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0BHaqqı tanımayan 

Kimdən danışım, kimi dinləyim? 
Hər kəs özündən bəhs edir mənə. 
Haqqın nə olduğun bilməyən insan. 
Ədalət, düzgünlük öyrədir mənə. 

Bir dəfə səcdəyə getmiyən insan. 
Allahı sən necə tanıyırsan?! 
İmanı olmuyan cahil insanlar. 
Arifi, Aqili salır nüfuzdan. 

Əvvəl özünə bax. 
Sonra bir düşün! 
Səni kimə görə tanıyır bütün. 
Gözünə görünsə bu əməllərin. 
Seçə bilərsən fərqin sən özün. 

O qədər ucuzsan sən kağız kimi, 
Kağız faydalıdır Yazar bir kəsə. 
Yaşamaq gözəldir Cəsura, mərdə, 
Ar olsun o kəsə səhvə düz deyə. 
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1BTək 

Dərya ortasında ada kimiyəm 
Baxma ki üstümdə ağaclar bitib. 
Ətrafdan gəlsə də gəmilərin səsi 
Ağacdan düşmüş yarpaq kimiyəm. 

Uzaq düşmüşəm vətəndən ayrı, 
Uça bilməyirəm köçən quş kimi. 
Qarşımı kəsibdir bir cəllad kimi, 
Uça bilməzsən durnalar kimi. 

Deyirlər gül-danış, çəkmə qəm-kədər, 
Necə üzülməyim mən sizsizliyə. 
Hər an fikrimdə olan əzizlər, 
Sizsiz bu dünya mənə dar gələr. 

Ürəyim hər dəfə döyünür sizlə 
Siz yoxsuz, bu günün mənası yoxdur. 
Səsiniz gəlsə də uzaq ellərdən 
Sizsiz yaşamağın mənası yoxdur. 
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2Bİki fərd 

Cismim ruhuma olubdur aşiq 
Əmr edib onlara Uca Xaliq. 
Ruhsuz yaşamaz cism, şair. 
İbadət eylə sən Allaha xatir. 

İki fərd, iki ruh, ikisi cism. 
Cəmləşdi ikisi birində, bir-bir. 
Toy-büsat quruldu həmin O gün, 
Ruh ruha cəm oldu, qovuşdu O gün. 

Cism qocalır, ruhun qocalmaz, 
İbadət eyləsən ömrün qısalmaz. 
Düz yolu əyri ilə səhv salanlar, 
Səcdəyə getsəz, ruhunuz qocalmaz. 

Aşiqəm, sevdiyim Uca Allahdır, 
Sevgim sonsuzdur, bax, bir ümmandır. 
Dərinə getdikcə cismim dəryada 
Ruhum da, cismim də ona möhtacdır. 

 

 

 6



3BSöz 

Qələm aciz qalır sözün önündə, 
Gözlər danışır, dil susur ancaq. 
Sənin mənə olan nakam baxışın, 
Qəlbimi qələm tək sındırır ancaq. 

Bəzən qələm yazır düşündüyümü, 
Uyğun gəlməyir mənalar sözdə. 
Eşq kitabını yazdığım dildə 
Qafiyə ritmini tutur yerində. 

Bəzən arzu edirəm xəyallarımı 
Biri xoşbəxtlikdir, biri səadət. 
Yazmaq istədiyim o gözəl sözlər 
Kiminsə qəlbində iz sala bilər. 
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4BMəclis 

Məclisdə varsa əgər şərab içib meyxoş olan, 
Özünü göstərəcək əhlinə o xoşdan uzaq. 
Aqilə lağ edəcək nüfuzunu salmaq üçün, 
Şeytana yaxın olub məclisi şad etmək üçün. 

Gedərəm o məclisə Arif ola, Aqil ola, 
Getdiyin yerdə iman və yaxud da zikr ola. 
Cahili Aqil edən bir ləzzətli məclis ola, 
Vurğunam o məclisə cahil gələn Aqil ola. 

