüm o balıqları. 
Meşə kölgəsində, qaya üzündə 
Axtarım elləri, obalıqları. 
 
Gözümü açanda görüm ki, indi 
Evlər «addımlayır» üzü sabaha; 
Mənim ürəyimə sığışan kəndim 
Dağların köksünə sığmayır daha… 
 

1983 
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ÇİÇƏKLƏR ÜŞÜYÜR 

 
Payız küləyinin buz nəfəsiylə 
Çiçəklər üşüyür soyuq talada. 
Bu soyuq çəməni öz nəfəsiylə 
İsidə bilməyir Allahtala da… 
 
Çiçəklər üşüyür, üşüdür məni 
Bu soyuq talanın soyuq havası. 
Bir təzə ümidlə yaşadır məni 
Körpə çiçəklərin «həyat davası». 
 
Çiçəklər ağlayır gözündə şəbnəm — 
Axı çiçəyin də çiçək dərdi var… 
Çiçəyin baxtına biçilib bu qəm, 
Tikana dəyməyə kimin həddi var?.. 

 
1979 
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DAĞ HAVALI DÜŞÜNCƏLƏR 
 

Qovuşduğum bu yaşıllıq 
Kəndimizin meşəsidir. 
Qayaları oyub çıxan 
Palıdların rişəsidir. 
 
Dağ başında meydan salan 
Buludları heydən salan, 
İldırımı göydən salan 
Qayaların tişəsidir. 
 
…Deyirlər ki, çoban Nağı 
Küsdürübdür Murovdağı… 
Barışmasa göy qurşağı 
Göy tağından düşəsidir. 
 
Gədikləri daşdan aşmaq, 
Zirvələri başdan aşmaq, 
Bu dağlarda başqalaşmaq 
Dağ oğlunun peşəsidir. 

 
1976 
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TƏRTƏR ÇAYI 

 
Taleyimdən bir çay axar, 
Axıb gedər xısın-xısın, 
Çiçəkləyər yosun-yosun. 
 
Gileyimdən bir çay axar – 
Çay deyilmiş bu pir olmuş; 
Kəndimizə gedən yolmuş… 
 
Ürəyimdən bir çay axar – 
Mən bu çaya təşnəyəmmiş, 
Mən bu çaysız heç nəyəmmiş… 

 
1979 
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HEYİF 

 
O dəli ildırım ilan diliylə 
Palıdın bağrını yeyib ki, yeyib. 
Saralmış saplaqdan sallanıb bahar, 
Ağaclar payızı geyib ki, geyib. 
 
Saralıb yaşılbaş sonalar burda - 
Ovçu ova çıxsa yanılar burda… 
Harasa köç edən durnalar burda 
Vida nəğməsini deyib ki, deyib. 
 
Dərəyə sığmayır çayın gileyi, 
Torpağı yalayır payız küləyi. 
Əsir ağacların yarpaq ürəyi - 
Saralan çöllərə heyif ki, heyif… 

 
1979 
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BU MEŞƏ BƏNZƏMİR BİZİM MEŞƏYƏ 

 
Meşəyə kollardan «sərhəd» çəkiblər, 
«Sərhəd» kollarının başı qırxılı. 
Əlləşib əl ilə meşə əkiblər 
Torpağı ütülü, daşı qırxılı, 
Bu meşə bənzəmir bizim meşəyə. 
 
Əl ilə göyərən ağac bitimi 
Meşə görən üçün meşə deyilmiş… 
Çoxları çox yerdə görməmiş kimi 
Ağac sıxlığına «meşə» deyirmiş - 
Bu meşə bənzəmir bizim meşəyə. 
 
…Bəzən ağaca da ağac tay deyil, 
Bu kök ağacların kökü dayazdır. 
Ucalan ağaclar ucaboy deyil, 
Düzünü axtarsan uzundrazdır - 
Bu meşə bənzəmir bizim meşəyə. 
 
Çinarlar bu yana çin-çin düzülüb, 
Qovaqlar o yana «qovulub» qəsdən. 
«Baş alan» budağın başı üzülüb 
Xal düşən yarpaqlar «sovulub» qəsdən - 
Bu meşə bənzəmir bizim meşəyə. 
 
Ey vəhşi təbiət, qanımda qansan - 
Fayda yox bəslənmiş quş iliyindən… 
Qoynundan yarımçıq çıxarmış insan 
Təbiət çıxanda vəhşiliyindən - 
Bu meşə bənzəmir bizim meşəyə… 
 

1982 
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*** 

Saflığına diz çökdüyüm 
Qız baxışlı buz bulaqlar, 
Hara getdim bu dünyada 
Ürəyimlə tapışdınız, 
Ətəyimdən yapışdınız, 
Gedirkən gedə bilmədim — 
Axışınız tutdu məni. 
 
Başım üstdə boz buludlar, 
Başımın kölgəsi təki 
Sizdən qaça bilmədim mən. 
Hara getdim, hardan gəldim 
Yağarlıq «ölkəsi» təki 
Yağışınız tutdu məni. 
 
İldırım döymüş palıdlar, 
Qabığı dəymiş palıdlar, 
Dərdiniz dərdim olalı 
Gövdəniz elə böyüdü 
Koğuşunuz tutdu məni… 
 
Sevmədiyim qara qızlar, 
Xəyalımdan çox baxdınız 
Baxışınız tutammadı, 
«Naxışınız» tutammadı, 
Qarğışınız tutdu məni… 
 
Tutquçayın tutqun çağı 
Tor atıban tutmadığım — 
Günahına batmadığım 
Xallı-pullu balıqlarım, 
Alxışınız tutdu məni!.. 

1982 
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DAĞDAN BİR ATLI GƏLDİ 
 

Dağdan bir atlı gəldi – 
Ayrılıb səmanın ayaz donundan, 
Sıyrılıb dumanın bəyaz qınından 
Bəyaz köhlənini oynatdı gəldi. 
 
Dağdan bir atlı gəldi – 
Günəşin nurundan nəmər istədi; 
Göyün qurşağından kəmər istədi, 
Buluddan bir salxım qopartdı gəldi. 
 
Dağdan bir atlı gəldi – 
Qayalar qorxudan paralandılar, 
Zirvələr yol verib aralandılar, 
Dağları yuxudan oyatdı gəldi. 
 
Dağdan bir atlı gəldi – 
Bu dəli gəlişdən dəyişdi zaman, 
Oğlan Koroğluya bənzədi yaman, 
Köhlən elə bildim Qıratdı gəldi… 
 

1978 
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LÖVHƏ 

 
Dağların boynuna dolanan cığır 
Torpaqdan göyərən göy sətir imiş… 
Soyuq daş altından isti su çıxır, 
Yan-yörəm əfsanə, əsatir imiş… 
 
Bu gözütoxluğa eylədim heyrət — 
Quşların əl boyda yuva bəsiymiş… 
Mağara içindən boylanan zülmət 
Vecsiz vəhşilərin vahiməsiymiş… 
 
«Boğduğum» canavar, «vurduğum» ayı 
Uşaq qürurumda bitən yalanmış. 
Qayanın dibini oyan dağ çayı 
Özünə yol açan gümüş ilanmış… 
 
Şirinli-acılı o illərimin 
Uşaqlıq izləri itib talada. 
Nəsili quruyan dağ kəllərinin 
Buynuzu göyərib bitib talada… 

 
1983 
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YÜZBULAQ 

 
«Su» deyənin dondurursan dilini, 
Yalayırsan göy çəmənin telini. 
Bu dağların çiçəyini, gülünü – 
Mirvaritək yığ boynuna düz, bulaq – 
Yüzbulaq. 
 

*** 
 
Yüz bulağın yüzündən də içmişəm, 
Dəlidağı bir nəfəsə keçmişəm… 
Sən olmasan, zirvələrdə heçmişəm, 
Sərin-sərin ürəyimə süz, bulaq – 
Yüzbulaq. 

 
*** 

 
Payız bizi aparanda arana, 
Tənha qalıb düşsən qara, borana, 
Yetimləşib buz bağlama «yarana», 
Qış gətirən ayrılığa döz, bulaq – 
Yüzbulaq. 

 
*** 

 
Hər damlanın özü qalar qanımda, 
Həsrətinin közü qalar canımda. 
Hara getsəm qaynayarsan yanımda, 
Qəriblikdən əllərini üz, bulaq – 
Yüzbulaq. 
 

1977 
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UMU-KÜSÜ 

 
Uşaq idim…çağırdılar 
İməklədim əllər boyu. 
Boyum qalxdı… tərs quzumu 
Qaçıb tutdum sellər boyu. 
 
Tale məni məndən aldı, 
Şəhər məni kənddən aldı… 
Mənə olan dərddən oldu - 
Hey ağladım yollar boyu. 
 
Fikrim oldu pərən-pərən - 
Küsdü məndən dağım, dərəm. 
Əl uzatdım bir gül dərəm 
Tikan gördüm güllər boyu. 
 
Bir gün o kənd məni çəkdi, 
Ya yuxuydu, ya gerçəkdi; 
Gördüm anam ağbirçəkdi - 
Dərd düzülüb tellər boyu. 
 
Bu nə görüş, bu nə fürsət — 
Zalım tale verməz rüsxət; 
Anamıza həsrət-həsrət 
Yaşayırıq illər boyu… 

 
1980 

 
 
 
 
 
 



     Адил  Ъямил  
 

 176

 
QAYALIQDA BİTƏN MEŞƏ 

 
Taxça-taxça qayalarda 
Öz baxtının açığına 
Tac qoyub taxta çıxmısan, 
Qayalıqda bitən meşə… 
Sıldırımlar qucağında, 
İldırımlar ocağında 
Qorxa-qorxa puçurlayıb, 
Qorxa-qorxa yarpaqladın… 
Qayalıqda bitən meşə, 
Söylə, necə meşə oldun, 
Bu dağları eşə-eşə, 
Bu daşları deşə-deşə? 
Eh, bəlkə də nə zamansa 
Tərs babamın şum yerində 
Bitən tənha ağacsanmış — 
Babam səni bir ziyankar ağac sanmış 
və qolundan yapışaraq 
Tolazlamış bu daşların arasına… 
Sən də dözüb bu «cəzaya» 
Yalvarmısan göy fəzaya — 
Buludların ətəyindən yapışmısan; 
Bu minvalla yaşamağa alışmısan. 
Belə-belə, 
bala-bala 
törəyibdir nəslin sənin. 
Qayalıqda bitən meşə, 
Gör bir necə yaşayıbdır 
Kökün sənin, 
Əslin sənin… 
İndi sənə baxdıqca mən 
Bilirəm ki, 
Əcdadının övladısan — 
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Torpaq gəzən boz köklərin 
Üzə çıxıb; 
Damarları üzə çıxan 
Titrək qoca əli kimi… 
Bu köklərlə qayalardan 
Yapışmısan zəli kimi  - 
Tufan qopa laxlamazsan 
Qorxaqlığı, mütiliyi 
Öz üstündə saxlamazsan… 
Qayalıqda bitən meşə, 
Qayaların arasından, 
Çuxurundan, çalasından 
Göyərib üzə çıxmısan 
Yamyaşıl fəvvarə kimi. 
Ağacların ucaboydur 
Göydələn minarə kimi… 
Qayalıqda bitən meşə, 
Sən bu çopur qayaların 
Yaşıl rəngli bəzəyisən. 
Uzaqlardan boylananda 
Bu dağların 
Daş ovcunda göyərdilmiş 
Səməniyə bənzəyirsən!.. 

1981 
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DAĞLARA BAHAR GƏLİB 

 
Torpağın ömrünə yol gələn bahar 
Qış köçən yerlərdə üzə çıxıbdır. 
Ətirli çəmənin, şehli çəmənin 
Yaşıl «dalğaları» dizə çıxıbdır. 
 
Bulaqlar su verdi görüşən kimi, 
Çoban fikirliydi, sürü şən kimi… 
Cığırlar zirvədən sürüşən kimi 
Dərədən tullanıb düzə çıxıbdır. 
 
Quşqonmaz zirvədən baxdım izimə — 
Zirvənin qartalı dedim özümə. 
Burda bir bulaq da dəydi gözümə, 
Dağlar gülümsədi: «Təzə çıxıbdır…» 
 

1977 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сечилмиш  ясярляри   
 

 179

 
BİR QADININ GİLEYİ 

 
Vurulmuşdum mən ərimin 
Gəlirinə, daşbaşına. 
Daş-qaşa qurban gedənin 
Kül ağlına, daş başına. 
 
Utanıb, ölüb, itmədi, 
Bu keçəl «suya getmədi», 
Bircə yol əsər etmədi 
Dolu başlar boş başına. 
 
Baxma boyu bir tikəydi, 
Yeriyəndə lap təkəydi… 
Göydən fələk daş tökəydi 
Bu başsızın kaş başına. 
 
Gəldi zaman, yetdi vədə, 
Dedim ki, ol möhkəm, ədə! 
Qapaz saldım məhkəmədə 
Tər axıdan yaş başına. 
 
Dedim: «Beş il son payındır, 
Rüşvət alan ər xayındır…» 
İndi boşdur, arxayındır 
Məktub yazır boş-boşuna… 

 
1983 
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ÇOBANIN NƏYİ ÇATMAYIR? 

 
Çörəyi, ruzusu, 
Qoyunu, quzusu. 
Qayalarda «dərc» olunan 
Yazısı-pozusu – 
Çobanın nəyi çatmayır? 
 
İti-pişiyi, 
Evi-eşiyi, 
Ay balam, qınamayın kişiyi – 
Çobanın nəyi çatmayır? 
 
Qapqara yapıncıda 
Özgə planetdən düşüb 
Yer kürəsinə. 
Camaat qazandığını verir ev kirəsinə – 
Çobanın nəyi çatmayır? 
 
İstəsə qəzəblənər, 
İstəsə həlim olar, 
İstəsə şəhərə gəlib 
alim olar – 
Çobanın nəyi çatmayır?.. 

 
1978 
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SƏNİ TANIYIRAM 

 
Qeyrətdən danışan qeyrətsiz oğlan, 
Ömrünə-gününə bələdəm sənin. 
Havayı kükrəmə, qurumuş çaysan, 
Səsinə, ününə bələdəm sənin. 
 
Köksünə qısılan qışı görürəm, 
Sinəndən asılan daşı görürəm. 
Mən səni səndən də yaxşı görürəm - 
Gizlənmiş kininə bələdəm sənin. 
 
Vicdana and içmə, vicdanı ləkə - 
Vicdan dedikləri pak qala bəlkə… 
Axsaq qoyunlara yol çəkən təkə, 
Yoluna-yönünə bələdəm sənin. 
 
Yaltaqlıq görəndə coşmasın təbin - 
Sən ki, bitirmisən «yaltaq məktəbin…» 
Gün kimi aydındır arzun, mətləbin - 
And içmə, dininə bələdəm sənin. 
 
Qeyrətdən dərs demə hər yetən üçün, 
Söylə, neyləmisən bu Vətən üçün? 
Bir xalqı satarsan bir bədən üçün - 
Dabbağda gönünə bələdəm sənin… 
 

1981 
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BİR YALTAĞA 

 
Özündən yaşda kiçik, 
Ağılda, başda kiçik, 
Ancaq vəzifədə böyük 
Birisinə yalmandı yaltaq. 
Öpüb ayağından o yaltaqbazın 
Asanca qəlbinə yollandı yaltaq. 
Gözümün önündə kol-kos sayağı 
Əyildi yaltaq. 
Ayaqlar altında qara qum kimi 
Döyüldü yaltaq. 
Amma çıxış edib belə söylədi: 
- Yaltaq adamlara nifrət edirəm, 
Düşüb qapı-qapı dilənərəm mən, 
Ömrümdə belə şey eləmərəm mən… 
Gün keçdi… Yenə də, elə yenə də 
Yalmana-yalmana yaşadı yaltaq 
«Müdir» kəlməsinin özünü belə 
Min yol əzizlədi, oxşadı yaltaq. 
Bu dünya üzündə nəyi vardısa 
Vəzifəyə keçmək üçün 
hamısından keçdi, 
hətta arvadının 
Namusundan keçdi… 
 

1980 
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*** 

 
Gözləri köhnə şinel ilgəyidir, 
Qaşları bisavad vergülü. 
Həmişə yuxuludur, 
Hər vaxt mürgülü… 
Qulaqları axşamdan qalan 
Xəngəl tikəsi, 
Əlləri - küt getmiş 
Təndir kökəsi. 
Zalımın özündən 
Qəşəngdir kölgəsi… 

1983 
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GƏRƏK 

 
(Zarafatcılın nəsihəti) 

 
Bu indiki uşaqlara 
Süddən qabaq kökə gərək. 
Övlad əkmək istəyənlər 
Əvvəl taxıl əkə gərək. 
 
Bal kimidir bala canı - 
Haqqı var ki, ala canı… 
Başsız bilib balacanı 
Aldatmasın yekə gərək. 
 
Eh, biz hara, oyun hara? 
Əcəb düşdük oyunlara… 
Bu kütbeyin qoyunlara 
Bir yol bilən təkə gərək… 

1979 
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BİR NƏFƏRƏ 

 
Baxırsan insandır, əl-ayağı var, 
Amma ki, ürəyi bircə tikədir. 
Başdan böyük olur çox «ağıllılar» - 
Başı bədənindən bir az yekədir. 
 
Bir az ürəyində xəbisliyi var - 
Hamının «dərdini» çəkər gizlicə. 
Axı bu yazığın nə pisliyi var? - 
Zəhəri payına tökər gizlicə. 
 
Bir az bu «yetimin» acgözlüyü var - 
Versələr dünyanı yığar evinə. 
Böyük dərdi olar «böyük otaqlar» 
Birtəhər-birtəhər sığar evinə. 
 
Bir az bu «fağırın» alçaqlığı var, 
Sirrinə sirdaşdı qara kölgələr. 
Bilin ki, bir az da «qoçaqlığı» var 
Əl kəsmək özü də əlindən gələr. 
 
Belə adamlara nə ad verəsən - 
Vicdanı susubmu, qəlbi yatırmı? 
İnsanlıq çatmırsa, axı görəsən 
Onun yaşamağa haqqı çatırmı?.. 

 
1980 
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ÖZÜNÜ SEVƏN QADIN 

 
Qaytarıb taleyin sevgi payını 
Güzgülər üzündə tapdı tayını, 
Gələn məhəbbəti gözü görmədi. 
Qonşular acıdı tənha qonşuya, 
O isə özünü özü görmədi. 
 
Dənizdə, 
Quruda, 
Evdə, 
Şəhərdə 
Həmişə bir özü, bir iti oldu. 
Ömrünün yarısı keçdi səfərdə - 
Nəyi olmasa da, bileti oldu… 
 
Beləcə ömr edib heç qəmlənmədi, 
Gah dağda tapıldı, gah aranda o. 
Xörək bişirmədi, çay dəmləmədi, 
Yedi yeməyini restoranda o… 
 
Qırağa qoymadı qoyma saçını 
Öz başı - daz başı bilinər deyə. 
Gözdən axıtmadı ağrı-acını 
Gözünün qarası silinər deyə. 
 
Elə düşündü ki, illər uzunu 
Hamıdan «bahadır» bahalıqda o. 
Bu boyda dünyada sevib özünü 
Özüylə yaşadı tənhalıqda o… 

 
1981 
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ALA İNƏK 

 
Ala inək, ala inək, 
Ay başabəla inək, 
İnəklər cərgəsindən 
Silinmişdin az qala, inək. 
 
Ətin yox, 
Südün yox, 
Sabaha ümidin yox… 
 
…Biçənəklər yandı bu il - 
Güney - günsöy, quzey - quraq. 
Bircə yerdə ot-ələf var, 
O da qoruqçunun gözündən iraq… 
 
Düşünməyib heç nəyi 
Səkinə qarı səhərdən 
Hazırlayıb sərnici. 
Ala inək, 
Ay inəklərin ən gici, 
Örüşdən qayıtmaq istəmirsən - 
Biləndə ki, sağılacaqsan. 
Dəlisən, nəsən - 
Sahibinin üzünə ağ olacaqsan?.. 
 

1980 
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MƏNİ 

 
(Tüfeyli gəncin dilindən) 

 
Bir gözələ heyran oldum 
Saldı haldan-hala məni. 
Evlər yıxan baxışıyla 
Çəkdi çətin yola məni. 
 
Vurulanda gözlərinə 
Düşdüm onun izlərinə. 
Qüvvət verib dizlərinə 
Gəzdirdi sağ-sola məni. 
 
Axır çatdım o marala, 
Dedim: - məni az yarala… 
Tərs-tərs baxıb dedi: - bala, 
Eybi yoxdur, dola məni… 
 
Dedim: - sevdim səni, pərim, 
Dedi: - axı körpəm, ərim… 
Çıxdı kəlləmə gözlərim 
- Bağışlayın, xala, məni… 

 
1976 
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VƏRDİŞ 

 
Qutabsatan qışqırırdı: 
- Ay müştəri, 
Di gəl bəri… 
İsti qutab, isti qutab! 
 
…Olan oldu, keçən keçdi, 
Qalan qaldı, köçən köçdü… 
Qutabsatan özgə yerdə 
Bir gün başqa işə keçdi. 
 
Qışqırırdı: - Ay müştəri, 
Di gəl bəri, 
Orda durma — 
İsti dondurma, is… dondurma 
 
Sonra tıncıxıb, tərləyib 
Tezcə dilini hərləyib 
Səhvini düzəldərək 
Hey söyürdü köhnə işini, 
Təzə vərdişini… 
 

1980 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Адил  Ъямил  
 

 190

 
VƏDƏBAZA 

 
Mənə yalan demə, qardaş, 
Həqiqətin özünü de. 
Qoy quruca düzdə qalım - 
Təki sözün düzünü de. 
 
Mənə yalan demə, qardaş, 
Aldananda bağrım yanır… 
Bir yalanın alovunda 
Neçə-neçə doğrum yanır. 
 
Mənə yalan demə, qardaş, 
Söz dilini doğrasa da… 
Niyə adın yalançıdır — 
Əgər sözün doğrusa da?.. 
 

1977 
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QAYIDIŞ 

 
Ömür yolu dolamadır — 
Biz getdikcə qayıdırıq. 
Sapımızı sarıdıqca 
«Dünya dükcə» qayıdırıq… 
 
Zaman-zaman bu çevrədə 
Fırlanırıq fırfıratək. 
Bir qarlı qış «budağında» 
Qayıdırıq sırsıratək. 
 
Qayıdırıq ilkimizə, 
Qayıdırıq kökümüzə. 
Qayıdırıq babam geyən 
Börkümüzə, kürkümüzə. 
 
İnsan özü bir tərəfə, 
Pal-paltar də kökə qaçır. 
Min illərdən gələn uşaq 
Yenə əldə kökə qaçır… 
 
Biz ömür-gün təkrarıyıq, 
Qanımız çox qədim qandır. 
Axşam sönüb gedən günəş 
Səhər yanıb qayıdandır… 
 

1986 
 
 



     Адил  Ъямил  
 

 194

 
DAŞ HAQQINDA DÜŞÜNCƏLƏR 

 
Torpaqdımı daşın kökü, 
Daşın nəsli hardan başlar? 
Düşünürəm, elə bəlkə 
Daş dövründən gəlib daşlar. 
 
İldırımlar qoparmayıb 
Bu torpaqda bitən daşı. 
İnsan yoxkən daşlar olub 
Yer üzünün vətəndaşı. 
 
Bu torpağa ömür qıyan 
Bizdən əvvəl daş olubdur. 
Baxıb vətənin daşına 
İnsan vətəndaş olubdur… 
 
Bir məramlı yolçulara 
Nədənsə «yoldaş» dedilər. 
Bir qarından çıxanlara 
Nədənsə «qardaş» dedilər. 
 
Közərtili, qızartılı 
Ocaq daşı, od daşı var. 
Yer üzünün daş yaddaşı, 
Yaddaşların yad daşı var. 
 
Yaman gündə sipər olub 
Bu torpağın bürcü, daşı. 
Həsrət çəkən iki qəlbi 
Qovuşdurub elçi daşı. 
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Ulu babam keçmişimi 
«Daş» fırçayla daşa çəkib. 
Bu dünyadan gedəndə də 
İnsan daşı başa çəkib… 
 
Deməyin ki, bu daşların 
Damarında qan işləməz. 
Daş urzalı, urvalıdır — 
Daşsız dəyirman işləməz… 
 
Daş ömrünə bələd olub 
Bu daşları daşımışıq; 
Daş üstdə daş evə dönüb - 
Daş içində yaşamışıq… 
 
Şan-şöhrətli şəhərlərin 
Daş naxışlı küçəsi var. 
Daş köksündən bulaq çıxır, 
Daşda qızıl külçəsi var… 
 
Ömrümüzə-günümüzə 
Gün calayıb daş beləcə. 
Gözlərimin yaddaşında 
Daş qalaydı kaş beləcə… 
 
Heyiflər ki, belə deyil, 
Belə deyil daş başatan. 
Bəzən daşı gözdən salır 
Çəpərimə o daş atan… 
 
Bəzən «daşa dəyir» başım, 
Bəzən çörək «daşdan çıxır». 
Belə vaxtlar insan ağlı 
Havalanıb başdan çıxır. 
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O zaman ki, daşqəlblilər 
Yollarımı daşa salır, 
Gecəm keçir… yuxum köçür, 
Kirpiyimdən daş asılır… 
 
İstəyirəm bu daşları 
O daşlarla daşa basım — 
Yolumuzda qara daşlar 
Fürsət tapıb yaşamasın… 

 
1984 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сечилмиш  ясярляри   
 

 197

 
KÖNLÜMÜN SEVİNCİ, QƏMİ BU TORPAQ 

 
Marağa üzündən, Təbriz gözündən 
Hələ öpməmişəm, öpəsiyəm mən. 
Ayağım dəyməyən o torpaqları 
Həsrətli gözümə təpəsiyəm mən. 
 
Çəkilmir başından duman xalqımın, 
Günlərdən Gün payı uman xalqımın… 
Qoynu qasırğalı ümman xalqımın 
Küləklər sovuran ləpəsiyəm mən. 
 
Yaylağım qovuşmaz, yaylam bitişməz, 
Baharı gətirən bayram bitişməz… 
İki parçalanmış laylam bitişməz - 
Bölünmüş beşiyin körpəsiyəm mən. 
 
Qaradağ, Qarabağ — qədim mahalım, 
Al sınıq könlümü, qoyma yuxalım. 
Yetər Savalana, yetər bu halım — 
Yurdumun niskilli Kəpəziyəm mən. 
 
Yaramı açmayın - aranı açın, 
Qəribdir qardaşım, yalqızdır bacım… 
Bu tayda göyərən yaşıl ağacın 
O tayda qaralan kölgəsiyəm mən. 
 
Ömrümdən-günümdən baxan Arazdır, 
Araz aramızdan axan Arazdır. 
Desələr günahkar o xan Arazdır, 
Arazı gözümdən səpəsiyəm mən… 
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Könlümün sevinci, qəmi - bu torpaq, 
Sünbülə döndərər dəni bu torpaq… 
«Çiyninə aşırıb» məni bu torpaq — 
O taylı, bu taylı heybəsiyəm mən… 
 

1984 
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ÇİNAR ATASI 

 
Övladsız bir kişi qapısında dörd çinar ağacı əkib… 

 
Bu da tale payı, ömür töhfəsi - 
Dörd çinar dörd bala əvəzi imiş. 
O evə qarışan çinar nəfəsi 
Demə oğul-uşaq nəfəsi imiş. 
 
Çinarlar əridər qəmin qarını, 
Soyuq sonsuzluğun yanar atası. 
Boylanıb boyuna «övladlarının» 
Bir boy da ucalar çinar atası. 
 
Hər axşam o ata orda dincələr, 
Öpər dörd çinarın budaqlarını. 
Hər səhər yeriyib üstünə gələr 
Yeriyə bilməyən «uşaqlarının». 
 
Soyuqda, sazaqda çinar atası 
O dörd balasını donmağa qoymaz. 
Hər çinar çin olan övlad butası - 
Quşu da üstünə qonmağa qoymaz. 
 
Beləcə yaşayar göz qabağında 
Çinar qiyafəli «qardaş-bacılar». 
Körpəsiz bir evin sakit çağında 
Açılar pəncərə, qəfil açılar… 
 
Öpülər, sevilər çinar budağı - 
Budaq da insana qanad olarmış. 
Çəkəndə köksünə tale bu dağı 
Ağac da insana övlad olarmış… 
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…Bu da tale payı, ömür töhfəsi - 
Dörd çinar dörd bala əvəzi imiş. 
O evə qarışan çinar nəfəsi 
Demə oğul-uşaq nəfəsi imiş… 

 
1986 
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SÖZÜMÜN CANI VAR 

 
Şeir də varlıqdır bu yer üzündə, 
Sözün də canı var, söz də canlıdır. 
Bir iz qoymaq üçün nəğmə izində 
Şairlər həmişə həyəcanlıdır. 
 
Şerimə yer verib gözümün üstdə, 
Gözümdən qoymuram bir göz qırpımı. 
Ən zəif şerimin, sözümün üstdə 
Ürəyim döyünür, ruhum çırpınır… 
 
Sağlığında ölən bir insan kimi 
Yüksüz kəlmələrin yükü ağırmış… 
Misradan-misraya cərəyan kimi 
Duyğu yayılırmış, fikir axırmış… 
 
Yoxdur, söz yolunun yoxdur hamarı - 
Demirəm bu yollar yoxuş gətirməz… 
Kəsilsə şerimin misra «damarı» 
Qanım damarımda duruş gətirməz… 
 
Mən uca tuturam sözün ərkini, 
Qanım da şerimin qanında imiş. 
Div canı şüşədə olduğu kimi 
Öz canım sözümün canında imiş… 
 

1983 
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YANLIŞ NAXIŞ OLANDA 

 
Hindistana birbaşa yol açmaq istəyən X.Kolumb azaraq  

Cənubi Amerikaya gəlib çıxmış və bu da yeni bir 
 qitənin kəşfinə səbəb olmuşdur. 

 
Alıb uzaqlardan sorağımızı 
Min cürə xəyala düşməyimiz var. 
Azıb yolumuzu, yolağımızı 
Bu yoldan o yola düşməyimiz var. 
 
Yaxşı ki, yer üzü genişlik geyib, 
Yaxşı ki, arabir azırıq biz də. 
Deməli nə varsa dahilər deyib, 
Azıb yolumuzu yazırıq biz də. 
 
Bəzən düz yolumuz dolanbac olur - 
Bir qız gözlərində azıb gedirik… 
Beş kəlmə xoş sözə insan ac olur, 
Biz yazıq gəlirik, yazıq gedirik. 
 
Azsa da dumanda, itsə də çəndə 
Çəməndən pətəyə arı yolu var. 
Bütövlər büt olur böyüklüyündə, 
Yarımçıq ürəyin yarı yolu var. 
 
Azırıq - bəxtimiz üzə güləndə, 
Azırıq - az gedib, üz gedirik biz. 
İş elə gətirir aza biləndə 
Mərama, məqsədə düz gedirik biz. 
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Azırıq - fikrimiz, sözümüz azır… 
İstər bahar olsun, istər qış olsun 
Hazıram, beləcə azmağa hazır - 
Axırda yanlış da bir naxış olsun… 
 

1986 
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ÖMÜRDƏN ETÜDLƏR 

 
Mən neylərəm təzə dərdi - 
Köhnə dərdim təzətərdi… 
Qəm yükünü çəkməsəydi 
Ömür yaman tez ötərdi. 

 
*** 

Bir qanun var yaranışdan - 
Gün yazdandır, boran qışdan. 
Dönük insan vəfasızdır 
Yurda dönən qaranquşdan… 
 

*** 
Gah yamacda, gah zirvədə 
Çörək kəsdik biz bir vədə. 
Lakin ürək süfrə deyil 
Açaq onu hər süfrədə. 

 
*** 

Yüz canlının canı məndə - 
Demə o can hanı məndə? 
Mən üzdəki mən deyiləm, 
Gizlin məni tanı məndə. 

 
*** 

Bal arısı bal çəkməkdə, 
Həsrət gözüm yol çəkməkdə. 
Yazı yazan tələsibdir 
Qismətimə qol çəkməkdə. 
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*** 
Ərzi gəzib yuxularda 
Axtarıram yoxu varda. 
Ürək deyir: - Üzmə məni, 
Vətən harda, yıxıl orda… 

 
1985 
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BU ARZU CIĞIRI, ÖMÜR YOLUDUR 
 

 

Üzümü tutmuşam işıqgələnə - 
Gedirəm, gedirəm çata bilmirəm. 
Sevinc elə qaçır - yad olur mənə, 
Dərd elə doğmadır - ata bilmirəm… 
 

Hərənin öz dərdi, öz sevinci var, 
Yad gözlər islanmaz göz «yağışımdan». 
Dolanır başımda fikir - buludlar, 
Misralar göyərir söz yağışımdan… 
 

Könlümdən keçənlər uzaqdan keçir - 
Oduma-közümə tutuşmur nəsə… 
«Xəyal gah arandan, gah dağdan keçir», 
Çatışmır, ömrümdə çatışmır nəsə. 
 

Yanıram, sönürəm - külüm közərmir, 
Odum buxarlanıb tüstümdə qalır. 
Gecələr sübhəcən yuxum da gəlmir - 
Əlim ürəyimin üstündə qalır... 
 

Bu gidi dünyanın al-dəyişləri 
Nifrət bərəsində əlimə keçir. 
Kövrək ürəyimin titrəyişləri 
Əlimdə tutduğum qələmə keçir… 
 

Nə yaxşı ürəyim sözlə doludur, 
Nə yaxşı boşürək doğulmamışam… 
Bu - arzu cığırı, ömür yoludur, 
Bu yolun üzünə ağ olmamışam… 
 

Beləcə bir ömür yanan ocağam, 
Beləcə kim bilər kiməm, nəyəm mən. 
Ya yarpaq sabahlı bir tumurcuğam, 
Ya da açılmamış dəfinəyəm mən… 

1984 
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DÜŞÜNƏN HEYKƏL 

 
Hər yanı al-əlvan çiçək çələngi, 
Füzuli düşünür daş paltarında. 
Qürbətdə o qədər üşüyübdü ki, 
Doğma vətəndə də qış paltarında. 
 
Əllərim çırpınır, çatmır əlinə — 
Əli əlimizdən üzülü babam. 
Nə qədər boylanaq daş heykəlinə, 
Nə qədər dinməsin Füzuli babam?.. 
 
Ölməzlik közərir söz ocağında — 
O, ölməz sənətin özülü imiş. 
Ən gözəl şerini yazan çağında 
Hər şair bir azca Füzuli imiş… 
 
Ayrılıb o gündən, gəlib bu günə - 
Dönük dövranıyla küsülü babam. 
Dalıb xəyallara düşünür yenə… 
Görən nə düşünür Füzuli babam?.. 
 

1986 
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DÜNYAMIZ GÖZ QABAĞINDA 

 
Sevgisindən, sevincindən 
Dərdi çoxdur əsrimizin. 
Silkələnir sütunları 
Qalamızın, qəsrimizin. 
 
Qəm çilənən çöllər boyu 
Əkin yanır, biçin yanır. 
Sinəm dönür şum yerinə - 
Çölüm yanır, içim yanır. 
 
Zülmə tabe insan oğlu, 
Dərdə dözən əsrdaşım, 
Dünyamız göz qabağında - 
Nə sirri var, nə sirdaşı… 
 
Yeri aşkar, göyü aydın - 
Dünyamız göz qabağında. 
Zaman 
yaman sıxır bizi - 
Ömrümüz qoz qabığında. 
 
Sıxılırıq, sınıxırıq, 
Sevinirik bir günlüyə. 
Alışırıq sıxıntıya, 
Öyrəşirik gərginliyə. 
 
Beşikdəki körpənin də 
Saçlarında ağ tüklər var. 
Yazıq əsrim, nə biləsən 
Aşılmayan gədiklər var… 
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Hər gün qulaq kəsilirik 
Efirə mən, efirə sən. 
(İnsanfdırmı heç insanı 
Yer üzündən üfürəsən…) 
 
Yer üzü insan yeridir, 
Göy üzü quşların olub. 
Öz yerinə yerləşməyən 
İnsan necə harın olub… 
 
Qan-qan deyən quzğunların 
Dalğalarda batır səsi. 
Qorxa-qorxa, 
əsə-əsə 
Nəfəs alır Yer kürəsi… 
 

1986 
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DAHA 

 
Ürəyimdə hər sevgidən 
El sevgisi başdı daha; 
Nə bir alagöz pəridi, 
Nə bir qaraqaşdı daha… 
 
Xəyalları səsləməkdən, 
Arzuları bəsləməkdən, 
Ömür boyu gözləməkdən 
Səbir kasam daşdı daha. 
 
Ayrılmışam iki səmtə - 
Xəyal kefdə, ürək qəmdə… 
Yetirmərəm yüyürsəm də - 
Köç dağları aşdı daha… 
 
«Sinəsində» çat görünən, 
Doğma ikən yad görünən, 
Mənə zarafat görünən 
Otuz yaş da yaşdı daha… 

 
1984 
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OTUZ YAŞIM 
 

Gah günəşli güneylərdən, 
Gah dumandan, çəndən keçdin. 
Günə, aya, ilə dönüb 
Düz otuz il məndən keçdin, 
otuz yaşım. 
 
Fəsillər köçdü ömrümə - 
Gah qurudum, gah göyərdim; 
Bu dünyada insan özü 
Bir ağacdır - mən deyərdim… 
 
Ağac ikən yol yeridim, 
Ağac-ağac yollar keçdim, 
Əriş-arğac yollar keçdim, 
Ömür ötdü, gün tələsdi… 
Otuz yaşım, bu görüşə 
Heç bilmirəm kim tələsdi. 
 
Milyon-milyon hüceyrəmdən 
Qan toplayan qan qardaşım, 
Gəl boylanaq ötənlərə, 
Dinlə məni, otuz yaşım. 
 
…Daim kəpənək sevincim 
Əllərimdən uçar oldu. 
Mənim bulaq baxışlarım 
Ürəyimə açar oldu…. 
 
Yadımdadır doqquz yaşım, 
Yadımdadır ilk ayrılıq… 
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Ürəyimin səngiməyən 
Odundadır ilk ayrılıq. 
 
İsti ana qucağından 
Ayrı düşdüm uşaq ikən. 
Ata-baba ocağından 
Üzülüşdüm uşaq ikən… 
 
Sıxdı məni sınaqlarda 
Məktəb, həyat imtahanı. 
(Bu dünyada insan üçün 
İmtahansız ömür hanı?..) 
 
Bəzən yazda qışa düşdüm, 
Bəzən qışda yazım oldu. 
Sevdiyim qız ərə getdi, 
Toy günündə yasım oldu… 
 
Otuz yaşım, sən bilirsən 
Otuz ildə nələr gördüm. 
Ürəksizlər pəncəsində 
Ürəyimi mələr gördüm… 
 
Dağlar mənə qüdrət verdi - 
Özüm də bir dağa döndüm. 
Qələbədən qələbəyə 
Ürəyim bayrağa döndü… 
 
Otuz ildə dəyişmədi 
Qaynar qəlbim, dəli başım. 
Gəncliyimin zirvəsisən, 
Zirvədəyəm, otuz yaşım. 
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Səninkidir bu bar-bəhrə, 
Səninkidir bu göz yaşım. 
Qollarını sal boynuma - 
Sən mənimsən, otuz yaşım. 
 

1984 
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ATAMA MƏKTUBLAR 

 
1. 

 
Saçlarımın dalğasında 
səhər yeli, 
Ürəyimin qovğasında 
şəhər yeri… 
Kini donmuş baxışlarda 
Gözlərimi nişan alan 
Qurğuşun var. 
Sən bilməzsən mənim kimlə 
Vuruşum var… 
 
Nə biləsən sən dərdimi, 
Nə biləsən, fağır ata. 
Havaya bax - orda yağış, 
Burda rüşvət yağır, ata. 
 
Rüşvət yağır rəislərin 
Pula təşnə «boş» cibinə; 
Yan cibinə, döş cibinə… 
Bir şəhəri almaq olar 
Beləsinin beş cibinə… 
 
Açılmayan qapıların 
Tilsimini sındırar pul. 
Qanılmayan mətləbləri 
Balabanda qandırar pul. 
Boşlu çıxmış dükanları 
Gecə vaxtı yandırar pul… 
(Səni pul-pul olasan, pul) 
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Baş yarıb, adam öldürür 
Pul qərəzi, pul mərəzi… 
İnsanlığı ölçmək üçün 
Pul olub mizan-tərəzi… 
 
…Saçlarımın dalğasında 
səhər yeli. 
Ürəyimin qovğasında 
şəhər yeri… 
 

II 
 
…Mən bu şəhər «səhnəsində» 
Üz geyinən üzlər gördüm, 
Söz geyinən sözlər gördüm, 
Gördüm insan yeri gəlsə 
Öz üzündən üz döndərib, 
Öz sözündən qaça bilər. 
Gördüm insan yeri gəlsə 
Lap özündən qaça bilər… 
 
Canım ata, sən ki, bizə 
Dərs demişdin kişilikdən, 
Deməmişdin 
«Mədəniyyət» adı ilə 
Zühur edən vəhşilikdən. 
Deməmişdin 
İblislərin «afəti» var… 
Deməmişdin - hər sifətin 
Neçə rəngi, sifəti var… 



     Адил  Ъямил  
 

 216

Canım ata, 
İkiüzlü olmasam da, 
İkisifət dünya kimi 
Gecəliyəm, gündüzlüyəm. 
Bu sifətlər sərgisində 
Bir sifətli, bir üzlüyəm. 
 

1984 
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ORXANIMA 

 
Hələ nə bilirsən dünya necədir, 
İndidən gəl belə ağlama, oğlum. 
İşıqlı gözlərin aylı gecədir - 
Baxışın aparır ağlımı, oğlum. 
 
Hələ nə görmüsən gözlərin dolur, 
Gəl belə boylanma üzümə mənim. 
Ürək qəm çəkəndə göz dərin olur - 
Oxşatma gözünü gözümə mənim. 
 
Demirəm atana bənzəmə, atam, 
Deyirəm dərdimiz oxşamasın qoy. 
Haqqın vergisiylə verilən butam, 
Haqqa kor baxanlar yaşamasın qoy. 
 
Sənindir atamdan aldığım öyüd - 
Atanın yerində oğul ataymış… 
Qız — Araz boyunda pərişan söyüd, 
Oğul — körpüləşən o tay, bu taymış… 
 

1985 
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BARIŞMAZLIQ 

 
Buz neylər mayası od olanlara - 
Haqqımı yeyənlə barışmamışam. 
Ruhuma, qanıma yad olanlara 
Heç vədə qaynayıb-qarışmamışam. 
 
Mən kişi nəvəsi, kişi oğluyam, 
Budağam - kökümdən qopan deyiləm. 
Mən Tərtərçaylıyam, Dəlidağlıyam, 
Od yağsa gözümü qırpan deyiləm. 
 
Əlləşib əyməyin, bükməyin məni, 
Qayalar üzündə əkməyin məni. 
Müqəddəs ölümə çəkməyin məni — 
Günahsız mələyən qurban deyiləm. 
 
Ruhum yaz qoxuyar göy meşə kimi, 
İlhamım şığıyar günəşə kimi… 
Sinib kol dibinə bənövşə kimi 
Hər yerdə nəzərə çarpan deyiləm. 
 
Yazın son ayında tapıblar məni, 
Gözləyib qarşıda boran, qar məni… 
Daha yoğurublar, yapıblar məni - 
Təzədən yoğurub-yapan deyiləm. 
 
…Başqa cür yaradıb məni təbiət, 
Haqqımı yeyənlə barışmamışam. 
Eşit, gözlərini döyən bədniyyət, 
Mən sənə qaynayıb – qarışmamışam. 
 

1986 
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GƏLƏNLƏR, GEDƏNLƏR 

 
Beləymiş, taledən qismət beləymiş - 
Hər kəsin ömründə bir kəsir olur. 
Gələnlər, gedənlər hardan biləymiş 
Min yola ayrılır bir ömür yolu. 
 