Sahib odur o Allah ki, xəlq edib bəşər bizə, 
Doğulandan sonadək  
müjdə verib yerindəcə. 
Siratı keçmək üçün bu dünyada əkməlisən, 
Meyvəsin dərən kimi  
o körpüdən keçməlisən. 
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5BTəkəbbür 

Xəmiri torpaqdan yoğrulan məxluq, 
Özünü torpaqdan yuxarıda sayma. 
Ömrün keçsə də torpaq üstündə, 
Torpağın üstündə özünü axtarma. 

Gör nə qədər səni kimi yaradılan var, 
Özünü onlardan yuxarıda sayma. 
Bizdən yuxarıda bir yaradan var. 
Bütün bəşəriyyət onundur ancaq. 

Təkəbbür insanı yıxır, sürüyür, 
Çıxır həmdəmindən həmin vaxt insan. 
Aparmaq istəsə özün yuxarıdan, 
Xəbəri olmadan əyilər insan. 
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6BYaxşı gün 

Elə bil günlərin saatı qısalıb 
Dünən gördüyümü bu gün bilirəm. 
Kənddə uşaqlarla birgə oynayan 
Həmin o vaxtları indi bilirəm. 

Nə tez keçdi uşaqlıq dövrü 
İndi mən özüm də Ata olmuşam. 
Baxanda oynayan uşaqlarıma 
Kənddə oynadığım vaxtlar düşür yadıma. 

Var idi Qonşuda Bir Abuzər Kişi 
İşdən geri dönəndə kökə verərdi. 
Üstündən keçsə də zaman illəri 
Zaman yaddaşımdan silə bilmədi. 

Düşünüb bir anlıq uşaqlığımı 
Çətin vaxtlarımı heç unutmadım 
Sən atsan dəryaya bir bağlı sandıq 
Ehtiyac duymadı açılsın sandıq. 
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7BXoş gün 

Gün günün ardıyca yaman tez keçdi, 
Dünən olanları bugünkü bildik. 
Zamanın nəbzini tuta bilmədik 
Saat əqrəbitək rəqəmlər keçdik. 

Hər yaşın öz yeri, xatirələri var, 
Uşaqlıq arzusu gəncliyə çatdı. 
Həvəslə qurduğum arzular ki var. 
Lövbərsiz gəmitək limanda qaldı. 

Tale güldü bir çoxunun üzünə, 
Fikir nədir, kədər nədir – bilmədi. 
Zamanında hər istəyə çatanın 
Düşünmə ki bütün işi düzəldi. 

Deyirik fanidir, yalandır dünya 
Hər necə desək də, yaşayırıq biz. 
Bir az əlimizə imkan düşəndə, 
Əbədi yaşamağı düşünürük biz. 
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8BGünəş 

İçində olmasa ipi şamların 
Qaranlıq evlər işıqsız qalar. 
Bəşərin günəşi doğmasa bir gün 
Gözlər nurunu itirər o gün. 

Hər günün işığı doğan Günəşdir, 
Xoş keçən ömür açan çiçəkdir. 
Günahsız keçən günlər nə gözəldir, 
Kaş ki hər zaman belə olaydı. 

Necə təmiz idik doğulanda biz 
Kaş ki beləcə təmiz qalaydıq. 
Bağlanıb dünyanın şirin malına 
Pak ömrümüzü biz satmayaydıq. 

Kaş ki ağlamayıb gülərdik həmişə, 
Hər insan üzündə bir nur olaydı. 
Sevgi üzərində qurulan dünyanın 
Pis görünən tərəfi heç olmayaydı. 
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9BFani dünya 

Hər gün bir neçə insan gəlir dünyaya, 
Nələr gətirdiyin deyə bilərsən? 
Gələndə ağlayır dərk etmir çoxu 
Çətin bir imtahan gözləyir onu. 
   *** 
Pak gələn bir cismin üstündə ruh var, 
Yaşadıqca yığılır çiyininə günah. 
Nə üçün gəldiyin biləndə insan, 
Gərək ki, çalışsın etməsin günah. 
   *** 
Məni mən edənim qürurum olub, 
Nəfsimə çox vaxt qalib gəlmişəm. 
Şeytanı aldadıb su əvəzinə 
Səcdəyə gedəndə zəhər vermişəm. 
   *** 
Rənginə aldanma bu dünyanın sən, 
Çoxuna su verib boğan dünyadı. 
Aldanma düşmənin xoş sifətinə, 
Öz varidatıyla alan dünyadı. 