Kimisi yarından yarıya bilmir - 
Keçir ömrü-günü duman içində. 
Kimisi qocalıb, qarıya bilmir - 
Yaxşılar puç olur yaman içində. 
 
Çoxu dil çıxarır vəzifə üçün - 
Görmüşəm bu şahmar ilanları mən. 
Niyə görməliyəm, niyə, nə üçün 
Təzədən dirçələn «fironları» mən?.. 
 
Bəzən sərvət yığan bir el «rəhbəri» 
Bilmirsən rəhbərdir, xəzinədardır… 
Barama qurdunun puçdu təpəri - 
Axırda öz yeri özünə dardır. 
 
Bir deyən yoxdur ki, ay nadan oğlan, 
Bu başla bu yolu başa varmazsan. 
Yeri öz yerindən «oynadan» oğlan, 
Əgər başın olsa baş aparmazsan… 
 
…Beləymiş, taledən qismət beləymiş - 
Hər kəsin ömründə bir kəsir olur. 
Gələnlər, gedənlər hardan biləymiş 
Min yola ayrılır bir ömür yolu… 
 

1985 
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AĞ PƏRDƏLİ QARA FAYTON 
 

Qara çıraq qaranlığı 
Əlçim-əlçim əyirdikcə, 
Gənc faytonçu yel qanadlı 
Atlarını səyirtdikcə 
Uzaq çevrilir yaxına, 
Yol dirənir sübh çağına - 
Ağ səhərin süd çağına… 
 
Gecə-gündüz arasından, 
Ağban evlər sırasından 
Keçib gedir yel qanadlı, 
Ağ pərdəli qara fayton. 
 
Hara gedir, niyə gedir, 
Bəlkə yerdən göyə gedir? 
Bilən olmur bu faytonun 
Gəlişini, gedişini… 
Ağ pərdəli qara fayton 
Bu gedişlə yolda qoyur 
Keçmişlərin keçmişini. 
 
Bir vadiyə çatar-çatmaz, 
Gələcəyin ilğımları 
Göz önündə göz aldadır - 
Torpaqdan buluda kimi, 
Vələsdən palıda kimi 
Burda hər şey gözəl dadır… 
 
Xır sinəli xırmanlardan, 
Ordu-ordu ormanlardan, 
Tarixləşən zamanlardan 
Keçir yolu, yolağası. 
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Bəlkə olumdan ölümə 
Tələsir bu «yol ağası». 
 
Bilinməyən bilməcəmi 
Ağ pərdəli qara fayton? 
Bəlli olmayır heç kimə - 
Hansı inamın eşqinə 
Üz tutubdur hara fayton? 

 
1985 
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ÖTƏN ÖMÜR GÖZ QIRPIMI 
 

Düz on beş il bundan qabaq 
On beş yaşım vardı mənim, 
Dəli başım vardı mənim - 
Yığışmazdım ev-eşiyə, 
Sığışmazdım ev-beşiyə, 
Dağım-daşım vardı mənim. 
 
Düz on beş il bundan qabaq 
Çevik idim, gümrah idim, 
Özüm boyda günah idim - 
Günahımdan keçərdilər, 
Çox şeylərdə çox səhvimi 
Az yaşımla ölçərdilər. 
 
Düz on beş il bundan qabaq 
On beş yaşlı bir qız sevib 
Bir “günah” da qazanmışdım. 
O qızgilin evlərinə 
Boylanmaqdan uzanmışdım… 
 
Heyif sənə, on beş yaşım, 
Heyif mənə, dəli başım, 
Heyif mənim dağım-daşım. 
Özgə dağlar dağım oldu - 
Sinəm dağım-dağım oldu. 
 
Ötən ömür  –  su içimi, 
Ötən ömür  –  göz qırpımı. 
Xəyalımda tonqal çatıb 
Yandırıram söz «çırpımı». 
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Misra var ki, külü qalır, 
Misra var ki, odu qalır, 
Şeir var ki, adı qalır… 
 
Ötən ömür-gün də belə — 
Gedən gedir, qalan qalır. 
İnsan yanır — əvəzində 
Ömür adlı yalan qalır… 
 

1984 
 



     Адил  Ъямил  
 

 224

 
BÖYÜYƏNDƏ 

 
Böyüyəndə özümə yaxşı oyuncaqlar alacağam… 

                                                       Xəyalə 
 
Ağlın böyüyəcək sən böyüyəndə - 
Gəlincik gülməli gələcək sənə. 
Unutma, uşaqlıq qalır arxada, 
Oyuncaq gətirmir gələcək sənə. 
 
Arzun böyüyəcək sən böyüyəndə, 
Ay-ulduz olacaq oyuncaqların. 
Yada düşməyəcək oyuncaq üstdə 
Məni küçələrdə qoyan çağların. 
 
Sözün böyüyəcək sən böyüyəndə, 
Ağlından gələcək dilindən gələn. 
Mən bunu səndən də yaxşı bilirəm — 
Yaxşılıq olacaq əlindən gələn. 
 
Atan qocalacaq sən böyüyəndə, 
O vaxt baxacağam səndə özümə. 
Bu qəmli təsəlli su çiləyəcək 
Könül atəşimə, ürək közümə… 
 

1985 
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DÜNYA, MƏNİ DARA ÇƏKMƏ 

 
Gah gündüzəm, gah gecəyəm, 
Dünya, məni dara çəkmə. 
Açılası bir qönçəyəm, 
Ağ günümə qara çəkmə. 
 
Bu boranda, qarda nə var - 
Boran – başsız, qar – dənəvər… 
Qərib mənəm – yurda nə var, 
Dağlar, məni ora çəkmə. 
 
Birisinin cah-cəlalı, 
O birinin dərd-məlalı… 
Kimə qalıb dünya malı, 
Tamah, məni vara çəkmə. 
 
Sinəm dolu, dilim laldır, 
İnsan ömrü bir xəyaldır… 
Günəş, məni göyə qaldır, 
Torpaq, məni gora çəkmə. 
 

1984 
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QƏLBİMİN SELİYƏM, GÖZÜMÜN GÖLÜ 

 
Mən öz ürəyimdən başlayan seləm, 
Ürəyim təntisə selim səngiyər. 
Vaxtını itirmir vaxtında ölən - 
Həyat şirin olsa ölüm ləngiyər. 
 
Mən öz gözlərimə yığışan göləm - 
Gözümə yığmışam ağrı-acımı. 
Bilmirəm nə üçün yarandım belə - 
Ağrıyan ürəyim ağrı acımı? 
 
Qəlbimin seliyəm, gözümün gölü, 
Gör hardan başlayıb, harda bitirəm. 
Mən də bu aləmdə bir novruzgülü- 
Baharın eşqiylə qarda bitirəm… 
 

1986 
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HEÇ NƏ 

 
Bəşər ağacıyam, torpaq köklüyəm, 
Torpağa tay olmaz yanımda heç nə. 
Budağım xor baxsa kökümə bir gün 
İlkim də heç nədir, sonum da heç nə. 
 
Mən elə dərdliyəm - bənzərim yoxdur, 
Xalqa əsər edən əsərim yoxdur… 
Sıyrılsam qınımdan kəsərim yoxdur, 
Çəkilsəm qınıma - qınım da heç nə. 
 
Ayrılsam ilhamın qol-qanadından, 
Düşsəm inadımın bədöy atından, 
Danışa bilməsəm elin adından 
Adım da heç nədir, sanım da heç nə… 
 

1986 
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*** 

 
         Ömür bölüm-bölümdür, 

Yuxu da bir ölümdür. 
Kirpiyim keşik çəkir 
Gözümün sərhəddinə - 
Bu sərhəddi pozmağa 
Bu yuxunun həddi nə… 
Bu gecənin ömrünü 
Bada verən deyiləm. 
Yuxu kimi yağıya, 
Yada verən deyiləm. 
 
Üzümün ünvanında, 
Gözümün ümmanında 
Kor yuxu köç salmağa 
Ada verən deyiləm, 
Bu gecənin ömrünü 
Bada verən deyiləm. 
 
Bəsdir yatdım il boyu - 
Xəyallarla qol-boyun… 
Ömrüm yarı yoldadır, 
Yatıbmışam yol boyu. 
 
Yatıbmışam sən demə, 
Zəndimə bax, zəndimə… 
(Baxıb yatdığın ömrə 
Oğulsansa təntimə…) 
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Düşünürkən özüm - düz, 
İşim - niyə tərs gəldi? 
Ulu səslər içindən 
Qulağıma səs gəldi; 
- Ay oğul, hər yatana 
Buta verən deyiləm… 

 
1985 
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BƏLƏDÇİNİN TƏQDİMATI 
 

- Gördüyünüz bu qalanı 
Bir zaman türklər dağıdıb; 
Çölünə bax - oyum-oyum, 
İçinə bax - parça-parça. 
İlim-ilim itdiyindən ilmələri 
Məhlim deyil divar-xalça. 
 
Bu körpünü türklər basıb - 
Əyilməyən tağı varmış, 
Yenilməyən çağı varmış… 
…O, danışır…düşünürəm 
Nə yaxşı ki, yer üzündə 
Türklər kimi «yağı» varmış - 
Yoxsa yersiz bu böhtanlar 
Hansı millətin adına, 
Ünvanına yapılardı? 
Özü uçan bu qalanın, 
Özü gələn bu bəlanın 
Kökü harda tapılardı?.. 
 

Kutaisi, 1985 
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NƏ YAXŞI 

 
İlahi, nə yaxşı şair doğuldum - 
Hər gün soğan kimi soyan var məni. 
Kiminsə hardasa düşməniyəmsə 
Deməli hardasa sayan var məni. 
 
Vermişəm ömrümü qələm-kağıza - 
Söz ömrüm uzundur, öz ömrüm qısa… 
Salıb «söhbətimi» dildən ağıza 
Özündən xəbərsiz yayan var məni. 
 
Payız yağışında, yay qurağında, 
Dəniz sahilində, çay qırağında, 
Ulduz işığında, ay çırağında 
Uzaqdan uzağa «duyan» var məni. 
 
Yolçuluq çətinmiş nədən bu yolda, 
Tapılan bu yolda, itən bu yolda. 
Olumdan ölümə gedən bu yolda 
İkicə şahıya qıyan var məni. 
 
Sinəmə dağ boyda «dağlar» qoyaraq, 
Könlümə «amanlar-ahlar» qoyaraq, 
Gülən taleyimi «ağlar» qoyaraq, 
Gözümün yaşında «yuyan» var məni. 
 
Mini dostum olub, yüzü düşmənim, 
Özünə düşməndir özü düşmənin. 
Deyirəm kor olsun gözü düşmənin - 
Öpüb göz üstünə qoyan var məni… 
 

1984 
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NAHAQ YERƏ 

 
Dərdbilməzə qəm dadını 
Bildirməyin nahaq yerə. 
Ağlamaq istəyən kəsi 
Güldürməyin nahaq yerə. 
Bölünməz qardaş torpağı - 
Böldürməyin nahaq yerə. 
İnsaf edin, ölməzləri 
«Ölüm haqdır» deyə-deyə 
Öldürməyin  nahaq yerə… 
 

1984 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сечилмиш  ясярляри   
 

 233

 
YUXUDA ÖLMƏK 

 
Bu gecə yuxuda gördüm ölmüşəm - 
Əlvida demişəm ömrün kefinə. 
Bir aylı gecənin aydınlığında 
Məni bükübdülər bir ağ kəfənə… 
 
Aydınca görürəm ağlayanları, 
Qızımın göz yaşı gözümdən axır. 
Getmək istəyirəm öz məzarıma - 
Görürəm tabutum özümdən ağır… 
 
Tabutu üzürlər yerin üzündən, 
Əlvan əklillərə «əkilir» adım. 
Düşmən dostlarımın vida sözündə 
«Yaxşı insan» kimi çəkilir adım. 
 
Qərəzli-mərəzli tənqidçilər də 
Təriflər yağdırıb üz tutur mənə. 
Sağ ikən əl verib əl tutmayanlar 
Öləndə yalandan yas tutur mənə. 
 
Səsim diri qalır - hey qışqırırıram. 
Fikirli izdiham eşitmir məni. 
Soyuq çiyinlərdə tabut soyuyur, 
İsti torpağacan isitmir məni… 
 
Məni dəfn eləyib geri dönürlər, 
Düşmən şübhələnib qorxur ayılam… 
Mənim yas yerimə gələn kəsləri 
Mən özüm qapıda qarşılayıram… 
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Yenə də başlayır əvvəlki həyat, 
Yenə də düşmənim, dostum seçilir. 
Yuxuda gördüyüm ölüm yuxusu 
Bir kiçik nöqtəyə dönüb kiçilir… 
 

1984 
 

GÖRÜRƏM 
 

Düşünürəm olmuşları - 
Haqqımı ağlar görürəm. 
Vədəbazın hap-gopuyla 
Səhrada «bağlar» görürəm. 
Sinəmə dağ çəkildikcə 
Yuxumda dağlar görürəm. 
Qəribsəyən yurd yerində 
Sönmüş ocaqlar görürəm. 
Gah solumda, gah sağımda 
Çürümüş sağlar görürəm. 
Yeri eşən, göyü deşən 
Amanlar, ahlar görürəm. 
Sonra boynuma sarılan 
Əkiz uşaqlar görürəm… 

 
1986 
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ƏZİZLƏRİM, ƏKİZLƏRİM 

 
Dünyaya bir gəlmisiniz, 
Bir ağlayıb, gülmüsünüz. 
Bir nəfəsli iki cansız, 
Eyni səsli həyəcansız. 
Ölçüyə bax, ülgüyə bax, 
Bu qəribə bölgüyə bax. 
 
Birinizə soyuq dəysə 
O biriniz xəstələnir. 
Yatmaq üçün ikinizə 
Eyni nəğmə bəstələnir. 
 
Bapbalaca dünyanıza 
Eyni gözlə baxırsınız. 
Qoşalaşan çaya dönüb 
Damarımda axırsınız. 
 
Göyərçintək qonursunuz 
Siz hərəniz bir qoluma. 
İki qolum — iki budaq 
Həm qızıma, həm oğluma… 
 
Bir kədərə şəriksiniz, 
Bir sevincə ortaqsınız. 
Bir saplaqda çataqlaşan 
İki körpə yarpaqsınız. 
 
Havanız bir, suyunuz bir, 
Yaşınız bir, boyunuz bir. 
Ömrüm vəfa qılaydı kaş — 
Bir olaydı toyunuz, bir… 
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Oğlum Orxan, qızım Xumar — 
Yurda qalan cüt izlərim, 
Dünya boyda sevincimlə 
Əkiz olan əkizlərim, 
Mənim qoşa qanadımsız — 
Uçam gərək, əzizlərim… 

 
1984 
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CAVANLIQDA QOCALIQ 

 
Bir vaxt qıjıldayan dağ çayı idim, 
İndi sakit axan sısqa bulağam. 
Ömür-gün şamıtək gün-gün əridim, 
Üzüldü, süzüldü yolum-yolağam. 
 
Dəyişdi zirvəyə gedən cığırım, 
Yüksəkdə gəzmədim ucalığımı. 
Axırda gəlsəydi mənim axırım 
Cavankən duymazdım qocalığımı. 
 
Əgər sönməyibsə yanğım, alovum 
Oduma alışan o pəri hanı?.. 
Yayınıb gözümdən qaçır söz «ovum», 
Bəs «ovçu» ilhamın təpəri hanı?.. 
 
Hələ ömür deyil ömrün uzunu - 
Min illər yaşayır duyğusuz daş da… 
Yaxşı deyirlər ki, insan özünü 
Nə yaşda bilirsə, elə o yaşda… 
 

1986 
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DÜŞMƏSİN 

 
İşıq diləyirəm insan ömrünə, 
Heç kəsin bəxtinə kölgə düşməsin. 
Gülsün üzümüzə günəşin üzü, 
Ölkə ayağına ölkə düşməsin. 
 
İnsan bu dünyada qonaq olsa da, 
Arzular mənzili uzaq olsa da, 
Ömür yollarında sınaq olsa da, 
Yumşaq ürəklilər bərkə düşməsin. 
 
Keçmişim bir ümman — dərindən dərin, 
Dərdi yazılmayıb çox dərdi-sərin… 
Yalandan bir gedib, bir gələnlərin 
Adı tariximə birgə düşməsin. 
 
Gəzirəm tapmıram itən günləri, 
Hərəsi bir ilə o tən günləri… 
Pozuram yaddaşdan ötən günləri — 
Yadıma düşənlər bəlkə düşməsin. 
 
Bəzən ləl gizlənir sel arasında, 
Tikanlar bəslənir gül arasında. 
Gərək elə gəzim el arasında 
Mənim tərpənişim yekə düşməsin. 
 
Fərqi var gürzənin koramal ilə, 
İlan da yaşamır kor amal ilə. 
Ürəyim çırpınır bir amal ilə — 
Ləkəsiz ömrümə ləkə düşməsin. 
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Ey Vətən, ömür ver bu məhəbbətə, 
Sənsən ürəyimdə hər vaxt, hər vədə. 
Mən Adil Cəmiləm, düşsəm qürbətə 
Düşmən də düşdüyüm kökə düşməsin. 
 

1984 
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ÜRƏYİM AĞRIYARKƏN 

 
Nə istərdin bu halında, 
Ey müşkülə düşən ürək? 
Dərdin, qəmin tonqalında 
Haray çəkib bişən ürək. 
 
Döyünürsən aram-aram, 
Döyünürsən — demək, varam. 
(Yaşayırsan gör nə üçün…) 
Az qalıram səni yaram 
Dərdlərimi görmək üçün… 
 
Gecəm keçir… 
Dönüklüyün 
Çarpayıya yıxır məni. 
Yumruq boyda böyüklüyün 
Dünya boyda sıxır məni… 
 

1975 
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OLARMI 

 
İki gözlərimdə ikili dünya, 
Sayıq saymadığım mürgülü dünya, 
Ölçülü-biçili, ülgülü dünya, 
Məni də duymağa vaxtın olarmı? 
 
Demirəm, demərəm əziz-xələfəm… 
Dolaşıq dükçəyəm, düyün kələfəm. 
Səninçün bəlayam, özümçün kefəm - 
Taxtıma tay gələn taxtın olarmı? 
 
…Gah buz bağlamışam, gah bürküm olub, 
Beləcə nə yuxum, nə mürgüm olub. 
Pis keçən günüm də ömür-gün olub – 
Mənim bundan artıq baxtım olarmı… 
 

1985 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Адил  Ъямил  
 

 242

 
ƏLLƏRİN 
TALEYİ 

 
Mən insanam –  yaranışdan 
Əllərimlə yaşamışam. 
Yorğun düşən əllərimə 
Layla çalıb oxşamışam. 
 
Oxşamışam əllərimi 
İki körpə balam kimi. 
Oxşamışam qoşa bürclü 
Alınmayan qalam kimi. 
 
Vaxt olub ki, mən yatmışam, 
Yuxusuz qalıb əllərim. 
Mənə çörək verə-verə 
«Ac-susuz» qalıb əllərim. 
 
Od kürələr əllərimi 
Yandıranda yanmışam mən. 
Soyuq-soyuq əl veriblər, 
Əl tutanda donmuşam mən. 
 
Deməmişəm kimə isə 
Mən yalvarım, mən ləliyim. 
Üzümü ağ eləyibdir 
Mənim qara fəhləliyim. 
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Mənim körpə barmaqlarım 
Qabar-qabar naxışlanıb. 
Əlimdən bir xata çıxsa 
Qabarına bağışlanıb… 
 
Dar günümdə, gen günümdə 
«Əllərim var» - demişəm mən. 
Kiminsə yox, əllərimin 
Çörəyini yemişəm mən. 
 
Çil-çıraqlı saraylarda 
Sakit baxıb lal durmuşam. 
Kimliyimi soruşublar — 
Mən əlimi qaldırmışam. 
 
Əllərimdən boylanmışam, 
Əllərimdən görünmüşəm. 
Zaman-zaman əllərimin 
Arxasınca sürünmüşəm. 
 
Əllərimə sərf etməyib, 
Əl verməyib hər düşüncə. 
Əlləşmişəm, çalışmışam 
Əllərim əldən düşüncə. 
 
…Xatırlayıb düşünürəm 
Yeniyetmə illərimi. 
Sevgilimin əli dəyib – 
Mən öpmüşəm əllərimi… 
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*** 

 
Ömür ötüb, gün tələsib, 
Zaman keçib, il dəyişib. 
Fəhləlikdən oxumağa 
Gedən yolda əl dəyişib. 
 
Kağız-qələm, dəftər-kitab 
Qamarlayıb əllərimi. 
Ağ varaqlar sığal çəkib 
Hamarlayıb əllərimi. 
 
Kələ-kötür cod əllərim 
Dönüb olub pilə kimi. 
İşsiz əlim mənə baxıb 
Zəncirlənmiş kölə kimi. 
 
Əllərimin «əlilliyi» 
Ürəyimdə qubar olub. 
Qələm tutan barmaqlarım 
Bir gün yenə qabar olub. 
 
Tale belə gətirib ki, 
Əlim qabarsız olmayıb. 
Qabar əlin barı imiş — 
Əllərim barsız olmayıb. 

 
 

*** 
 
İllər ötüb, elə yenə 
Əlim qələmdən yapışıb. 
Bu sevinclər bolluğunda 
Ürəyim qəmdən yapışıb. 
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Əl görmüşəm — ət parçası, 
Əl görmüşəm — ələk kimi. 
Yüz dolanbac dolanıbdır 
Əllər çərxi-fələk kimi… 
 
Mən indinin indisində, 
Dünyanın ağ gündüzündə 
Əllərə baxan görürəm. 
İniltisi yeri-göyü 
Yandırıb-yaxan görürəm. 
 
İki əllə bir bədəni 
Qadir deyil saxlamağa. 
Gücü çatmır yaşamağa, 
Gücü çatır ağlamağa. 
 
Bilən yoxdur bu adətlər 
Kimdən gəlib, nədən qalıb. 
Deyirlər ki, beləsinə 
Əl tutmaq Əlidən qalıb. 
 
Əl var çəkic dəstəyindən, 
Əl var ətəkdən yapışır. 
Bu ətəkdən yapışanlar 
Elə bil tükdən yapışır. 

 
Əllər özü tapışırlar, 
Əllər özü ələ uyur. 
Əgər əli əl yuyursa 
Əl də dönüb üzü yuyur. 
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                                Olum-ölüm, gəlim-gedim 

Əl xəttindən keçib gedir. 
Halal-haram da əllərin 
Sərhəddindən keçib gedir. 
 
Hər insanın bir taleyi, 
Hər taleyin bir «əmri» var. 
İnsanın öz ömrü bəlli, 
Bir də onun əl ömrü var… 

 
1985 
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YANĞIN 

 
Bir ana sönürdü Don mahalında - 
Çağırdı yanına övladlarını. 
Toplayıb gücünü ağır halında 
Böldü ədalətlə qalan varını. 
 
Birinə ev düşdü, birinə maşın, 
Birinin bəxtinə palazlar düşdü. 
Üzünə baxmadı qardaş qardaşın - 
Qəfildən araya Arazlar düşdü. 
 
Hələ soyumamış ananın cismi 
Qızışdı davası naxələflərin. 
Gəldi qohumların böyük bir qismi, 
Açıldı düyünü çox «kələflərin»… 
 
Yığışdı ananın hüzr yerinə 
Nə qədər dilənçi, yolçu var idi. 
Gələnlər qarışdı biri-birinə — 
Ananın hamıya borcu var idi… 
 
Birisi söylədi: - mərhum keçən il 
Qapıma gəlmişdi puldan ötəri. 
Birisi bağırdı: - Yox, belə deyil… 
…Şahidlik eylədi «nisyə dəftəri». 
 
Heç görən yox idi qara tabutu — 
Kimi ağladırdı, o ana kimi?.. 
Çoxdan pozulmuşdu matəm sükutu - 
Dəyə qaynayırdı toyxana kimi… 
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Didişib, döyüşüb çıxdılar yola, 
Ananın güzarı torpağa düşdü. 
Hər şeyi təzədən böldü üç bala, 
Böyüyü hamıdan qabağa düşdü… 
 
Savaşıb, tutaşıb usandı onlar, 
Min dəfə bölündü evin var-yoxu. 
Çılpaq döşəməyə uzandı onlar — 
Hərəni bir küncdə apardı yuxu… 
 
…Şəklini tutmuşdu pəncərə tağı, 
Qara çərçivədən baxırdı ana. 
Böyründə alışan o şam sayağı 
Elə bil əriyib axırdı ana. 
 
Qəfil çınqı düşdü şam şöləsindən, 
Mizin üstündəki parça alışdı. 
Qonşular diksindi qonşu səsindən 
Davası döyülən xalça alışdı… 
 
Alışdı, 
Qu tüklü balışlar yandı. 
Ev-eşik büründü tüstü-dumana. 
Divarda sayrışan naxışlar yandı, 
Qara çərçivədən baxırdı ana… 
 
Alov hücum çəkdi südrəng maşına, 
Dəmir də az qaldı od tutub yana. 
Gəldi qardaşların ağlı başına… 
…Qara çərçivədən baxırdı ana. 
 

Rostov vilayəti, 1984 
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İNSAN OĞLU 

 
Özbaşına, özxoşuna 
Ölə bilmir insan oğlu. 
Olum nədir, ölüm nədir… 
Hələ bilmir insan oğlu. 
 
Ömür yolu yaman kəsə, 
Gün doğmasın yaman kəsə. 
Bəxti onu güldürməsə 
Gülə bilmir insan oğlu. 
 
Mat görüblər çox mətini, 
Ölüncəymiş ən çətini… 
Hər şey bilir, qismətini 
Bilə bilmir insan oğlu. 
 
Dar eləyib gen düzünü, 
Qaralayıb gündüzünü… 
Yeri bölüb, göy üzünü 
Bölə bilmir insan oğlu. 
 
Bir yuxudur bu ömür-gün, 
Yollar yoxuş, ürək üzgün. 
Elə çıxıb gedir bir gün 
Gələ bilmir insan oğlu… 
 

1986 
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İSTƏYİR 

 
Dağ başında dan sökülür — 
Səhər göz açmaq istəyir. 
Ucalığa uçan xəyal 
Təzə iz açmaq istəyir. 
 
Dünya köhnə inadında 
İşıq zülmət qanadında… 
Zirvədəki qar altında 
Güllü yaz açmaq istəyir. 
 
Bu dərəli-dağlı yolu, 
Bu qaralı-ağlı yolu, 
Taleyimə bağlı yolu 
Bəxtim tez açmaq istəyir. 
 
Sevinc qəmi silər olub, 
Ağlar gözüm gülər olub. 
Mən olandan nələr olub 
Könlüm söz açmaq istsəyir… 

 
1984 
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ÇAĞIR MƏNİ, GÖY QURŞAĞI 
 

Çağır məni, Göy qurşağı, 
Doğulduğum kəndə gəlim. 
Çağır o «dəcəl uşağı» — 
Sən gələndə mən də gəlim. 
 
Çağır məni, Göy qurşağı, 
Buluddan bax, yağışdan çıx. 
Gündoğandan günəş baxsın — 
Bir ilahi baxışdan çıx… 
 
Çağır məni, Göy qurşağı, 
Göydən yerə düşən «cığır». 
Öz rənginin alovunda 
İlmə-ilmə bişən «cığır». 
 
Çağır məni, Göy qurşağı, 
Yandır məni, yanar qövsüm. 
Üz tutmuşam işığına — 
Sən yanmasan yanar köksüm. 
 
Çağır məni, qövsü-qüzeh, 
Çağır o «dəcəl uşağı». 
Dünya bir uşaq itirib 
Başı üstdə Göy qurşağı. 
 
Dünya bir uşaq itirib, 
Dünyanın bir uşağı yox. 
Şəhər göyü göynəyimdir — 
Burda göy var, qurşağı yox… 
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Çağır məni, Göy qurşağı, 
Uşaq yaşlı dünənimə. 
Bircə dəfə dönə bilim 
Xatirəyə dönənimə. 
 
Yalan-gerçək, 
gözəl-göyçək 
Nağıllara inanım mən. 
Olum Koroğlu dəlisi – 
Hər səfərdə sınanım mən. 
 
Olum igid Məlikməmməd – 
Divlərə meydan oxuyum. 
Ya da olum keçəl Əhməd – 
Şeytana papış toxuyum… 
 
…Hanı mənim o illərim - 
Məni məndən alan olub. 
Bir vaxt yalan gerçək idi, 
İndi gerçək yalan olub. 
 
Hanı mənim o illərim, 
Aldana bilmirəm daha. 
Qara elə qaradırsa 
Mən dana bilmirəm daha… 
 
Çağır məni, qövsü-qüzeh, 
Çağır o «dəcəl uşağı». 
Dünya bir uşaq itirib 
Başı üstdə göy qurşağı… 
 

1985 
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ZİRVƏDƏ DOĞULAN KƏNDÇİ BALASI 

 
Zirvədə doğulan kəndçi balası, 
Əkinçi balası, cütçü balası, 
Bir vaxt o zirvədən mən də baxmışam, 
İndi sən baxdığın kəndə baxmışam… 
 
Zirvədə doğulan kəndçi balası, 
Qızaran yanağın dağın laləsi, 
Qaynayan gözlərin qoşa çeşmədi, 
Bu gözlər önündə çeşmə heç nədi… 
 
Zirvədə doğulan kəndçi balası, 
Qalxırsan belində odun şələsi, 
Batırsan dağların qar tarına sən, 
Dönürsən zirvənin qartalına sən… 
 
Üzündə kol-kosun cırmaq yerləri, 
Qoynunda sünbülün qılçığı gedir. 
Xoşbəxtsən — çırpınla isinən evə 
Sənin ayağının palçığı gedir… 
 
Vecinə deyil ki, deyil ki, sənin 
Qayada cüyür var, dağda əlik var. 
Sən kəndçi balası, cütçü oğlusan, 
Amma yerişində şahanəlik var… 
 
…Yerinə olaydım kəndçi balası, 
Dünyada tək sənə həsəd çəkirəm. 
Zirvədə doğulub böyümüsən sən, 
Mən isə zirvəyə həsrət çəkirəm… 
 

1985 



     Адил  Ъямил  
 

 254

 
ÇOBAN, MƏNİ TANIDINMI 

 
Bu dağların oğluyam mən, 
Çoban, məni tanıdınmı? 
Vallah əminoğluyam mən, 
Çoban, məni tanıdınmı? 
 
Ötən gənclik şirin paymış, 
Bu da belə bir səfaymış… 
Ömür yaman bivəfaymış, 
Çoban, məni tanıdınmı? 
 
Bir zəhmli çoban idin, 
Qurd gözünü ovan idin. 
Heyif, onda cavan idin, 
Çoban, məni tanıdınmı? 
 
…Gədikləri gəzişərdik, 
Buz bulaqdan «buz» içərdik. 
Şehdə, suda büzüşərdik, 
Çoban, məni tanıdınmı? 
 
O zamanlar nəydi dərdim; 
Yapıncını bürünərdim, 
Birgünlükdən bilinərdim, 
Çoban, məni tanıdınmı? 
 
Çal tütəkdə «qaytarma»nı, 
Ötən günə qaytar məni. 
Yurdun ahı tutar məni — 
Çoban, məni tanıdınmı? 

 
1984 
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HƏYATA BAX, HƏYATA 

 
Ocağını kim qalayır, ay ana, 
Odununu kim gətirir, ay ata. 
Qismət atıb hərəmizi bir yana, 
Həyata bax, həyata bax, həyata. 
 
Bilirəm ki, qar qalanır dağlara, 
Qış uzanır, ot azalır tayada. 
Hanı oğul qaya çapa, dağ yara… 
Həyata bax, həyata bax, həyata. 
 
Ömür özü bir şirincə yuxukən 
Qovuşuruq, danışırıq röyada. 
Aramızda Araz çayı yox ikən 
Həyata bax, həyata bax, həyata. 
 
Könlüm uçub qənşərinə o kəndin, 
Yuva qurub qarşıdakı qayada. 
Doğma torpaq cəzb edəndi, çəkəndi — 
Həyata bax, həyata bax, həyata. 
 
Gül ətrinə, el xətrinə gələrəm, 
Dağ kəndimiz dağ döşündə bir ada. 
Atam-anam, bağlanıbsa bənd-bərəm 
Həyata bax, həyata bax, həyata… 

 
1986 
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BUZ QALASI 

 
Kəndimizin qənşərində 
Bir təpə var – 
buzlu təpə. 
Üstündəki yaşıl çəmən 
Yırğalanır ləpə-ləpə. 
 
Köksündəki buz layları 
Bölünübdür xana-xana. 
Bapbalaca bacaları 
Baxa bilmir günbaxana. 
 
Salxım-salxım sallanıbdır 
Göydən yerə buz tağları. 
Ömrü boyu gün görməyib 
Buz nəfəsli otaqları; 
Döşəmə – buz, 
divar – buzdur, 
Buzlu təpə ağ saraymı? 
Bu «sarayın» dər-divarı 
Susmuş bulaq, donmuş çaymı?.. 
 
Qədimlərə gedib çıxır 
Buz təpənin axır ucu. 
Əcdadıma gərək imiş 
Belə nəhəng «soyuducu»… 
 
Ovçu babam şikarını 
Saxlayarmış bu «sarayda». 
Büz təpənin ömrü keçib 
Qeylü qalda, 
Hay-harayda. 
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İşıqlıdır buz qalaça – 
İşıq salır buz ağlığı. 
Gör necə də yaxın imiş 
Keçmişimin uzaqlığı… 
 
Min illərin günəşində 
Əriməyib buz qalası. 
Varlığını qorumaqda 
Bu qala bir Qız qalası. 
 

1986 
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SUQOVUŞANDA 

 
Kür-Araz boyuna bahar gəlmişdi, 
Sucanlı sonalar süzüb gedirdi. 
Özləri budaqda qalan quşların 
Nəğməsi çay boyu üzüb gedirdi… 
 
Bir özgə yaz idi gördüyüm bu yaz — 
Ürəyim uçurdu o yaza doğru. 
Mən qəfil görüşə tələsən sayaq 
Kür də tələsirdi Araza doğru. 
 
Açmaq istəyirdi puçur dərdlərim 
Ana təbiətin yaz havasında. 
Araz artmamışdı, azalmamışdı, 
Kür yenə axırdı öz havasında… 
 
İlğımlar gözümə tor tutmayırdı, 
Gözümdə təbiət özü kimiydi. 
Ağıla dolmuşdu o dəli çaylar — 
Qovuşan Kür-Araz quzu kimiydi. 
 
Keçib sinəsindən ana torpağın 
Bir yola dönürdü iki çay yolu. 
Düşündüm… mənzilə yetməyə nə var — 
Yolumuz qoy olsun təki çay yolu… 

 
1984 
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QIZIMLA SUAL-CAVAB 

 
–  Çaylar hardan başlayır? 
–  Bulaqlardan başlayır. 
–  Bulaq hardan başlayır? 
–  Bu dağlardan başlayır? 
–  Dağlar hardan başlayır? 
–  Uzaqlardan başlayır. 
– Uzaq hardan başlayır? 
…Di cavab ver… gör bir ha, 
    Uşaq hardan başlayır… 

1984 
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OCAQ YERİ 

 
Keçir xəyalımdan ocaq yerləri, 
Yaylaqda yurdumuz yadıma düşür. 
Sinəmə dağ çəkir o dağ yerləri, 
Alışan ürəyim, yanan ürəyim 
Ocaq yerlərinin oduna düşür. 
 
Uşaq keçmişimdən ocaqlar baxır, 
Alovu sönübdür, külü qalıbdır. 
Yaxın keçmişimdən uzaqlar baxır: 
Meşə talasında, dağ zirvəsində 
Mənim ocaq yerim hələ qalıbdır… 
 
…Ocaq yerlərini salanda yada 
Yanıram bəşərin dərdi-sərinə, 
Alışan ruhumdan qopur bir nida: 
Bu dünya düşməsin oda, alova, 
Yer üzü dönməsin ocaq yerinə… 
 

1984 
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UNUDA-UNUDA 

 
Gün hardan çıxıbdır görəsən yenə — 
Kəndinə gəlmisən, doğma kəndinə… 
Üzündən-gözündən zəhrimar yağır — 
Xəyanət etmisən yoxsa «əhdinə»?.. 
Hamı sənə baxır, sən isə yerə, 
Gözünü yandıran gözlərdən qaçıb 
İynəli-tikanlı sözlərdən qaçıb 
Çıxırsan həyətə gün bata-batda, 
Sola çevrilirsən, sağa baxırsan, 
Qürubda qızaran dağa baxırsan, 
Səninsə üzünə baxmayır dağlar. 
Dumanı-çiskini, daş-qayasıyla 
Elə bil üstünə axnayır dağlar… 
Tək bircə daşına əl vuran kimi 
Uçur qapınızın köhnə hasarı. 
Oğul gəlişindən xəbərdar kimi 
Uzaqdan boylanır ana  məzarı, 
Yolunu salmırsan məzarıstana - 
«Qorxursan» sellənən göz yaşlarında 
O qərib, o soyuq məzar islana… 
Beləcə hər yana baxıb gedirsən, 
Gəlib çıxdığın tək çıxıb gedirsən. 
Ağlayan bacını görüb qəfildən 
Guya kövrəlirsən, guya dolursan. 
Bu kəndi-kəsəyi, eli-obanı 
Unuda-unuda unudulursan… 

 
1984 
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ÖZÜNÜ GÖSTƏRİR 

 
Qar üstündə görünməyir qaraltı, 
Ordan-burdan daş özünü göstərir. 
Yoldur, izdir, dağdır, düzdür qar altı, 
Buz nəfəsli qış özünü göstərir. 
 
Boz qayalar qardan qoyub papağı, 
Gümüşdəndir ağacların qolbağı. 
Tökülübdür meşələrin yarpağı — 
Yarpaq kimi quş özünü göstərir. 
 
Buz bulaqdan su gətirir qız-gəlin, 
Sənəklərdə su yerinə buz gəlir… 
Xəyalımda bu yerlərə yaz gəlir — 
Kotan əkir, xış özünü göstərir… 
 
Uşaq ikən dağa-düzə çıxardım, 
Cığırı çəp, yolu kəsə çıxardım. 
Bu yoxuşu birnəfəsə çıxardım, 
Yavaş-yavaş yaş özünü göstərir… 
 

1984 
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SÖYÜDLƏR ÇİÇƏKLƏMİR 
 
Elə ki, yaz gəlir, bahar yetişir 
Üzür «süd gölündə» həyət-bacalar; 
Çiçək işığında quşlar ötüşür, 
Çiçək «dumanında» azır  bağçalar, 
Söyüdlər çiçəkləmir. 
 
Ağaclar oyanır öz yuxusundan, 
(Gülməli görünür toxa ac dərdi…) 
Keçir təbiətin yaz yuxusundan 
Ağaclar içində bir ağac dərdi – 
Söyüdlər çiçəkləmir. 
 
Titrəyir yarpağı, əsir yarpağı - 
Sonsuzluq soyudan ev-eşik kimi… 
Barsız budaqları gözünün dağı – 
Yellənir, yellənir boş beşik kimi… 
Söyüdlər çiçəkləmir. 
 
…Salsan da taleyin qışına məni 
Özün qışa düşüb sönmə, ürəyim. 
Çevir döyüntünün başına məni, 
Söyüd ağacına dönmə, ürəyim – 
Söyüdlər çiçəkləmir… 

 
1984 
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SU DAŞI 

 

Saf su axtaranda tək bircə içim 
Daş-qaşa tutalar gərək bu daşı. 
Bulanıq suları durultmaq üçün 
Keçirib «süzgəcdən» süzər su daşı. 
 
Vurulub daşdakı bu möcüzəyə 
Təmizlik eşqiylə çıxasan yola; 
Bulanıq duyğular durulsun deyə 
Hər kəsin ürəyi «su daşı» ola… 

 
1984 

SƏKKİZLİKLƏR 
 

Ətəyi yaşıl dağın 
Zirvəsi çal kimidir. 
Yamacda qara qaya 
Yanaqda xal kimidir. 
Burda halım, əhvalım 
Bir özgə hal kimidir. 
Torpaq elə şirindir 
Bulaqlar bal kimidir… 
 

*** 
İlmə-ilmə közərir 
Çəmənin gül naxışı. 
Yağış şəkli çəkibdir 
Qayada sel naxışı. 
Ağlı-qaralı olub 
Ömrümdə il naxışı. 
Qəlbimdən qəm axıdıb 
Gözümün göl naxışı. 
 

1984 
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BULUDLAR ÜSTÜNDƏ BİR QARTAL SÜZÜR 

 
Buludlar üstündə bir qartal süzür, 
Elə bil bu meşə, bu dağ onundur. 
Təbiət ərkinə, nazına dözür — 
Qıy vurub qonduğu budaq onundur. 
 
Şığıyıb günəşin nurundan içir, 
Qarğa qalxa bilmir o ucalığa. 
Üzüb dalğa-dalğa buluddan keçir, 
Dönür göy səmada «qara balığa». 
 
Bu səma, bu günəş, bu yer durunca 
Beləcə özünü öyəsidir o. 
Haqqı var öyünə, haqqı var bunca — 
Yerin də, göyün də yiyəsidir o… 
 

1984 
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YURD YERİNDƏ 

 
Ulu dağlar, sənə açım sirrimi - 
Yaylağında yaylamağa gəlmişəm. 
Duman kimi o sürünən sürünü 
Çoban kimi haylamağa gəlmişəm. 
 
Dilə gəlib demirsən ki, heç mənə 
Niyə sənə belə uzaq kimiyəm. 
Naşı-naşı boylanıram çəmənə, 
Köhnə yurdda təzə qonaq kimiyəm. 
 
Bir nəsilin od-ocağı deməkdir 
Yurd yerində hər dəyə, hər alaçıq. 
Burda hamı elə açıqürəkdir 
Quşqonmayan zirvəyə də yol açıq. 
 
Ulu dağlar, qayıtmışam keçmişə, 
Ömrün ötən aylarına gəlmişəm. 
Bu günümü tay tutmuşam keçmişə — 
«Dədə Qorqud» boylarına gəlmişəm. 

 
1984 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сечилмиш  ясярляри   
 

 267

 
GÖYLƏRİN SEVGİSİ 

 
Göylərin sirrinə yaxşı bələdəm, 
Qara buludların yükü yağışdır. 
Aranda yer yanır su həsrətindən, 
Yaylaqda çobanın kürkü yağışdır. 
Qovuşan görmüşəm göy ilə yeri, 
Göydən yerə yağan sevgi yağışdır. 
Göyərən nə varsa göylərə möhtac; 
Sonu günəşdirsə, ilki yağışdır. 
Sünbüllər su içir qara buluddan, 
Xeyir-bərəkətin kökü yağışdır. 
Üzümə nur yağdı göyün üzündən, 
Yağışdan yazırdım, bu ki yağışdır… 
 

1984 
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BELƏ QƏRİBSƏMƏ 

 
Kəndimizin camaatı dədə-babadan  Qaradağlı yaylağını özünə 

yurd yeri seçib. Son illər, Qaradağlı biçənək yeri kimi qorunduğundan el-
oba köhnə düşərgəsindən ayrılaraq təzə yurda düşməli olub. Yaylağın 

insan nəfəsinə, qoyun-quzu mələrtisinə öyrəşən «Novlu bulağı» tək-tənha 
qəribsəyir, darıxır… 

 
Sən ki bu dağların öz balasısan, 
Belə qəribsəmə, gözüm giləsi. 
Gözündən axanlar, gözümdən axdı — 
Eynim açılası, üzüm güləsi. 
 
Mən də çəkməliyəm çəkdiyin dərdi, 
Yalqız yaşanılan ömür hədərdi… 
Suyundan doldurub qızlar gedərdi — 
Zil qara gözləri üzüm giləsi. 
 