 

 13



10BÖmür 

Ömür zaman kimi yaman tez keçir, 
Getmək istəyirəm uşaqlığa mən. 
Tuta bilməyib zamanın nəbzin, 
Yenidən doğulmaq istəyirəm mən. 

İstəkdir, arzudur – hər gün doğulur, 
Hər gün dəyişiklik istəyir insan. 
Bu gün olanına şükür etməyib 
Sabah naşükürlük eyləyir insan. 

İstə, Allah versin sənə neməti, 
Bəndədən istəmə – minnət olacaq. 
Sınanmış faktdır, vallah, görərsən, 
Zaman gəldiyində dərk edəcəksən. 

Nə qədər ömür var, nəfs də vardır, 
İnsan var nəfsini boğur içində. 
İnsan var ömrünü satır nəfsinə, 
Yaşayır özü üçün dünya eşqinə. 
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11BSevgi 

 
Sakit gecələrin səssizliyində,  
Mən səni sakitcə seyr eyləyirəm. 
Hərdən Aya baxıb düşünürəm mən, 
Hərdən gözlərini seyr eyləyirəm. 
Bilirsən niyə? 
Qaranlıq gecələr səssizliyində  
Sənə sarılmaq istəyirəm mən. 
Çünki səni çox sevirəm mən, 
Bu sevgi hər kəsə verilə bilməz. 
Dəyəri hər kəsdə olmamasıdır. 
Sənin gözlərində donan mənalar 
Mənim gözlərimin aynasındadır. 
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12BAta 

 
Ata sənə borcum var mənim,  
 bu sonsuzdur – ödənə bilməz. 
Həyatda varlığım, arxa dayağım  
 səndən başqası ola bilməz. 
Birinci Allahdır, sonra da Ata, 
 Ataya məhəbbət pis ola bilməz. 
Övladın başında tacıdır Ata  
 Daim olar onun yanında. 
Budur Ata məhəbbəti övlada, inan, 
       Nə qədər etsən də yaxşılıq – az olar 
ona. 
Gəl eylə hər zaman könlünü şad,  
 kömək olsun sənə Allah. 
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13BDünya 

Dünya quruldu eşq üzərində, 
Günəş işıq saçdı yer kürəsinə. 
Ulduzlar parladı səma üzünə. 
Ayda öz nurunu verdi gecəyə. 

Gündüz-gecələrin fərqinə bax, 
Günəşlə-ayın fərqinə sən bax. 
Ramazan ayının bərəkətinə bax, 
Qurani-Kərim verildi bizə. 

Kiçik bir canlıyam dünya içində, 
Sən mənim üçün yarandın, dünya. 
Arzu-istəyimlə içimə yığdım 
Sən mənim üçün kiçiksən, dünya. 

Günəş də böyükdür, Ay da böyükdür 
Onlardan da böyük, sənsən, İlahi. 
Dünyanı yaradıb nizamda saxlayan 
Səndən böyük qüvvə yoxdur, İlahi. 
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14BZirvə 

Xoşbəxtlik zirvədir, qalxasan gərək 
Mal ilə, mülk ilə ölçülə bilməz. 
İnsan var hər şeyi var ikən dünyada 
Özünü xoşbəxt saya bilməz. 

Cismə aiddir mülk də mal kimi 
Ruhun ehtiyacı namazdır ancaq. 
Əgər səndə olsa bunlar yarımçıq 
Mənasız olacaq qalmaq həyatda. 