Yarpızın, çiçəyin çıxıbdı dizə, 
Hanı gülüzlülər gülündən üzə?.. 
Bu yurda bir dəfə el gəlibdisə 
Yenə gələsidir, yenə gələsi… 
 
O yaxın günəş də uzaqdan baxır, 
Başına gələni başına qaxır. 
Ay bulaq, gözündən havayı axır 
Çiçəkli dağların şəhdi, şirəsi. 
 
Bu dünya dərdini yazana möhtac, 
Bu dağlar bir dəli ozana möhtac. 
Mən də bir insanam — insana möhtac, 
Yaman dolaşıqdır bu yer kürəsi… 

1984 
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UŞAQLIQ DOSTLARIMA 

 

Bir çay qırağında, bir çəmən üstdə 
Öpdük bir-birinin gözündən o gün. 
Xətri əziz olan xatirələrin 
Doymadıq dadından-duzundan o gün. 
 

Düşdü yadımıza yaxın uzaqlar, 
Yandı bağrımızda odsuz ocaqlar. 
Uşaqlar atası olan «uşaqlar» 
Danışdı oğlundan, qızından o gün. 
 

Bizim üzümüzdə dan sökülürdü, 
Bizim gözümüzdə dünya gülürdü. 
Hardasa, uzaqda qəm tökülürdü 
Bir qərib aşığın sazından o gün. 
 

Köçürüb gözünə doğma diyarı 
Vilayət baxırdı Vaqifə sarı… 
Güldürmək istəyib İsfəndiyarı 
Ramiz də çıxmışdı cızından o gün. 
 

Ətəyi sıldırım bir dağdan keçdik, 
Çaya körpü salan budaqdan keçdik. 
Kökümüz işləyən torpaqdan keçdik — 
Düz bir il yaşadıq azından o gün. 
 

Ürkütdük üz-gözü şehli çiçəyi, 
Titrədi saplağı, əsdi ləçəyi. 
Dumana bələndi kənd girəcəyi 
Bu yelli yerişin tozundan o gün. 
 

Ömür ötəridir, günlər qaçaqdır, 
Belə gün ömürdən bir umacaqdır. 
Dostlar, xatirətək boylanacaqdır 
Mənim bu balaca yazımdan o gün… 
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QIŞIN OĞLAN ÇAĞI 

 
Qışın oğlan çağı kəndə gedirəm, 
Hər daşın, ağacın büllur tacı var. 
Əriyib yox olur qar işığında 
Könlümdə nə qədər ağrı-acı var. 
 
Quşlar civildəyib baxır yuvadan, 
Dovşan koldan çıxır, əlik kahadan. 
Mən yaxşı bilirəm, belə havada 
Ovçunun ov ilə «gizlənpaçı» var… 
 
Qıy vuran qartallar gümüş qanadlı, 
Gümüşü qayalar göyrüş qanadlı. 
Vüsal həvəsliyəm, görüş qanadlı — 
Yolumu gözləyən ana-bacı var. 
 
Qar geyib, nur geyib yamaclar, yallar, 
Bilinmir cığırlar, görünmür yollar. 
Karıxar boynuma dolanan qollar — 
Görəndə Adilin qartək saçı var… 
 

1984 
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BƏS NİYƏ 

 
Buludlar söz verib uçub gəlməyə, 
Bəs niyə gəlmədi, niyə gəlmədi? 
Palıdlar söz verib qaçıb gəlməyə, 
Bəs niyə gəlmədi, niyə gəlmədi? 
 
Bulaqlar söz verib çıxsın yoluma, 
Bəs niyə çıxmadı, niyə çıxmadı? 
Çaylar da söz verib axsın yoluma, 
Bəs niyə axmadı, niyə axmadı? 
 
…Nahaqdan inciyib, küsməyim gərək 
Buluddan, palıddan, çaydan, bulaqdan. 
Nə qədər yaxına çəksə də ürək 
Uzaqlar həmişə baxır uzaqdan… 
 

1984 
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ETÜD 

 
Dolanıram yal-yamacı, 
Yanım-yörəm kəklikotu. 
Yol üstündə yandırıbdır 
Şah palıdı təklik odu… 
 

1984 
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YAYLAQ 

 
Gedən ömrüm kimi mən gedər oldum, 
Baxarsan bulaqda əksimə, yaylaq. 
Çəmənə qıymayıb, çığırdan keçdim, 
Qoymadım güllərin diksinə, yaylaq. 
 
Uçan xəyalımı Murova çaldım, 
Çırpınıb özümü alova çaldım. 
Ağlayıb astadan bir hava çaldım, 
Vurdum təzənəmi tək simə, yaylaq. 
 
Görüşdük – gümandan gümana düşdüm, 
Ayrıldıq – dumandan dumana düşdüm. 
Yollara mən dəli-divanə düşdüm, 
Saldın güzarımı tilsimə, yaylaq. 
 
Keçdim yamac boyu, keçdim yal boyu, 
Çiçəklər gözünü sıxdı yol boyu. 
Oynadım səninlə olub qol-boyun – 
Baxanda şimşəyin rəqsinə, yaylaq. 
 
Bil ki, nəfəs alan mənəm eşqinlə, 
Adiləm, qoynuna dönəm eşqinlə. 
Gör necə böyüdü sinəm eşqinlə – 
Sığışdın sən mənim köksümə, yaylaq. 

 
1984 
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DAHİLİK AZARI 

 
Çölündən içi görünür, 
Forması da çox formaldır. 
Dahilər normal doğulmur — 
Bu «dahi» də anormaldır. 
 
Kağız-qələm, dəftər-kitab 
Əlindən zinhara gəlib. 
Yazdıqları yığıldıqca 
«Maklatura» kara gəlib. 
 
İş yerində işgüzardır, 
Otaqda «otaq» düzəldib. 
«Təriflərin» xumarında 
Özünə yataq düzəldib. 
 
Dərdi, qəmi qəribədir, 
Nəşəsi də qeyri-adi. 
Adi peşə sahibinin 
Peşəsi də qeyri-adi. 
 
Gah kövrəlib yana-yana 
Aşıqdan, sazdan danışır. 
Gah alnını qırışdırıb 
Müasir cazdan danışır. 
 
Əlləri göydə oynayır, 
Xəbər verir əlli yerdən. 
Ehtirasla söhbət açır 
Bethovendən, Qliyerdən. 
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Elə odlu danışır o, 
Elə bil ki, oddan çıxıb. 
Baş qarışıb «dahiliyə» 
Arvad-uşaq yaddan çıxıb. 
 
Öz evini özü yıxıb, 
Gözgörəti əzab çəkir. 
Bir qucaq gündəlik yazıb – 
Özüylə haqq-hesab çəkir. 
 
Öz qanını içə-içə 
Öz ömrünə zəli olub. 
Dahi olmaq arzusuyla 
Yazıq dönüb dəli olub. 

 
1984 
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DÜNYA BELƏ QURULUB 

 
Ay allahsız Albəndə, 
Bir nəmər ver nalbəndə 
Atını tez nallasın, 
Mənzilinə yollasın. 
Verməsən bu nəməri 
Çaparsanmı kəhəri? – 
Dırnağından qan sızar, 
Baxmaz sən tək qansıza… 
At igidin altında 
Uçar göyün qatında… 
Uçmağa qanad istə, 
Nallat, sonra at istə – 
Qırğı kimi şığısın, 
Şimşək kimi şaxısın, 
Cilovunu gəmirsin, 
Qəzəbini sümürsün, 
Göylər kimi kişnəsin, 
Onu minən düşməsin… 
Ay Allahsız Albəndə, 
Çək çatını, çevik ol, 
Tez kəhəri sal bəndə… 
Öz atının xətrinə 
Hörmət elə nalbəndə. 
Dünya belə qurulub – 
Key-key baxma, kal bəndə… 

 
1986 
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NEÇƏ İLDİR 

 
Biz səninlə üz-üzəyik, 
Göz-gözəyik neçə ildir. 
İki budağa ayrılan 
Bir özəyik neçə ildir. 
Sən mənimçün, mən səninçün 
Gah köhnəyik, gah təzəyik 
neçə ildir. 
Baş-başa verib alışan 
Cüt kösöyük neçə ildir. 
Nə olsun bir yanırıq biz, 
Tüstümüz ki, ayrı çıxır. 
Yollarımız ayrı yoldur, 
Cığırımız ayrı cığır… 
Bir otağın havasından 
Nəfəs alıb yaşayırıq. 
Görən bizə nə deyirlər, 
Görən kimə oxşayırıq… 
Bu minvalla, bu əhvalla 
Keçib gedir iş günümüz. 
Belə ögey doğmalıqdan 
Baş gərəkdir baş açasan. 
Mən səninçün qıfılbəndəm, 
Sən mənimçün tapmacasan… 

 
1984 
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ŞƏHƏR XORUZLARI 

 
İşıq qaranlığı qovar küçədən, 
Ayıra bilməzlər sübhü gecədən, 
Seçilib kənddəki xoruz-beçədən 
Şəhər xoruzları vaxtsız banlayar. 
 
İşıqla zülmətin barışığında, 
Gecəylə gündüzün qarışığında, 
Neon lampasının qar işığında 
Şəhər xoruzları vaxtsız banlayar. 
 
Qorxmayıb başının kəsilməyindən, 
Nazik boğazının üzülməyindən, 
Məxməri qanının süzülməyindən 
Şəhər xoruzları vaxtsız banlayar… 

 
1984 
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HAMI «SƏNƏTKAR» OLUB 

 
Şair oldun 
Gərək saçın uzun olsun. 
Vacib deyil beş kəlmə 
Sözün olsun… 
 
Rəssam oldun 
Gərək saqqal qoyasan. 
Vacib deyil hər rəngin 
Çalarını duyasan… 
 
Baxıram sənətə, 
Baxıram sənətkara, 
Hamı «sənətkar» olub — 
Gəlməyir sənət kara… 

 
1985 
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İRƏLİ GƏLİR 

 
Çadır basır çubuğu 
Çətən irəli gəlir. 
Özgənin təkanıyla 
Yetən irəli gəlir. 
 
Yerişi, duruşunda, 
Vəzifə vuruşunda, 
Yaltaqlıq yarışında 
Ötən irəli gəlir. 
 
Sinə dönsə körüyə 
Ürək çətin kiriyə. 
Baş var dönmür geriyə, 
Bədən irəli gəlir. 
 
Nadanın çıxışıyla, 
Bəzəyi, naxışıyla, 
Vətəndaş «baxışıyla» 
Vətən «irəli gəlir». 
 
Qoy ağlasın gülənlər, 
Ərz eləsin bilənlər — 
Başımıza gələnlər 
Nədən irəli gəlir… 
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MEŞƏ ADAMI 

 
Sən quşlara dən səpmədin, qırma səpdin, 
Bir süfrəyə qurban verdin bir guşəni. 
Çöl-çəməni çapovultək çalıb-çapdın, 
Kabab üçün kömür etdin göy meşəni. 
 
Təbiəti sən təzədən rəsm elədin, 
O dərəni xəlvət bilib harınlaşdın. 
Mədən daşı, kəsəyi də həzm elədi, 
Sən təpədən dırnağacan qarınlaşdın. 
 
Bir də gördün yanın-yörən teyxa ətdir, 
Elə bildin ən mötəbər zümrədəsən. 
Bir səs gəldi: - «gözəl insan», 
məsləhətdir 
O meşədə heyvan kimi ömr edəsən… 
 

1986 
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İNANMAQ OLMUR 

 
Özünün canına and içir, 
Qızının canına and içir, 
Yüzünün canına and içir – 
İnanmaq olmur. 
 
Qəlbində yaxşı-pis yarışır, 
İşığı, kölgəsi qarışır. 
Gah küsür, gah da ki, barışır – 
İnanmaq olmur. 
 
Boğazı kəndirdən çıxsa da, 
Ölüsü «qəbirdən çıxsa da», 
Kükrəyib səbirdən çıxsa da 
İnanmaq olmur. 
 
Üzündə insanlıq nuru yox, 
Odu var, közü var, qoru yox. 
Tam deyil – yarı var, yarı yox… 
İnanmaq olmur. 
 
Ürəkdən gəlməyir kəlməsi, 
Gülməli görünür gülməsi. 
Qaçsa da ömrünün ilməsi 
İnanmaq olmur. 
 
Hər yerə uzadır burnunu, 
Əl açır – ver onu, ver bunu. 
Qadındır – otarır qarnını, 
İnanmaq olmur… 

 
1985 
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ŞEİR HAQQINDA ŞEİR 

 
Mən səni kefimdən yazmıram, şerim – 
Dərdimin, sərimin libası sənsən. 
Qədimdir ülfətin, dərindir mehrin – 
Ulu babamın da babası sənsən. 
 
Dilində bayatım, dilində ağım, 
Sən beşik bəstəsi, layla dilisən. 
Oduna alışıb odum-ocağım, 
Sən bizə dil verən ana dilisən. 
 
Sirrinə, sehrinə biganə baxır – 
Sənə ağız əyib, dodaq büzənlər. 
Çıxdığı ağacdan özünü yıxır 
Ayağı altından budaq kəsənlər… 
 
Durna qatarında heca görmüşəm, 
Közərən şeirdir Günəş də, Ay da. 
Mən səni həmişə uca görmüşəm 
Nizami, Füzuli zirvəsi  boyda. 

1988 
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ÜRƏYİMDƏ BİR HARAY VAR 
 
Ürəyimdə bir haray var, ay haray, 
Ürəyimdə çığırmışam, susmuşam. 
Çığırtımı sükutumla pozmuşam. 
Ürəyimdə bir haray var, ay haray. 
Haraylasam dost gələrmi imdada? 
Dost gəlməsə yetişəcək kim dada? 
Ürəyimdə bir haray var, ay haray, 
Bu harayı ürəyimdə göyərtdim, 
Bu harayı taleyimdə böyütdüm. 
Böyüdükcə harayım da böyüdü… 
Ürəyimdə haray olub göyərdi 
Bu dünyanın bir bəhrəsiz söyüdü. 
İndi mənim ürəyimin səması 
Bu harayın səmasıdı, göyüdü. 
…Bu harayın budağı var, barı yox, 
Bu harayın varlığı var, varı yox. 
Bu harayı istəyinə çatdıran 
«Uçan xalça», «küpəgirən qarı» yox. 
…Ürəyimdə bir haray var, ay haray, 
Ürəyimə toxunmayın, dəyməyin, 
Bu harayı yetişməmiş dərməyin. 

1981 
 
 



Сечилмиш  ясярляри   
 

 287

 
YAXIN KEÇMİŞ 

 
Kimə inanasan bu Yer üzündə, 
Ömrünə sığışmır insanın qəmi. 
Üzüm çöllüyündə, pambıq düzündə 
Göyərən görmüşük saxta rəqəmi. 
 
Həqiqət bilmişik çox yalanları, 
Fəqət billə-bilə əl çalmışıq biz. 
Yetirib yerinə bu «planları» 
Hər dəfə bir bayraq «ucalmışıq» biz. 
 
Qoyunun yerinə söz verən çoban 
Qoyubdur milləti qoyun yerinə. 
Bir deyən olmayıb o vaxt, o zaman: 
«Gəlmə» quzuları qoyun yerinə… 
 
Bir toyuq bir gündə iki yumurta, 
Bir inək bir ildə üç bala verib. 
Biclərin əməli bu ana yurda 
Bilsəniz nə qədər bic bala verib… 
 
Hər yerdə başsızı başa çəkiblər, 
Yüz iş görübdülər bir qohum üçün. 
Kələmin yerinə qarpız əkiblər – 
Bu torpaq şumlanıb yad toxum üçün. 
 
Mayası yalanmış belə ad-sanın – 
Barsız budaqlardan «bəhər» yağıbdır. 
Əlindən bərəkət yağan insanın 
Başına nə qədər zəhər yağıbdır… 
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Yaşayıb qaranlıq zirzəmilərdə 
Ulduza «şığıyıb», Aya «dəymişik». 
O yaxın keçmişə boylanıb hərdən 
Deyirik: - İlahi, biz beləymişik?.. 

 
1988 
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KÜLÜNƏ ÇEVRİLDIM BU ARZULARIN 

 
Ömrüm yel qanadlı çapardı – getdi, 
Cığırlar göyərdən cıdırdı dünya. 
Gedənlər məni də apardı getdi, 
Dolmamış boşalan çadırdı dünya. 
 
Hamının gözünə boylanar Günəş, 
Hamının bəxtinə yol tapa bilməz. 
Yazıq insan oğlu, min yol fikirləş – 
Sinədən qəlb qopar, qəm qopa bilməz… 
 
Küləklər sovurar durğun suları, 
Yağış yığnağından göl ola bilməz. 
Külünə çevrildim bu arzuların – 
Ürəkdən yanmayan kül ola bilməz. 
 
Tumurcuq sabahım sirli dəfinə – 
Elə bil bu insan heç mən deyiləm. 
Məni aparmayın dostun dəfninə, 
Allahsız olmayın – düşmən deyiləm… 
 
Təndir ağarmasa küt gedər kündə, 
Sünbül döyülüncə qılçıqlı olar. 
Gecələr Yer üzü qara geyəndə 
Yaxşı ki, Göy üzü işıqlı olar… 

 
1988 
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AY ÜRƏK, AMAN VER 

 
Ay ürək, bu qədər vəfasız olma, 
Hələ nə görmüşəm, nə götürmüşəm… 
Mənimçün düşməyib göydən «üç alma», 
Özüm bağça salıb, bağ bitirmişəm. 
 
Niyə köksüm üstə əydin başımı – 
Sən ki dözümlüydün daşdan, dəmirdən. 
Gözüyaşlı gördüm otuz yaşımı – 
Yarıya bilmədim yarı ömürdən. 
 
Ay ürək, bu qədər kəmfürsət olma, 
Hələ gözlədiyim gəlib çıxmayıb… 
Qərib sorağını qürbətdən alma – 
Guya ki vətəndən qərib çıxmayıb?... 
 
Dünyaya gəlmədim kəm-kəsir kimi – 
Dağ yıxan yükü var bu dağlarımın. 
Cinayət eyləmiş müqəssir kimi 
Baxıram üzünə uşaqlarımın… 
 
Ay zalım ürəyim, ay vəfasızım, 
Aman ver, ağrılar doğrayır məni. 
Onca bahar görən qaragöz qızım 
Yaş töküb anamtək ağlayır məni. 
 
Təzədən neyləyim – illər ötüşüb, 
Ay ürək, mən səni qorumamışam. 
Fikrimdə gəzənin izinə düşüb, 
Sinəmdə gəzəni qorumamışam. 
 

1988 
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YİYƏSİZ YERLƏR 
 

Bizdən qabaqdadır avropalılar – 
İşi iş bilənə tapşırır onlar… 

            Şəhriyar 
 

Kökündən, soyundan xəbərsiz olan 
«Ulu» keçmişindən, kökündən yazır. 
Kimə gərək imiş bu yağlı yalan – 
Torpaq tanımayan əkindən yazır. 
 

Elindən-günündən xəbər tutmayan 
Bəzən el adından elçilik edir. 
Bizə də əyandır, sizə də əyan – 
Dilini bilməyən dilçilik edir. 
 

Alim var həvəsi vaxtsız soyuyub – 
Hər şeyi hər yerdə hazır axtarır. 
Alim var elə bil əliylə qoyub – 
Kaha koğuşunda qızıl axtarır. 
 

Nə çoxdur səhrada çeşmə axtaran, 
Nə çoxdur meşədə dəvə gəzənlər. 
Nə çoxdur boş yerə heç nə axtaran, 
Nə çoxdur dərədə zirvə gəzənlər… 
 

Bu yolun yolçusu mindən biridir, 
Hər yola çıxanın öz cığırı yox. 
Şair var – çox da ki, «xalq şairi»dir, 
Xalqına qovuşan söz çığırı yox. 
 
Demirəm ürəyin dərdi-sərini, 
Həkim var bilmir ki, ürək hardadır. 
Gəlin bu yerlərin yiyələrini 
Gəzək qapı-qapı görək hardadır?.. 
 

1988 
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GƏLİB GEDİRİK 

 
Məni bu dərdlərin əlindən alan 
Dərd bilən, dil bilən insan tapılmaz. 
Bu yalan dünyada səadət yalan, 
Ömür bir yuxudur – yozan tapılmaz. 
 
Qəfəsdə quş kimi çırpınır ürək, 
Bu gün nə keçmişdir, nə gələcəkdir. 
Onu bilirik ki, biz hardan bilək 
Sabah başımıza nə gələcəkdir… 
 
«Başlı adamların başı salamat» - 
Tale belə demir, yox, belə demir. 
Güldürə-güldürə ağladır həyat – 
Sinəyə sancılan ox belə demir. 
 
Azalır, sozalır xeyir-bərəkət, 
Sıyıq bir xəmirdən kündə olmayır. 
Allah deyibdir ki, «səndən hərəkət…», 
Adamlar Allaha bəndə olmayır. 
 
Elə pozulub ki, mizan-tərəzi, 
İrəli bilinmir, geri bilinmir. 
Kiçiklər görürəm «böyük» əvəzi – 
Böyüyün, kiçiyin yeri bilinmir. 
 
Dünyaya nə üçün gəlmişəm axı, 
Mənə çox gərəkmi bu ah, bu aman? 
İnsanın deyilmiş insan günahı, 
Bütün zamanlarda günahkar – «zaman». 
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…Beləcə ömrümüz-günümüz keçir, 
Beləcə gecəni sabah edirik. 
Ən tezə çevrilir bəzən ən geci – 
Biz gedib gəlmirik, gəlib gedirik… 
 



     Адил  Ъямил  
 

 294

 
MƏNİM GİLEYİM VAR YURDDAŞLARIMA 

 

Mənim o torpaqda vətənim varmı – 
Vətəndən nə qaldı torpaq üstündə? 
Uğrunda ölənim, itənim varmı – 
Sonuncu təsəlli tapaq üstündə? 
 

Haqsızın «haqqını» verən olmadı, 
İgid bildiklərim yoxsa naçarmış? 
Yaxşı ki, bu «köçü» görən olmadı – 
Sıraya düzülüb el də qaçarmış… 
 

Hanı o torpağa can qıyanlarım, 
Hanı Ana Yurda oğul sevgisi? 
Ey ürək dağlayıb, qəlb oyanlarım, 
İnsanın torpaqdan doğur sevgisi… 
 
Günəş dediyimiz dünya işığı 
Başımız üstündə gəzəri torpaq. 
Torpaq qarışığı – qan qarışığı, 
İnsanın axırı, əzəli – torpaq. 
 
Sozalan səbrimin yoxdur dözümü – 
Mənim gileyim var yurddaşlarıma; 
Siz gərək bu xalqın «VƏTƏN» sözünü 
Qanla yazaydınız yurd daşlarına. 
 
Ölümsüz – həyat yox, qansız -  qələbə, 
Neyləyər düşmənin hədə-qorxusu?.. 
Bu qəm ürəyimdə qalan bir qəlpə – 
Kişilər qaçırtdı gədə qorxusu. 
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Yad əllər toxundu Ələsgərimə, 
Məzarı şumlandı Aşıq Alının. 
Bu dünya dar gəlir dərdi-sərimə: 
Ruhu yetim qaldı o şıx Alının. 
 
Olumdan ölümə uzanan yoldur – 
Torpağın altı da, üstü də VƏTƏN. 
Göynəyə-göynəyə görünməz oldu 
Bu qəfil dumanda, tüstüdə VƏTƏN. 
 
Geriyə hər addım – torpaq itkisi, 
Əyildi, büküldü Azərbaycanım. 
İçinə çəkilən bir dəniz kimi 
Özünə çəkildi Azərbaycanım. 
 
…Sozalan səbrimin yoxdur dözümü, 
Mənim gileyim var yurddaşlarıma. 
Siz gərək bu xalqın «Vətən» sözünü 
Qanla yazaydınız yurd daşlarına… 

 
1989 
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ELƏ KÖK ATAQ Kİ 

 
Natəvanın əl işləri 
Fransanın muzeyində. 
Şəki xanının xalısı 
İlmə-ilmə yanıb-sönür 
Ermitajın bəzəyində. 
Qədim Gəncə qapıları 
Oğurlanmış qeyrətimdir – 
Kutaisi quzeyində… 
 
Qılıncımız qında qaldı, 
Sıyırmadıq pas tutunca. 
Dirimizi ağlamadıq, 
Ölümüzə yas tutunca – 
Yetər bunca… 
 
Çən yeridi, duman gəldi, 
Ürəklərə daman gəldi. 
İlğımların pərdəsindən 
Bizə baxan zaman gəldi. 
 
Oğurlandı saflığımız, 
Oğurlandı sağlığımız. 
Qara günə qalasıymız 
Pambıq kimi «ağlığımız». 
 
Yad damara axasıymış 
Neft kimi qara «qanım» - 
Heyf sənə, Suraxanım, 
Heyf sənə, Balaxanım… 
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Gilə-gilə yoxa çıxdıq, 
Parça-parça oğurlandıq. 
İlim-ilim itdi ilməm, 
Xalça-xalça oğurlandıq. 
Borcumuzdan çıxmaq üçün 
Düşdük borca – oğurlandıq. 
 
Gəlin elə kök ataq ki, 
Budanmasın budağımız, 
Tökülməsin yarpağımız. 
Oğurlanıb torba-torba 
Daşınmasın torpağımız… 
 

1988 
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DOĞMA TORPAQ, YAD HEYKƏLLƏR 

 
Bu torpağa heykəl qoyan 
Eloğlumun heykəli yox. 
Qaçaq Nəbi qaçaq düşüb, 
Koroğlunun heykəli yox. 
 
Alışıram korun-korun, 
Bulud boylu tüstümə bax. 
Qan içənin, baş kəsənin 
Başa çıxan büstünə bax. 
 
Heykəlləşib düşmən ömrü – 
Sağım cəllad, solum cəllad. 
Bu heykəllər qarşısında 
Az qalıram olum cəllad… 
 
Birisi «zirvədən» baxır – 
Təpiyinin altda Bakı. 
Sanki Azərbaycanımdır 
Onun qanlı ovcundakı… 
 
Birisi yol ayrıcında – 
Dörd tərəfi gələn, gedən. 
Qərinələr yola salır 
Tərpənməyən bu tunc bədən. 
 
Birisi də «buxarlanıb», 
Yer üstündə yeri qalıb. 
Heykəli qoyulan kəsin 
Demə özü diri qalıb… 
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Bəsdir heykəl qoyduğumuz 
Yad oğluna, yad qızına. 
Ocağımın istisinə 
Niyə gəlib yad qızına?.. 
 
Dədəm Qorqud göz didəmiz, 
Didəmizin heykəli yox. 
Ana torpaq bağışlasın – 
Dədəmizin heykəli yox. 
 
Şir ürəkli Babəkimin, 
Xətaimin heykəli yox. 
Parçalanmış o tayımın, 
Bu tayımın heykəli yox. 
 
Bəsdir heykəl qoyduğumuz 
Bu torpaqda yad oğluna. 
Bircə qarış yer verməzmi 
Odlar Yurdu od oğluna?.. 
 

1989 
 

Qeyd:  Gülər Həsənlinin 1989-cu ildə musiqi yazdığı bu şeir 
efirdə yayımlanarkən Bakıda sözügedən milli heykəllərimizin heç 
biri yox idi. İndi Xətainin, Koroğlunun, Dədə Qorqudun heykəlləri 
paytaxt şəhərimizə xüsusi yaraşıq verir. 
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QIRXINCI OTAQ 

 
Qırxıncı otağın astanasında 
Dizlərim titrəyir… fikrə getmişəm. 
Qırxıncı otağa gəlib çıxınca 
Hiyləyə əl atıb, məkrə getmişəm… 
 
Gərək itiləyim kor hiddətimi, 
Bir bülöv daşına çəkim hirsimi. 
Bəlkə tapasıyam səadətimi – 
Açsam bu qapını, qırsam tilsimi… 
 
Özüm də bilmirəm nə üçün məndən 
Aralı düşəni aradım orda. 
Açmaq istəyirəm bağlı qapını – 
Elə bil gözləyir muradım orda… 
 
Qəfildən sıyrılıb çıxsam özümdən, 
Təpilsəm içəri bir külək kimi, 
Mən dözə bilmərəm, bilmərəm, Allah, 
Görsəm bu otağı boş ürək kimi. 
 
Dözmərəm eşqinə illər verdiyim 
Bu bağlı otağın boşluğuna mən. 
Qibləmi çevirrəm, 
üz çevirmərəm 
Rəhmsiz rüzgarın «xoşluğuna» mən. 
 
Sirrimin, sehrimin qıfılbəndimi 
Qarşımda tağ atan tağlı qapılar? 
Beləcə bilmirəm açımmı sizi, 
Yoxsa açmayımmı, bağlı qapılar? 



Сечилмиш  ясярляри   
 

 301

                           Nə deyim, bəlkə də siz açılsanız 
Tərsinə fırlanan çərximi görrəm. 
Özümü özümə yetirər fələk – 
Qırxıncı otaqda qırxımı görrəm… 
 

1988 
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KEÇƏNƏ GÜZƏŞT 

 
Günlərimiz günəşsiz də keçinir, 
Öyrəşmişik bu dumana, bu çənə. 
Ətri xoşdur, xətri xoşdur torpağın – 
Güllə dəyir zəmisini biçənə. 
 
Ötən qışdan, gələn yazdan qorxuram, 
Dar dərədən, daş boğazdan qorxuram. 
Haça dilli boşboğazdan qorxuram – 
Aman, Allah, yorulmayır bu çənə. 
 
Yollarımız dolanbacdır – düz gəlmir, 
Silahlanıb gələnlərə söz gəlmir… 
Üzülürük… üz vurmağa üz gəlmir – 
Qanımızı şərab kimi içənə. 
 
Köçkünümə, qaçqınıma nə deyim, 
Boş yuvalar mənim torpaq itiyim… 
Kimə qalır dağım, dərəm, gədiyim, 
Əvəzində nə verirlər köçənə?.. 
 
Güllələri gül-çiçəklə qarşıla, 
Top-tüfəngi duz-çörəklə qarşıla. 
Sən qonağı bu ürəklə qarşıla – 
Fağır millət, güzəşt eylə keçənə… 
 

1990 
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GÜN VAR, AY VAR 

 
Alaqlar aldı zəmini 
Sarı sünbül tel olunca. 
Üyütdüm dünya qəmini 
Qönçəm dönüb gül olunca. 
 
Kösövlər baş-başa yandı – 
Ayrılıqlar qoşa yandı… 
Gözüyaşlı yaşa yandım – 
Qıvrılırdı kül olunca. 
 
Vuran ürək nəsə deyir, 
Onu duyan kəsə deyir… 
Ömür yolu kəsə deyil – 
Gün var, ay var – il olunca. 
 
Can yanğısı üzdən olmaz, 
El qayğısı sözdən olmaz. 
Ağ bulaqlar gözdən olmaz – 
Qara torpaq gil olunca. 
 
Yanar çölüm, yanar içim – 
Körpülər var qoymaz keçim… 
Min illərdən gələn köçüm 
Nələr çəkib el olunca. 
 
Sinəmizi dağladıblar, 
Gözümüzü bağladıblar, 
Anamızı ağladıblar – 
Ana dilim dil olunca… 

1988 
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NƏĞMƏSİZ QALAN  

NƏĞMƏKAR 
 

Qara yanvar çoxlarımızın saçını ağartdı, belini bükdü, ürəyini 
parçaladı. Bu qəfil bəlanın caynaqları hərəmizdən bir şey apardı. Gör-
kəmli müğənnimiz, sevgili yurddaşımız Zeynəb xanımın da səsini 
«oğurladı» o qanlı gecə… Həmin gecənin səhərisi duzlu-məzəli, lirik və 
ritmik mahnıların əvəzsiz ifaçısı Zeynəb Xanlarova şəhidlərimizin ilinə 
kimi oxumayacağına and içdi. Bu andın müqəddəsliyi xalqımızın nəğ-
məkar qızını il boyu nəğməsiz qoydu… 

 
Niyə oxumursan, niyə, a bülbül, 
Axı bağçaların xəzan vaxtıdır. 
Saralıb-solursa bu çiçək, bu gül 
Fələyin bizə bəxt yazan vaxtıdır. 
 
Sənə də əyandır, mənə də əyan – 
Kimlər ağladandır, kimlər ağlayan… 
Sinəsi üstündə simlər çağlayan 
Koroğlu timsallı ozan vaxtıdır. 
 
Dəyişib çığırı, yolu dünyanın, 
Ağaca boy vermir kolu dünyanın. 
İşıqlı, kölgəli ulu dünyanın 
İşığı kölgəyə yozan vaxtıdır. 
 
Belə susmaq ilə nədir mətləbin – 
Yoxsa yoxa çıxdı ilhamın, təbin?.. 
…O gecə vurulub səsi Zeynəbin – 
Yara sağalınca susan vaxtıdır. 
 
 
 
 



Сечилмиш  ясярляри   
 

 305

İzi qalmayıbdır imanın, dinin, 
Sabahı dumandır tale vədinin… 
Necə oxuyasan ki millətinin 
Qəlbinə qara qan sızan vaxtıdır. 
 
Bu şəhər hələ də həyəcanında – 
Qəlpələr qalıbdır torpaq canında. 
Bir azdan şəhidlər xiyabanında 
Sinələr göynədən əzan vaxtıdır… 

 
1990 
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GÖZLƏYƏN VAR 

 
Niyə tələsirsən, vəfasız ömür, 
Yoxsa ki səni də bir gözləyən var? 
Sevilə-sevilə əkilən ağac, 
Şümal budağından bar gözləyən var. 
 
Həqiqət yalana yozulur bəzən, 
Fələk yazdığı da pozulur bəzən. 
Xəstənin məlhəmi buz olur bəzən – 
Yayın qızmarında qar gözləyən var. 
 
Adım ayrılıqdır, həsrət oğluyam, 
Mən kədər övladı, zillət oğluyam. 
Nə yaxşı belə bir millət oğluyam – 
Namus gözləyən var, ar gözləyən var. 
 
Əysə də qəddini taleyin yükü, 
Açılan sabahın solmasın təki… 
Sarala-sarala gözünün kökü 
Tamahdan tor atıb var gözləyən var. 
 
Köhnə dəyirmanın fırlanmır pəri – 
Əbədi bildiyin bəzən ötəri… 
Məhəbbət yol gəlir min ildən bəri – 
Yaxşı ki, hələ də yar gözləyən var… 

1988 
 
 
 
 
 
 
 



Сечилмиш  ясярляри   
 

 307

 
ƏZİZİM İNSAN 

 
Başqa planetdə həyat gəzirik, 
Yerdəki həyatın qədri bilinmir. 
Kiməsə «dost» deyib çörək kəsirik, 
Ürək dostluğuna çevrilməyincə 
Çörək dostluğunun ətri bilinmir. 
 
Birimiz Marsdanıq, birimiz Aydan – 
Hələ özümüzə sevgi çatışmır. 
Nə olsun çoxalır evsiz evlilər – 
Bizim məmləkətdə ev ki çatışmır… 
 
Körpələr böyüyür zirzəmilərdə, 
Qəm çökür, nəm çökür gül nəfəslərə. 
Görən insaf varmı bu «əmilərdə» - 
«İnsaf» dediyimiz yaxın gəlirmi 
Vəzifə sahibi olan kəslərə?.. 
 
İndi yeriməyə yeri olmayan, 
İndi yaşamağa evi olmayan, 
Havasız bucaqda böyüyən uşaq 
Haçansa bu evlər idarəsinə 
Kim bilir, bəlkə də rəis olacaq… 
 
Səbr elə, darıxma, əzizim insan, 
Sən dərdi ömürlük daşımalısan, 
Çəkməyə qəmin var – deməli varsan, 
Vuruşa-vuruşa yaşamalısan… 
 

1988 
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ÜMİD İŞIĞINA DİKİLƏN GÖZÜM 

 
Hardasan, başına dolandığım gün, 
Hardasan, yuxuma girən gələcək? 
Bu yer yarılaydı yarandığım gün, 
Ömür sürməyəydim mən yalan-gerçək. 
 
Ayağım altında torpaq titrəyir, 
Uçrumlar ağzında yolum qırılır. 
Sinəmdə ürək yox, yarpaq titrəyir, 
Qanad istəyirəm, qolum qırılır… 
 
Yaysın Yer üzünə külək səsimi – 
Saralan arzuyam, solan istəyəm. 
Ürəklər eşitmir ürək səsimi – 
Fələk qıfıl vuran bir qəfəsdəyəm. 
 
Mənəm bu dünyanın dəli-dolusu, 
Bir gün görməsəm də ötüşür günüm. 
Döyəndə taleyin qəfil dolusu 
Ömür «budağından» kal düşür günüm. 
 
…Buluddan sıyrılıb, çəndən ayrılıb 
Günəş Yer üzünə ömür-gün doğur. 
Bütün ayrılıqlar məndən ayrılıb, 
Kimə qar ələnir, kimə gün doğur… 
 
Görən göyərərmi itən izlərim… 
İnamsız ömürdən axı nə fayda? 
Bir ümid işığı gəzir gözlərim, 
O işıq iynənin ulduzu boyda… 

1988 
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DÖNSÜN 

 
Yolumdan döndərdi məni, 
Bu obanın arxı dönsün. 
Yetişməmiş dərdi məni – 
Bu fələyin çarxı dönsün. 
 
Çırpınmasan, qanad yoxdur, 
Döyüşməsən, həyat yoxdur. 
Bir mahalda bir at yoxdur – 
İgid varmı, ilxı dönsün?! 
 
Az əyilir çoxa gördüm, 
Saf ürəyi yuxa gördüm… 
Şoru baldan baha gördüm – 
Bu bazarın nırxı dönsün. 
 
Aylar keçib, illər ötsə 
Arzu bitməz – ömür bitsə… 
Axı insan hara getsə 
Niyə gözdə qorxu dönsün? 
 
Yalançıdır tale vədi, 
Talançıdır yar həsrəti. 
Ağlar gördüm məhəbbəti – 
Hicran quran qurğu dönsün… 

1988 
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BÖLÜR AYRILIQLAR BU YER ÜZÜNÜ 
 

Bölür ayrılıqlar bu Yer üzünü, 
İnsan ayrılandan birləşə bilmir. 
Ayrılan ayrıca deyir sözünü – 
Araz Kürə axır – Kürləşə bilmir. 
 

Ayı bir,günü bir ulu dünyanın, 
Bu dünya misallı ulumuz hanı? 
Özünə qayıdır yolu dünyanın – 
Özgə dünyalara yolumuz hanı? 
 

Bölür ayrılıqlar bu Yer üzünü, 
Minillik həsrətlər qovuşa bilmir. 
İnsan sərhədlərə bölüb özünü – 
Özünü özündən soruşa bilmir… 
 

Özümüz yaradıb bu qanunları 
Qoyduq özümüzə qanun, qadağa. 
Dövran dəhrələyib çox «cünunları», 
Bu qorxu keçibdir kökdən budağa… 
 

Arada ayrılıq məftili varsa 
Azadlıq biçilir köhnə ülgüyə. 
Qardaş qardaşına qovuşmayırsa 
Qovuşa bilərmi ölkə ölkəyə… 
 

Bölür ayrılıqlar bu Yer üzünü… 
Dünyanın işığı sozalır gedir. 
Hərə bir tərəfdə illər uzunu 
Əlləri əllərə uzalı gedir… 
 

Ayrılıq başlayır evdən-eşikdən, 
Ayrılıq başlayır ocaq başından. 
Qərib harayları kimdir eşidən, 
Kimdir gözü dolan bu göz yaşından?.. 

1988 
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PAYTAXT ŞƏHƏRİMƏ 

 
Bakıya «beynəlmiləl şəhər» deyirlər. Bu o deməkdir ki, 

 özgələr üçün özününkülərdən keç. Yazıq Bakı, 
 «dərd çox, həmdərd yox…» 

 
Sənə ad qoyulub ikinci dəfə, 
Sənə od qoyulub mininci dəfə – 
Xəzər olmasaydı, yanardın bəlkə, 
Bu ad taleyində qara bir ləkə. 
 
Nədir ərəb sözü «beynə-əl-miləl»? 
«Millətlərarası» deməkdir, Bakı. 
Biz hansı millətlər arasındayıq, 
Bu hansı millətə köməkdir, Bakı? 
 
Hər xalqın tacıdır paytaxt şəhəri, 
Görmüşük bir başa qoyalar tacı. 
Çıxıb yadımızdan qardaş-bacımız, 
O qədər «qardaş» var, o qədər «bacı». 
 
«İnqilab beşiyi» dedilər sənə, 
Hərdən «proletar şəhəri» oldun. 
Şimalın gözündə, Qərbin gözündə 
Sən Şərqin «işıqlı səhəri» oldun. 
 
Bakıya ad qoyan ulu babamın 
Bu təzə adlardan xəbəri yoxdur. 
«İnqilab beşiyi» olan şəhərin 
Adını qorumaq təpəri yoxdur. 
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Millətlərarası şəhərdir Bakı – 
Burda hər millətin oğlu-qızı var. 
Buluddan boylanan səhərdir Bakı, 
Bu adı tapandan sızıltısı var. 
 
El deyib «gələrsən qadanı allam», 
Deməyib gedənə yalvarıb «gəl» de. 
Bir xalqın evini yıxmaq istəsən 
Onun paytaxtına «beynəlmiləl» de… 

 
1989 
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DON ÇAYI 

 
Mən görəndə durğun idin, Don çayı, 
Yaralıtək uzanmışdın elə bil. 
Durğun idin, yorğun idin, Don çayı, 
Çay olmaqdan usanmışdın elə bil. 
 
Sahilində bir söyüdə söykənib 
Ağ köpüklü göy ləpənə baxırdım. 
Yaddaşımdan bir «Sakit Don» yol gəlib 
Qənşərimdə sakit-sakit axırdı. 
 
Ləpələrin güzgüsünə boylanıb 
Gəl-gəl deyən neçə kəndlər görürdüm. 
Mən səninlə qabaq-qənşər dayanıb 
Əfsanələr, həqiqətlər görürdüm. 
 
Meh əsdikcə yellənirdi qovaqlar, 
Ləpələrin bir-birini kəsirdi. 
Bığıburma, yapıncılı kazaklar 
«Layka» pencək, «cins» şalvarda gəzirdi… 
 
Sahil boyu «tor tutduqca» suların 
Düşünürdüm kim çəkəcək bu toru. 
Balıqlardan «bar tutduqca» suların 
Sevinirdi balıqçılar xutoru… 
 
Mən görəndə durğun idin, Don çayı, 
Yaralıtək uzanmışdın elə bil. 
Durğun idin, yorğun idin, Don çayı, 
Çay olmaqdan usanmışdın elə bil… 
 

Rostov, 1984 
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BİR HİNDLİYƏ 

 
Səhərdən axşama 
əlləş-vuruşla 
Tapdığı çörəyi 
böldü gəmidə. 
Böyük Yer üzündə 
o, yersiz oldu – 
Doğuldu gəmidə, 
öldü gəmidə… 

 
1984 
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SÜRMƏ BU QAYIĞI GEDƏR-GƏLMƏZƏ 

 
Şamxal Rüstəmə 

 
Nə vaxtdır gözlərim yolunu gözlər, 
Əziz dost, hardasan, yerin görünmür. 
Ən dərin dəryalar, dibsiz dənizlər 
Uzaqdan baxanda dərin görünmür – 
Sürmə bu qayığı gedər-gəlməzə… 
 
Açma ürəyini bu dənizə sən, 
Dalğalar sirrini yayar aləmə. 
Sən ki, bu torpağın sinəsindəsən, 
Dəli dalğalarla dostluq eləmə – 
Sürmə bu qayığı gedər-gəlməzə… 
 
Aldanma ağaran üfüq xəttinə, 
Uzatma əlini – əl çatan deyil. 
Uzaqdan boylanan sabah xətrinə 
Min il yol gedəsən yol çatan deyil - 
Sürmə bu qayığı gedər-gəlməzə… 
 
Bələdəm qəlbinin qasırğasına – 
Əziz dost, şerinə, sözünə qayıt. 
Kim deyib bəxtini dənizdə sına? 
Yapış bu torpaqdan özünə qayıt, 
Sürmə bu qayığı gedər-gəlməzə… 

1984 
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SƏNİN DƏRDİN BÖYÜKDÜR 

 
Bəzi idarə rəhbərləri vəzifəsindən ata malı kimi istifadə edir və üzünə 

qayıdan, səhvini deyən vicdanlı işçilərini gözümçıxdıya  
salmaqdan çəkinmirlər… 

 

            Ey başımın ağrısı, 
Ey dilimin «əzbəri». 
Arvadının qulusan, 
İdarənin rəhbəri. 
 