İkiyə bölünsə dost arasında 
Bərabər olacaq, cavabın əla. 
Uyğunluq pozulsa dost arasında. 
Narahatlıq olacaq sənin ruhunda. 

Hər yaranışın öz zamanı var 
Ruhsuz bədən olmaz, bədənsiz də ruh. 
Nə üçün yarandın – bilirsənmi heç? 
Bilsəydin, bunları dərk eyləyərdin. 
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15BHəyat 

Sakit gecələrə sığınıram hərdən 
Sakitlik həzin bir rahatlıq verir. 
Səmada parlayan guşəli ulduz 
Səmaya xüsusi gözəllik verir. 

Nə gözəl yaradıb Allah bəşəri, 
Gündüz-gecələrin özəlliyi var. 
Gündüzlər işıq saçan günəş – şəfəqi 
Gecələr parlayan ulduz, ayı var. 

Bu cür nemətin qarşılığında 
Mən sənin qarşında acizəm, Allah. 
Nə qədər kəşflər etsən də, insan, 
Allah qarşısında acizsən, vallah. 
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16Bİlahi eşq 

Eşqdən alovlanır, eşqdən yanıram 
Ən gözəl eşqim sənsən, İlahi. 
İndi mən yaşayıb nəfəs alıram 
Səbəbi yalnız sənsən, İlahi. 

Həqiqi eşqi yolunda gördüm 
Haqqı, ədaləti bu yolda gördüm. 
Dünyanı satanı sənin eşqinə 
Bu yoldan O yola gələndə gördüm. 

Hər kəs yaşamaz, hər kəs bilməz 
Səni görməyən ucala bilməz. 
Sənin dərgahına çatmaq üçün 
İcazə verməsən O gələ bilməz. 

Hər nemət bəxş etdin yaşayaq deyə 
Dörd fəsil yaratdın – yetişsin deyə. 
Rənglərə boyadın biz sevək deyə 
Yenə də vəfasız çıxdıq, İlahi. 
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17BSəbr 

 
Tənha qalıb bir qıraqda  
  qar da yağır baş üstünə. 
 
Gizlənməyə yoxdur yeri  
  bürüyübdür qar üzünü. 
 
Hara getsin, harda qalsın  
  yoxdur ona yuva quran. 
 
Məcbur qalıb gözləyəcək  
  bir qıraqda o vaxtacan. 

Ucuzlaşır həyat belə, itir sevgi hörmət belə. 

Səbr elə düzələcək, həyat belə davam edir 
İnsan ömrü sona yetir! 
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18BEşq 

Nə olar, getmə dayan, sənə sözüm var 
Sənsiz bu günlər mənə dərd olar. 
Sənlə yaşayıb sənsiz olmağım 
Ürəyim dözməyib dərd-qubar olar. 

Aparma sən məni sənsiz dünyaya 
Gəl gedək bir yerdə xəyal dünyama. 
Buludlar axacaq biz seyr edəcik 
Bir-birimizi daha da möhkəm sevəcik. 

Qəlbim yaradır, duz səpmə sən də 
Sənsiz yaşamaq onsuz çətindir. 
Sənin həsrətinə mənim dözməyim 
Aldanmış bir kəsin eşqinə bənzəyir. 

Sən bilsən mən səni necə sevirəm 
Eşq atəşini söndürməzsən heç. 
Sevən qəlbimi yaşatmaq üçün 
Eşq atəşində yanasan gərək. 
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19BŞəhid 

Bir insan gördüm fədakar idi 
Bilməzdi nə vaxtsa şəhid olacaq. 
O qədər həvəslə döyüşürdü ki 
Bizim torpaqlar azad olacaq! 

Şəhidlik imandan süzülür gəlir, 
Hər kəs bu zirvəyə ucala bilmir. 
Vətənə – xalqa xidmət edənlər 
Çox insan bu hissi yaşaya bilmir. 
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20BÖmür dəftəri 

Bir boş dəftəri qoyub qarşıma 
İnsan ömrünü bənzətdim ona. 
İçində vərəqlər ağ olsa da, 
Müxtəlif yazılar yazdıq onlara. 