Nə pis olur adamın 
İtə dönüb hürməsi. 
Fələk oğlu fələk də 
Gördüyünü görməsin. 
 

Sən irəli çəkirsən 
Kütbeyini, malbaşı. 
Qorxursan ağıllılar 
Yıxa səntək kalbaşı. 
 
İşi bilən işçilər 
Ayaqda toz olubdur. 
Sifətini görəndən 
Hamı nevroz olubdur. 
 

«Nisyə girməz kisəyə», 
Aldanmırsan boş vədə. 
İlan kimi sürünüb 
Sarmaşırsan rüşvətə. 
 

Guya çəkdiyin bu kef 
Vəzifə kefi deyil?.. 
Qovma məni otaqdan – 
Dədənin evi deyil… 
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Toplamısan başına 
Başsız dostu, qohumu. 
Qayğın ilə cücərir 
Yaltaqlığın toxumu. 
 
Üzünə təriflənib 
Daldada söyülürsən. 
Dost, qohumun içində 
İçindən yeyilirsən. 
 
Sənə yazığım gəlir – 
Xəbərin yox özündən. 
Həyatda gördüklərin 
Görüm gəlsin gözündən. 
 
Yaxşıca xanımları 
«Yaxşı işçi» sayırsan. 
Dövlətin hesabına 
Arvad da saxlayırsan. 
 
Guya çəkdiyin bu kef 
Vəzifə kefi deyil? 
Qovma məni otaqdan – 
Dədənin evi deyil!.. 
 
Nə deyim, nədən deyim, 
Sənin dərdin böyükdür. 
Möhürə mehr salma – 
Vəzifə də dönükdür… 
 

1984 
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ƏYİLƏNDƏ 

 
Ömür-gün zülmətə düşərmiş demə – 
Taleyə nur saçan gün əyiləndə. 
Ürək qəm odunda bişərmiş demə – 
Bəxtə duman çöküb, çən əyiləndə. 
 
Min ürək sındırır bir ürək küsü, 
Boğur məhəbbəti nifrət bürküsü. 
Dağılır arada ülfət körpüsü – 
Könüldən könülə kin əyiləndə. 
 
Bu doğma dünyada doğmam, yadım var, 
Bir nəslin adını çəkən adım var. 
Baxmayın insanam – polad qatım var – 
Bilin ki, sınmışam mən əyiləndə… 
 

1984 
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MİNGƏÇEVİR HƏSRƏTİ 

 
Özümü axtarıb tapıram hərdən 
Ömrümün qayğısız keçən çağında. 
Yollarım başlayır Mingəçevirdən, 
İzlərim göyərir Kür qırağında. 
 
Hələ uşaq idim, 
balaca idim 
Aldı ağuşuna bu şəhər məni. 
Ömrünü ömrümə calayan əmim 
Məktəbə ötürdü hər səhər məni… 
 
Nazımı çəkdikcə bibim Xoşqədəm 
Bağlı sabahlara inamım artdı. 
Elə tələsdi ki, uşaqlıq vədəm 
Bilmədim yuxudu, yoxsa həyatdı… 
 
Bu şəhər güləndə doqquz yaşıma 
Anamın duası gərəyim oldu. 
İnsanam – çox işlər gəldi başıma, 
Nəyim olmasa da ürəyim oldu. 
 
Arabir darıxdım Kəlbəcər üçün, 
Atamı, anamı yuxuda gördüm. 
Son sözü söylədi mənim son gücüm, 
Həyatda azı da, çoxu da gördüm… 
 
Gördüm bu dünyanın gündoğanı var – 
Çıxdım taleyimin arzu yoluna. 
Gördüm bu diyarın Mil, Muğanı var – 
Döndərdim yolları mən su yoluna. 
 
 



     Адил  Ъямил  
 

 320

İnsan yorulmayır bu çək-çevirdən, 
Heyrət eyləyirəm ürək oduma. 
Özümə baxıram Mingəçevirdən – 
Kür boyu kürlüyüm düşür yadıma… 
 
Ömür ağacının kökü dərində, 
Xatirə dünyamda sarı sim qalıb. 
O doğma şəhərin küçələrində 
Bir də qayıtmayan gəncliyim qalıb. 
 
…Özümü axtarıb tapıram hərdən 
Ömrümün qayğısız keçən çağında. 
Məni çağırırlar Mingəçevirdən, 
Məni gözləyən var Kür qırağında… 
 

1990 
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HANDAN HANA 

 
Ömrü yarı eyləyirik, 
Ayılırıq handan hana. 
Bəs etməyir bir qiyafə – 
Hey giririk dondan dona. 
 
Ayrılıqlar görküyük biz, 
Səs-sədayıq, hay-küyük biz. 
Görmürük ki, körpüyük biz 
Ruhdan ruha, qandan qana. 
 
Daş dirənir dizimizə, 
Yaş yığılır gözümüzə. 
Qayıdırıq özümüzə, 
Qayıdırıq sondan sona… 
 

1989 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Адил  Ъямил  
 

 322

 
BAŞIMIZA GƏLƏNLƏR 

 
Hərə bir hava çalır – 
Bu da belə toyxana. 
Dediyinə inanmır 
O kürsüyə yayxanan. 
 
Xalqa xalqın dilində 
Bel kəlmə söz gərəkdir. 
Nə ona «səbir» gərək, 
Nə ona «döz» gərəkdir. 
 
Dözə-dözə dözülməz 
Bir günə düşmüşük biz. 
Halalca yurdumuzda 
Sürgünə düşmüşük biz. 
 
Düşmənə dost olmuşuq, 
Bu da «səbir» deməkdir. 
Qanımız gizli axır – 
Səbir qəbir deməkdir. 
 
Gah baxıram o taya, 
Gah baxıram bu taya. 
Vallah, billah genəşməz 
Vuran oğul ataya… 
 
Sükut – məğlubiyyətdir, 
Susmağımız – razılıq. 
Bu qulaq kəsənlərə 
Hələ qulaq asırıq… 
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Dünən içindən yanan 
Bir alimi itirdik. 
Ağlagəlməz oyunu 
Başımıza gətirdik. 
 
Hərə bir cür tutulub – 
Hamı zindan içində. 
Dil danışsa kəsilər, 
Qollar qandal içində. 
 
Qanımız gizli axır, 
Axan qanlar görünmür. 
Budurmu «din birliyi» - 
Müsəlmanlar görünmür… 

 
*** 

 
Bu gün gördüm küçədə 
Yurdundan didərgini. 
Bizə pənah gətirib 
Taleyin bu dar günü. 
 
Bir parça torpaq üçün 
Yüz yerə üz tutubdur. 
Yenə əliboş dönüb, 
Sinəsi köz tutubdur. 
 
«Ana» bildiyi Bakı 
Qoynunda yer verməyir. 
Beş qarış torpağında 
Tikməyə ev verməyir. 
 
Qoltuğunda uşaqlar 
Qapı-qapı dolanır. 
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Belə kiçilir insan, 
Bax belə xırdalanır… 
 
Nə olsun bir qanlıyıq – 
Kökümüz birdir bizim. 
Çox da ki çiynimizdə 
«Yükümüz» birdir bizim. 
 
Bu birliyi özülsüz 
Bilənlər gülübdülər. 
Ona görə bu xalqı 
Yüz yerə bölübdülər. 
 
Özü millət olurmuş 
Məsləki bir olanın. 
Ömrü zillət olurmuş 
Arazı Kür olanın. 
 
Mənim titrək ürəyim 
Ağacın son yarpağı. 
Nə üzlə qoyacaqlar 
Gözümüzə torpağı?.. 
 

Oktyabr 1988 
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*** 

 
Göydə susan buludların 
Yerdə daşan sel ömrü var. 
Alov dilli ocaqların 
Dil-ağızsız kül ömrü var. 
Yamanların qanqal ömrü, 
Yaxşıların gül ömrü var. 
Elin gözü tərəzidir – 
Nə yaxşı ki el ömrü var… 
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YALANÇI YANINDA 

 
Bütün inamları qıran qırışmal, 
Aldığın nəfəs də yalanmış sənin. 
Gəl belə əzilmə, belə qırışma, 
Ocağın yalandan qalanmış sənin. 
 
Beləcə ömrünü yola salırsan, 
Görən razısanmı belə ömürdən? 
Daha dəhşətlidir – fərqinə varsan 
Yalançı bir ömür kölə ömürdən… 
 
Dilinin ucunda utanır sözlər, 
Gül kimi kəlmələr urvatdan düşür. 
Döyülür, çırpılır, budanır sözlər – 
Kəlmələr kəsərdən, söz atdan düşür. 
 
Deyəsən qorxmursan aqibət üçün – 
Hər dəfə bir yalan uydurmağın var. 
Özün ac qalsan da həqiqət üçün, 
Hamını yalanla doydurmağın var. 
 
«Yalan ayaq tutar, amma yeriməz» 
Deyən ataların sözü yalanmış. 
Yalançı yanında bu dünyanı gəz – 
Görərsən çox şeyin «düzü» yalanmış… 

1990 
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BORC 

 
Gözümü açandan borc içindəyəm – 
Ömrüm balıq kimi düşüb qarmağa. 
Özüm də bilmirəm nəçiyəm, nəyəm, 
Daha öyrəşmişəm borc qaytarmağa. 
 
Borcumu bilmişəm körpə yaşımdan – 
Böyüyə ehtiram gözləyib məni. 
Keçib baharımdan, keçib qışımdan – 
Borcum kölgə kimi izləyib məni. 
 
Boylanıb soluna, baxıb sağına 
Çıxıb imtahandan tələbə borcum. 
Bir də görmüşəm ki, «arzu» dağına 
Sancıb bayrağını «qələbə» borcum. 
 
«Kişilik məktəbi» deyilən nədir 
Mən öz gözlərimlə görüb gəlmişəm. 
Görmüşəm geyilən, yeyilən nədir, 
Əsgəri borcumu verib gəlmişəm… 
 
Borcluyam yaşayım mən yana-yana – 
Fikirdən qalam var, bürcüm var mənim. 
Özgəyə borclarım qalsın bir yana, 
Hələ özümə də borcum var mənim. 
 
Düşmüşəm yolların ağına yenə, 
Çiynimdə bir ağır xurcun – gedirəm. 
Mənə borc verilən bu ömrə, günə 
Hələ çox qalıbdır borcum, gedirəm… 

1988 
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XALQININ ADINDAN DANIŞAN OĞLAN 

 
Əlini, qolunu ölçmə havayı – 
Mən ki, tanıyıram səni dərindən. 
Sənə inanan yox səndən savayı, 
Xəyanət boylanır bəbəklərindən. 
 
«Xalqının» adından danışan oğlan, 
Fikirləş, bir qədər ehtiyatlı ol. 
Gözləyir yolunu uçurum, yarğan – 
İstər piyada ol, istər atlı ol. 
 
Bu xalqı aldatmaq eşqinə düşmə, 
Unutma – bir milyon bir nəfər deyil. 
Saxta əməllərin püşkünə düşmə, 
Sən əfəl bildiyin xalq əfəl deyil. 
 
Nə səni qarşıda «ölüm» gözləyir, 
Nə də söylədiyin «dar ağacı» var. 
«Ölmə» ki, yurdunda elin gözləyir, 
«Ölmə» ki, elində ana-bacı var… 
 
Ölmə ki, ölmüsən haçandan bəri, 
Gəzəri müqəvva, canlı meyitsən. 
Dünyaya gözünü açandan bəri 
Sən belə «qəhrəman», belə «igidsən». 
 
Xalqının adından danışan oğlan, 
Saxta pul sayıblar saxta sözünə. 
Qırxayaq olsa da yeriməz yalan, 
Hələ ki gec deyil qayıt özünə… 
 

1989 
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ATA ÇIRAĞI 

 
Atam bizə gələndə bir çıraq gətirdi. «Oğlum, şəhər yeridir, işıqlarınız 

keçəndə yandırarsınız…» dedi. 
 

Evimin işığı ata çırağı, 
Başımın üstündən açmışam səni. 
Mərmər sarayların çilçırağından 
İşıqlı çırağa yozmuşam səni. 
 
Bəzən nə gizlədim – şəhər yeridir, 
Bizim işığımız sönüb qəfildən. 
Qovub qaranlığı ata çırağı – 
Gecəmiz gündüzə dönüb qəfildən. 
 
Divardan boylanan balaca «Günəş» 
Göydəki günəşdən aşağıdırmı? 
Bizi qaranlıqda qoymayan çıraq 
Ata ürəyinin işığıdırmı? 
 
Bir evdən ayrılan ev-eşiklərin 
Qaranlıq qorxusu, ürküsü varmış. 
Ata ürəyindən övlad qəlbinə 
Dünyanın bu işıq körpüsü varmış… 
 
Qar kimi əridir qaranlıqları, 
Çırağa çevrilib yanır bir ürək. 
Sabah da işıqlar keçər, ay aman, 
Mən onu oğluma yetirim gərək… 
 

1989 
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TORPAĞA TOP ATANLARA 

 
Sarı ilan, qara bağa 

    Vurulubdur Qarabağa… 
Müəllif 

 
Özgə torpağına göz dikənlərin 
Gözünə tökməyə torpaq tapılmaz. 
Quruyar meşəsi, solar talası, 
Yaşıl budağında yarpaq tapılmaz. 
 
Min izdən, ləpirdən keçər bu torpaq, 
Daralan səbirdən keçər bu torpaq – 
Altaydan, Sibirdən keçər bu torpaq – 
Onu qarmalayan qarmaq tapılmaz. 
 
Haram «haqqınızdan» qorxun, çəkinin, 
Qəzəbi ümmandır qədim Bakının… 
Tapılar hiyləsi yaxındakının, 
Uzaqdan uzanan barmaq tapılmaz… 
 

1989 
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QISA TƏMSILLƏR 

 
Faciə 
 
İlan ağzında qurbağa 
Boylanaraq sola, sağa 
«Siyasi qiymət» istəyir – 
İlan isə ət istəyir… 
 
Tərbiyə 
 
Toyuq yazıq cücəni 
Var gücüylə döyürdü, 
Soruşanda: - Sənə nə, 
Öz balamdı – deyirdi. 
 
Milçək düşüncəsi 
 
Pərvanə şam eşqinə 
Od tutaraq yanırdı, 
Milçək uzaqdan uçub 
Onu axmaq sanırdı. 
 
Hiylənin aqibəti 
 
Bir gün kömək istədi 
Yaralanmış boz ilan 
Dedilər sancmaq üçün 
Uydurub yeni yalan. 
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*** 

 
Hər budaqda bir yuva var – 
Sındırmayın budaqları. 
Ocaq varsa, el-oba var – 
Söndürməyin ocaqları. 
 
Hər ürəkdə bir sevgi var, 
Susdurmayın ürəkləri. 
Ömrü kəsik ruhlar bilin 
Başı kəsik küləkləri. 
 
Hər ümmanda bir ada var, 
Ümman adasız olmasın. 
Kimsəsizdən kimə nə var, 
Adam adamsız olmasın… 

1986 
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DAHA MARAQLI 

 
İşıqlı nə varsa göz qabağında, 
Kölgəli olanlar – daha maraqlı. 
«Bəlkə»ni əkiblər cücərməyibdir – 
«Bəlkə»li olanlar daha maraqlı. 
 
Üzə bulud çökür, gözə çən gəlir. 
Başdan başlamırmı qəlbin əngəli?.. 
Yol var döngəsizdir, yol var döngəli, 
Döngəli olanlar daha maraqlı. 
 
Mən ki lal axışlı bir sısqa çaydım, 
Niyə qıjıldayıb sirrimi yaydım?.. 
«Get-get» söyləyənin məramı aydın, 
«Gəl-gəl»i olanlar daha maraqlı… 
 
Bu ömür yoludur – döngəsiz olmur, 
İşığın özü də kölgəsiz olmur… 
Adam var heç yerdə yengəsiz olmur – 

   Yengəli olanlar daha maraqlı… 
 

1986 
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SƏRHƏD BOYUNDA TOY 
 

Kimsə toy edirdi sərhəd boyunda, 
Toyun işığına kənd yığışmışdı. 
Baxışlar axırdı Araz çayında, 
Gözlərə qəm çöküb, dərd yığışmışdı. 
 

Bayatı çəkirdi cavan xanəndə, 
Araz ağlayırdı muğamat üstdə. 
Qübarlı qocalar baxırdı kəndə, 
Yüz ürək yanırdı bir murad üstdə. 
 

Yaman yumşalmışdı sərhəd dirəyi, 
Tikanlı məftillər pilə kimiydi. 
Bir səda gətirdi payız küləyi – 
O tayda ağlayan belə kimiydi… 
 

Bir qəmli toy idi Araz boyunda, 
Araz aralıqdan axa bilmirdi. 
Ana oynayırdı oğul toyunda – 
Qolları yuxarı qalxa bilmirdi… 
 

İldırım qopurdu, şimşək çaxırdı, 
Sanki dağ tərpənir, daş oynayırdı. 
Bu tayın toyuna o tay baxırdı, 
Ana çöhrəsində yaş oynayırdı… 
 

Kim bilir, bəlkə də ya gəlin, ya bəy 
O taylı kişinin nəvəsi idi… 
Bəlkə də mağarı tərpədən külək 
Babanın dualı nəfəsi idi. 
 

O taydan bu toyu görməmək çətin – 
Gözlər bu sahilə dikili imiş… 
İkiyə ayrılan bir məmələkətin 
Sən demə toyu da ikili imiş… 

                                                    Beyləqan, 1988 
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DƏDƏ-BABA YOLU 

 
Üz qoyduğum bu yol ki var – 
Dədəmin, babamın yolu. 
Ürəyimdən keçib gedir 
Elimin, obamın yolu. 
 
Baxdım gözümü apardı, 
Qışı yazımı apardı, 
Daşı dizimi apardı – 
Budur arzu-kamın yolu. 
 
Bu dünyanın hər yolu var. 
Araz yolu, Kür yolu var. 
Bir olmağın bir yolu var – 
Gəlin tapaq həmin yolu… 
 

1988 
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GÖYƏRƏCƏK FƏRMAN YOLU 

 

Dünyamızdan vədəsiz köçən gözəl insan, 
istedadlı yazıçı Fərman Kərimzadənin əziz xatirəsinə 

 
El üçün ağlayan gözüm, 
Xalq üçün çağlayan sözüm, 
Sürünərəm dizin-dizin 
Bu ayrılıq düzlərində. 
 
Kim demişdi «yan vətənə» - 
Qurban etdin can vətənə. 
Qərib getdin son vətənə – 
Qürbət yaşı gözlərində. 
 

Kür üstündən kürünsək də, 
Araz boyu sürünsək də, 
Parçalanıb bölünsək də 
Birləşmişik sözlərində. 
 

Ürək adlı «sarı simin» 
Dərdini ağladı kimin? 
Təmiz uşaq təbəssümün 
Uşaqların üzlərində. 
 
Son yuxuda sən gülürdün, 
Şax qəddimiz bükülürdü… 
Gözündən yaş tökülürdü 
Ürəyi daş kəslərin də… 
 

…Gözləyəcək xırman yolu, 
Darıxacaq orman yolu. 
Göyərəcək Fərman yolu 
Yurda qalan izlərində. 

1988 
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YERİN GÖRÜNÜR, MİRZƏ CƏLİL 

 
Bu torpağı bizdən alıb 
bizə verdin; 
Torpaq dönüb VƏTƏN oldu – 
Harayına yetən oldu… 
 
Sən bizə dupduru dil qoyub getdin, 
Bu dili yaşadan el qoyub getdin, 
Bu elin ömrünə yer qoyub getdin – 
Yerin görünür, Mirzə Cəlil… 
 

1984 
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SÖZ KARA GƏLMİR 

 
Rüzgarın günahı rüzgara gəlmir, 
Haqqın məhkəməsi de, hanı, qardaş? 
Şeir işə keçmir, söz kara gəlmir – 
Getdi şairlərin dövranı, qardaş. 
 
İlham gül açmayır söz arğacında – 
Havayı qurmuşuq hananı, qardaş. 
Hanı Nəsimilər dar ağacında?.. 
Getdi şairlərin dövranı, qardaş. 
 
Yanğınlar «cücərir» yan-yörəmizdən, 
Gözümüz görməyir yananı, qardaş. 
Heç nə gözləmirəm heç birimizdən – 
Getdi şairlərin dövranı, qardaş. 
 
Kitabı qutaba dəyişən gördüm – 
Qarın qul eyləyib insanı, qardaş. 
Nizami görübmüş – nəyi mən gördüm; 
Getdi şairlərin dövranı, qardaş. 
 
«Şeirdən ucalıq umduğum» yetər – 
Yetişib dəllalın zamanı, qardaş. 
Sözün ucuzluğu ölümdən betər – 
Getdi şairlərin dövranı, qardaş… 
 
Əsrin qürubunda yol haça imiş – 
Dağa qarışdırdıq aranı, qardaş. 
Tapılan sevgilər tapmaca imiş – 
Getdi şairlərin dövranı, qardaş. 
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Sözün yaddaşında biz zaman-zaman 
Yaşatdıq hər günü, hər anı, qardaş. 
Sənət çırağına gətirdik iman, 
Getdi şairlərin dövranı, qardaş. 
 
Nə bilək nə çəkir bu daş, tərəzi, 
Oğulsan oğrunu gəl tanı, qardaş. 
Əsrin qisasıdır, dövrün qərəzi – 
Getdi şairlərin dövranı, qardaş. 
 
Təmiz duyğulara inam hardadır?.. 
Çıxıbdı gerçəyin yalanı, qardaş. 
Məni ağlamağa anam hardadır – 
Getdi şairlərin dövranı, qardaş… 
 

1990 
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KƏLBƏCƏRƏ GEDƏRKƏN 
 
Yurduma gedirəm, baba yurduma, 
Yolumuz buludlar üstündən keçir. 
Meşələr tutuşub payız oduna – 
Vertolyot palıdlar üstündən keçir. 
 
Bir az aşağıda qara-qorxu var, 
Bir az yuxarıda əmin-amanlıq. 
Zirvəyə sancılan düşmən oxu var – 
Dağları kövrələn gördüm bir anlıq. 
 
Bu torpaq, bu meşə, bu dağlar mənim, 
Bəs niyə bağrıma basa bilmirəm. 
Yuvası dağılmış budaqlar mənim – 
Ay ellər, dərdimi yaza bilmirəm… 
 
Yerimə, yurduma göydən baxıram – 
Əlim yetişməyir, qolum çatmayır. 
İlahi, nə yazıq, necə fağıram – 
Yurda qovuşmağa yolum çatmayır. 
 
Yaxamı çox cırıb o böyürtkənlər, 
Tanıyır əzgilli cığırlar məni. 
Qıraqda-bucaqda boyun bükənlər 
Yurdumdan qırağa çıxırlar məni. 
 
Bilən tapılmadı ölkə başında – 
Vətəndə qəriblik havası nədir. 
Kimin günahı var bu göz yaşında, 
Bu iki millətin davası nədir?.. 
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Zaman dəyişərək haqqı nahaqqa, 
Bizi ram edərmi bizdən azlara? 
Bu da bir oyundur, bu da bir hoqqa – 
Tarix divan tutur oyunbazlara… 
 
…Yurduma gedirəm, baba yurduma, 
Məni göy üzündə bürüyür heyrət. 
Nədənsə bir misram düşür yadıma: 
- Torpaqda vətən var, səmada qürbət… 
 

Kəlbəcər, 1990 
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BU DAĞLAR O DAĞLAR DEYİL 

 
Zirvələrdən duman qalxır – 
Bu dağlar o dağlar deyil. 
Hürkə-hürkə gəlir naxır – 
Bu dağlar o dağlar deyil. 
 
Çiçəklər açmağa qorxur, 
Kəpənək uçmağa qorxur, 
Quzular qaçmağa qorxur – 
Bu dağlar o dağlar deyil. 
 
Bulaqların səsi hanı? 
Çayların nəfəsi hanı? 
Koroğlu nəvəsi hanı – 
Bu dağlar o dağlar deyil. 
 
Kinim artır kin doğana – 
İnsan ikən cin doğana… 
Hey baxıram gündoğana – 
Bu dağlar o dağlar deyil. 
 
Sərhəd boyu güllə səsi, 
Qayalarda qan ləkəsi… 
Çəkilməyir səksəkəsi - 
Bu dağlar o dağlar deyil. 
 
Köhnə yurda el düşməyib, 
Ocaq yanıb, kül düşməyib. 
Alaçıqlar «ötüşməyib» 
Bu dağlar o dağlar deyil. 
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Dəyişib, zaman dəyişib, 
Çomağı çoban dəyişib… 
Gördüyüm duman dəyişib - 
Bu dağlar o dağlar deyil. 
 
Hər qayası bir ər olub, 
Bənd-bərəsi əngəl olub, 
Kahaları səngər olub- 
Bu dağlar o dağlar deyil. 
 
Bu da belə bir sınaqdı – 
Zaman deyər kimlər haqdı… 
Düşmən duza gələn vaxtı 
Bu dağlar o dağlar deyil... 
 
Demirəm ahlar çəkilib – 
Saçıma ağlar çəkilib, 
Sinəmə dağlar çəkilib, 
Bu dağlar o dağlar deyil... 

 
Kəlbəcər, 1990 
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BİR PAYIZ GÜNÜ 

 
Meşələrdə payız gördüm – 
Göy yarpaqlar xəzəl idi. 
Altun «saçlı» zümrüd meşə 
Bir misilsiz gözəl idi. 
 
Uzaq uçuşlardan öncə 
Nəfəsini dərib quşlar. 
Yəqin ayrılıq nəğməsi 
Oxuyacaq qərib quşlar. 
 
Arılar dövrəyə alan 
Enliyarpaq cökəyə bax. 
Əzgil, zoğal aşıb-daşır – 
Çuxura bax, çökəyə bax. 
 
Cır meyvələr bala dönüb, 
Alma-armud saralmaqda. 
Burda meşəni meyvələr, 
Orda dağı qar almaqda… 
 
Ağaclara sığal çəkən 
Qızıl payız qışı görmür. 
Qış gələndə elə gəlir 
Sanki dağı-daşı görmür… 
 
Bu közərən yarpaqlara 
Qorxusundan qar düşərmi? 
Payız sözünü deməmiş 
Elə-belə ötüşərmi?.. 

1990 
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AYRILMIŞAM 

 
Əl çatmayan, 
Ün yetməyən, 
Günlərinə 
Gün yetməyən 
Ruzigardan ayrılmışam. 
 
Həsrətinin sazaqları 
Ürəyimdə buz bağlayan, 
Mənim sağalmaz yarama 
Duz bağlayan 
Nazlı yardan ayrılmışam. 
 
Dağlar qərib, 
Düzlər yalqız. 
Yol gözləyən 
Gözlər yalqız. 
Atam, anam, 
Sizlər yalqız – 
Bir gör hardan ayrılmışam… 
 
Təzə yuva hörmək üçün, 
Dünyada «gün görmək» üçün – 
(Gör nə üçün, gör nə üçün) 
Yoxdan, vardan ayrılmışam… 

 
1990 
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KƏLBƏCƏRDƏDİR 

 
Dumanlı-çisəkli, güllü-çiçəkli 
Dəlidağ zirvəsi Kəlbəcərdədir. 
Dağların loğmanı İstisuyun da 
Şəfalı zərrəsi Kəlbəcərdədir. 
 
Ceyrantək nazlanır «Ceyran bulağı», 
İçsən donduracaq dili-dodağı. 
Yaman əziz olur dağlar qonağı – 
Qardaşlıq süfrəsi Kəlbəcərdədir. 
 
Zirvələr haçadır, dağlar qoşadır, 
Bu yerdə gözəllik başdan-başadır. 
Sazını, sözünü Şəmşir yaşadır – 
Ələsgər bəhrəsi Kəlbəcərdədir. 
 
Məhəbbət atəşi sinələrində 
Cavanlar toy edər binələrində. 
Nağıllı-nəvəli nənələrin də 
Sehirli cəhrəsi Kəlbəcərdədir. 
 
Çəməndən çəmənə uçan arının 
Əvəzi tapılmaz şirin barının. 
Çiçəyə bənzəyən el qızlarının 
Yağ olan nehrəsi Kəlbəcərdədir. 
 
Boy atdım Tərtərin doğma səsində, 
Quş oldum dağların göy zirvəsində. 
Harda vətən seçsə, son nəfəsində 
Adilin qibləsi Kəlbəcərdədir. 
 

1979 
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ANAMA BAHAR GILEYLI MƏKTUB 

 
Mənsiz o yerlərə gəlibdir bahar, 
Tərtər məcrasına sığırmı, ana? 
Neçə sürüləri təkcə bir bahar 
Qışlaqdan yaylağa yığırmı, ana? 
 
Ay ana, bu həsrət tutub sinəmi, 
Ürəyim elə bil düşüb qəfəsə, 
Dərə ağız açıb əjdaha kimi 
Udurmu çayları bircənəfəsə? 
 
Burda gəncliyimi mən tapan gündən 
İtib uşaqlığım sıx meşələrdə. 
Arzumun ardınca at çapan gündən 
Yoluma göz dikib bənövşələr də… 
 
…Mənsiz o yerlərə gəlibdir bahar, 
Tərtər məcrasına çığırmı, ana? 
O saçaqlı buz, o gümüşü qar 
Əriyib çöllərə axırmı, ana? 

 
1979 
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YAŞIL TALADA 

 
Eşqindən alışıb olmamaqçün kül 
Lalənin bağrına şeh ələnibdir. 
Yüz əda satdıqca hər çiçək, hər gül 
Çəmənin özü də cilvələnibdir. 
 
Məclis qurulubdur yaşıl talada, 
Torağay qaldırıb zilə səsini. 
Çıxıb yamaca da, çıxıb yala da 
Çəkdim nəfəsimə gül nəfəsini. 
 
Cığırlar endirib məni zirvədən 
Söylədi: - «Bu yerdə dər nəfəsini…». 
Bir içim «su» dedi sustalmış bədən – 
Duydum buz bulağın zümzüməsini. 
 
Burda kədərlənən axı nədir, nə? 
Bənövşə nərgizlə verib baş-başa. 
Duman bir pərdədir, çəmən bir səhnə – 
Çiçəklər oynayır əsil tamaşa… 

1979 
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ADSIZ ÇAYLAR 

 
Yaşıl-yaşıl vadilərdə durulan, 
Mışıl-mışıl dərələrdə qırılan, 
Su həsrətli  səhralarda sorulan 
Adsız çaylar, 
sısqa çaylar görmüşəm… 
 
Adsız çaylar, sısqa çaylar torpağın 
Batıb-çıxan su «damarı» deməkdir. 
Adsız çaylar adlı-sanlı çayların 
Süd qoxulu südəməri deməkdir. 
 

1984 
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TANRI DAĞLARINDA 

 
Doğma gəldi ağ çalmalı zirvələr, 
O dağlarda bizim dağlar göründü. 
Od bələkli bir üfüqün altında 
Həm yaxınlar, həm uzaqlar göründü. 
 
Sıyrılaraq göyün yeddi qatından 
Şimşək çıxdı buludların çatından. 
Halay vuran ardıcların ardından 
Yalqız qalan yalquzaqlar göründü. 
 
Günəş çıxdı – qarlı dağlar «yeridi»… 
Qar neyləsin – Gün yandıran pəridi. 
Ağ yamaclar yana-yana əridi – 
Soyuq «tonqal», buz «ocaqlar» göründü. 
 
Qara qartal şimşək kimi şaxıdı, 
Qırğız atı qırğı kimi şığıdı. 
Bir səs gəldi: - Bu Tyan-Şan dağıdı… 
Gözlərimə tərs qıpçaqlar göründü. 
 
Yer naxışlı, hava təmiz, göy təmiz, 
İssıkgölə baxıb dedim «göy dəniz». 
Elə bildim yerə düşüb göydən iz – 
Dalğa-dalğa göy saçaqlar göründü. 
 
Zirvəsindən boran keçən dağların, 
Bərəsindən karvan keçən dağların, 
Dövrəsindən dövran keçən dağların 
Yaddaşında ötən çağlar göründü… 
 

Qırğızıstan, 1986 
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TƏBİƏTDƏ TƏBİƏTƏM 
 
Zirvədəki ala bulud, 
Köynəyindən keçir məni – 
oğlun olum. 
Yarpaq-yarpaq solan palıd, 
Göynəyindən keçir məni 
Ağrın alım… 
 
Yamacda çağlayan bulaq, 
çağla mənim əvəzimə, 
ağla mənim əvəzimə – 
Dönmüşəm dərd heykəlinə; 
Ağlaya bilmirəm daha. 
 
Göy-varağa şəkil çəkən 
qızıl şimşək, 
Sən mənim də dərdimi çək… 
 
Qarlı dağdan qanadlanan 
qara quşum, 
Çəkmə məni maviliyə – 
Hər qanadım bir qurğuşun… 
Bu qanadla necə uçum? 
Uç mənim yerimə… 
 
Durğun gölüm, dəli çayım, 
Bir az sizə bənzərim var. 
Təbiətdə təbiətəm – 
Mənim də öz mənzərəm var… 

1989 
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ATA-OĞUL DEYİŞMƏSİ 

 
Atam Savalanın hələ cavanlıqdan şeir yazdığını bilirdim. Amma 

nədənsə bizdən gizlədirdi. Uşaq vaxtı evimizin taxta-boxçasını «təftiş» 
eləyərkən əlimə bir bağlama şeir keçmişdi. Xalq ruhundan süzülən bu 
gəraylı və qoşmaları ləzzətlə oxuyub müəllifini soruşanda atam yenə 
boynundan atmışdı… Amma iş elə gətirdi ki, günlərin bir günü mənə 
yazdığı mənzum məktub atamın «sirrini» açdı və mən də həmin məktuba 
şeirlə cavab verəsi oldum… 

 
Ata: 

 
Qəbul et salamım, ay Adil Cəmil, 
Dönübdü cənnətə yaz bizim yerdə. 
Açılıb al-əlvan güllər-çiçəklər, 
Eyləyir insana naz bizim yerdə. 
 
Qoyma intizarda Tərtər çayını, 
Unutma elinin haqqı-sayını. 
Saxlaram Orxanın çiçək payını, 
Şehli yamacları gəz bizim yerdə. 
 
Bir güllü may günü çıxdım dağlara, 
Xəyalım yollandı ötən çağlara. 
Həsrətlə boylandım buz bulaqlara, 
Oğulsan bu dərdə döz bizim yerdə. 
 
Dağlar öz oğlunu görmək istəyir, 
Sənə uzun ömür vermək istəyir, 
Çiçəkdən bir qala hörmək istəyir – 
Dəryatək çəməndə üz bizim yerdə. 
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Atadan nəsihət qalar oğula: 
Nə vara aldanma, nə də ki pula. 
Tamah ağılsızı döndərər qula, 
Sərvətə qul olan az bizim yerdə. 
 
 

Oğul: 
 
Aldım salamını, varlığım ata, 
Darıxma, gələrəm bizim dağlara. 
İlhamım çağlayan çeşmə kimidir, 
Nə çoxdur deməyə sözüm dağlara. 
 
Baxma ki qəfildən qar yağıb saça 
Sən dağlar oğlusan – dağlartək uca. 
Ürəyim atlanar, xəyalım uçar 
O canım dağlara, gözüm dağlara. 
 
Yazıram gülündən, bənövşəsindən, 
Yaşıl yamacından, göy meşəsindən. 
Ayrılıb şəhərin bu gur səsindən 
Görəsən çatırmı səsim dağlara?... 
 
Görünmür şəhərin dumanı, çəni, 
Yaşıl «zirvəm» olub yaşıl səməni. 
Kaş bir də gəzəydim şehli çəməni, 
Kaş bir də düşəydi izim dağlara. 
 
Hanı uşaq vaxtı qazdığım mətə, 
Hanı sac üstündə buğlanan kətə… 
Dözüb ayrılığa, dözüb həsrətə – 
Verilib dağ boyda dözüm dağlara. 
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Mənə uzaq dağlar sizə yaxındır, 
Dolanan dumanı könül ahımdır. 
Adiləm, zirvələr qibləgahımdır – 
Ömür keçirirəm üzüm dağlara… 
 

1987 
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BAĞLI YOLLAR 

 
Bu gününü görməyəydim – 
Yolların bağlanıb, dağlar. 
Solub laləzar çəmənin 
Çiçəyin qoxlanıb, dağlar. 
 
Niyə döndü aylar, illər, 
Niyə əsdi qara yellər? 
Köç eyləyən ağır ellər 
Yolundan saxlanıb, dağlar. 
 
Murov dağım – məğrur boyum, 
Dəlidağım – köküm, soyum. 
Qəzəblənən İstisuyum 
Qaynayıb, buğlanıb, dağlar. 
 
Daş tökülər, qaya gələr, 
Qoç Koroğlum qıya gələr, 
Dədəm Qorqud haya gələr – 
Biləndə oxlanıb dağlar. 
 
Yollardayam – yolum bağlı, 
Sağım bağlı, solum bağlı. 
Çırpınıram – qolum bağlı, 
Ürəyim dağlanıb, dağlar. 
 

1990 
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BİR ZAMAN 

 
Dağların zirvəsi qardı bir zaman, 
Xarlamış o qardan xoşum gələrdi. 
Mənim zirvələrim vardı bir zaman – 
Əyilməz vüqardan xoşum gələrdi. 
 
Məni ovçu edən göy ovalıqlar 
Çəkib xəyalımı yenə qılıqlar… 
Tora düşməyəndə qızıl balıqlar 
Tərtərdən, Qarqardan xoşum gələrdi. 
 
Xəlvəti açardı alça çiçəyi, 
Gizlincə dolardı arı pətəyi. 
Oğrun boylanardı dağlar göyçəyi – 
Mənim o nigardan xoşum gələrdi. 
 
Südəmər çağıydı sərtüzlüyümün, 
Düzündə qalmışdım mən düzlüyümün… 
Çəkərdim dərdini dərdsizliyimin – 
O «dərddən», «qübardan» xoşum gələrdi. 
 

1990 
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BİOQRAFİK BİLGİ 

 
Adil Cəmil (Adil Savalan oğlu Cəmilov) 

 
Adil Savalan oğlu Cəmilov – şair, ədəbiyyatşünas, tərcüməçi, 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Prezident təqaüdçüsü(2008), 1985-
ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin, 1979-cu ildən Azərbaycan 
Jurnalistlər Birliyinin üzvü. 

1954-cü il oktyabrın 8-də Kəlbəcər rayonunun Kilsəli 
(sonradan Günəşli) kəndində anadan olmuşdur. Burada ibtidai 
məktəbi, Mingəçevir şəhərində isə 9 saylı orta məktəbi bitirmişdir. 
Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsində təhsil almışdır 
(1972-1977). Təyinatla «Yazıçı» nəşriyyatının sərəncamına 
göndərilmişdir. 

1978-1990-cı illər arasında həmin nəşriyyatın Folklor və 
klassik ədəbiyyat, poeziya redaksiyalarında redaktor kimi fəaliyyət 
göstərmiş, onlarla kitabın tərtibçisi, yüzlərlə kitabın redaktoru 
olmuşdur. 1990-cı ildə «Həqiqət» qəzetinin baş redaktoru, 1992-ci 
ildə «Bakı», «Baku» axşam qəzetlərində mədəniyyət şöbəsinin 
müdiri, sonralar «Binəqədi» rayon qəzetinin redaktoru, «Maarifçi» 
qəzetinin baş redaktor müavini və b. vəzifələrdə çalışmışdır. 2002-
ci ildən 2014-cü ilə qədər «Ədəbiyyat qəzeti» redaksiyasında 
poeziya, nəsr şöbəsinin müdiri olmuş, 2014-cü ildən baş redaktor 
müavinidir. 

Hələ orta məktəb illərindən bədii yaradıcılığa başlayan A.Cə-
milin ilk mətbu şeri «Bahar» 1970-ci il martın 22-də «Mingəçevir 
işıqları» qəzetində dərc olunmuşdur. O vaxtdan ardıcıl olaraq res-
publika mətbuatında – qəzet, jurnal və almanaxlarda çıxış etməyə 
başlayıb. 1980-ci ildə «İşıqlar, pərvanələr» adlı ilk şeirlər kitabı 
nəşr olunub. Şeirləri Rusiya, Türkiyə, İran və Orta Asiyada dərc 
olunub, bəzilərinə isə mahnılar bəstələnib. 

A.Cəmil bədii tərcümə ilə də müntəzəm məşğul olur. Rus, 
belorus, özbək, qırğız, Latın Amerikası poeziyasından etdiyi 
tərcümələr qəzet, jurnal və tərcümə toplularında dərc olunmuşdur. 
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Həmçinin iyirmidən çox bədii filmi – «Samraat» (Hindistan), «13-
cü nəvə» (Qırğızıstan), «Qayıtmağı unut» (Moldova) və b. doğma 
dilimizə çevirmişdir. 

A.Cəmil 1987-ci ildən bu vaxta kimi ümumtürk folklorunun 
möhtəşəm abidəsi, böyük qırğız eposu «Manas»ın həm tərcüməsi, 
həm də tədqiqi ilə məşğul olur. «Manas»ın orijinalından poetik 
tərcümələri, eposun nəsr şəklinə salınmış yığcam variantı, eləcə də 
dastanın tədqiqi ilə bağlı monoqrafiyası müxtəlif vaxtlarda nəşr 
edilmişdir. «Manas eposu və türk dastançılıq ənənəsi» mövzusunda 
dissertasiyasını 2004-cü ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi 
Şurasında müdafiə edərək filologiya üzrə fəlsəfə doktoru alimlik 
dərəcəsi almışdır. O, həm də AMEA Folklor İnstitutunun 
ümumtürk folkloru şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, İnstitut Elmi 
Şurasının üzvüdür.  «Manas» eposunun Azərbaycanda yeganə 
tərcüməçisi və tədqiqatçısı A.Cəmil 1995-ci ilin avqust ayında ulu 
öndər Heydər Əliyevin başçılıq etdiyi Azərbaycan nümayəndə 
heyətinin tərkibində Qırğızıstanda keçirilən «Manas-1000» 
Beynəlxalq yubiley tədbirinin iştirakçısı olmuşdur. Müxtəlif 
vaxtlarda türk dastanlarının elmi analizi ilə bağlı düzənlənən 
uluslararası konfrans və simpoziumlarda manasşünas alim kimi 
məruzə etmişdir. Beynəlxalq Aytmatov Akademiyasının fəxri 
akademiki, TÜRKSOY-un Toktoqul Satılqanov mükafatçısıdır. 

A.Cəmilin jurnalistika sahəsindəki xidmətləri «Qızıl qələm», 
«H.B.Zərdabi», ədəbi yaradıcılığı isə «Araz», «Qılınc və Qələm», 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin «Qızıl Kəlmə» mükafatları ilə 
dəyərləndirilmişdir. 
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nüsxə. 
 

Tərcümə kitabları: 
 
(Qırğız dilindən) 
20 «Manas» (eposdan parça), B., «Səda», 32 səh. 500 nüs. 
21 «Manas dastanı», B, «Nurlan», 292 səh. 300 nüs 



     Адил  Ъямил  
 

 360

 
Haqqında kitablar: 
 
«Adil Cəmil mülahizələr müstəvisində»,B, «Elm» 2009, 208 
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Allahverdi Eminov: «Sözün Adil Cəmili» B, «Elm və təhsil», 
2014, 300 səh. 200 nüs. 
Vaqif Yusifli: «Adil Cəmilin sənət yolu» B, «Elm və təhsil», 
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