Hər insan ayrıca bir vərəq oldu, 
Nəhayət sonunda bu dəftər doldu. 
Onları vərəq tək vərəqləyəndə, 
Hər vərəq mənimçün bir məktəb oldu. 

Nələr yox idi? 
Nələri gördüm içində – mələklər, 
   şeytan da gördüm. 
Özünü günahsız sayan insanı 
Məhkəmə önündə susanda gördüm. 
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21BZamanın nəbzi 

Zaman keçdikcə dəyişir dövran, 
Dövr edir, dayanmır dövrlə zaman. 
Yaşadığımız həyatın qanununda var, 
İki fərd yaradıb uca yaradan. 

Düşünüb dərk etmək xislətimdə var 
Gör necə yaradıb insanı Allah. 
Əmr edir yaradan iki yazara 
Günah da, savab da yazır cınağa. 

Ehtiyacı olan insanlara bax, 
Sağlam ruhla yaşayar sağlam insanlar. 
Bu gün səndə olan o nemət ki var, 
Düşünmə hamısı sənindir ancaq. 

O qədər cavan var evsiz yaşayır, 
İnsan var pulunu çantaya atır. 
Vaxt gəlir düşünür nə etməliyəm?! 
Vaxtsız gələn ölüm vurur sinəndən. 
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22BFikir 

Fikirə dalıram fikir içində 
İnsanı qərq edir öz aləminə. 
Şüuraltı ifadələrlə  
İnsanı məst edir bəzi fikirlər. 

Təfəkkür olsa da bir çox insanda 
Geriyə aparır təxəyyül ilə. 
Qarşıda keçməli bir yol var ikən 
Qapanır özünə fikirlər ilə. 

Yetişir dadına bəzi xəyallar, 
Özünü çox xoşbəxt sayır insanlar. 
Reallıq içinə düşdüyü bir an 
Yarpaq kimi solur bəzi insanlar. 
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23BAna 

Yaşamaq səninlə gözəldir, Ana, 
Sənsiz yaşamağı neyləyirəm mən? 
Ayağın altında cənnət var ikən 
Sənsiz bu dünyanı neyləyirəm mən? 

Anacan, darıxdım sənçün bir anlıq, 
Sənsiz bir günüm də olmasın mənim. 
Ana həsrətilə yaşayan övlad 
İnana bilmərəm o xoşbəxt ola. 

Nəinki yaşamaq – düşünmək çətin, 
Arzu eləmirəm heç bir insana. 
Arzumdur mənim bütün insanlara – 
Anasız bir gününüz olmasın sizin. 
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24BBəxt 

Bəxtim kömür kimi qara olsa da, 
Qəlbim parlaq günəşə bənzəyir! 
Ürəkdə arzular solub qalsa da, 
Xəyal aləmim cənnətə bənzəyir. 

Fani dünyadır, dərd etmə sən də 
Ümid gəmisi bir gün gələcək. 
Yaxşılar minəcək, pislər düşəcək 
Sevinclə onlar səfər edəcək. 

Xoşbəxtlik dünyanın malında deyil 
Onun üçün yaşayasan sən. 
İnsanlıq dünyanın pulunda deyil 
Özünü zirvələrdə sayasan sən. 
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25BSənsizlik 

Baxıram gözlərinə düşünürəm yavaş-yavaş 
Gözəllik bəxş edib sənə uca yaradan. 
Qaşların sürmədir, yanağın alma 
Naz etmə sən mənə, ey sevgili canan. 

Bir gün gördüm səni çay qırağında 
Çay axır kəndimin lap yaxınından. 
Ey nazlı nigarım, gəl keç yanımdan 
Seyr edim mən səni gözəl baxışla. 

Hərdən alır huşumu o gül cəmalın 
Yadıma düşür eyy cavanlığım. 
Çayın qırağı, meşə ağacları 
Düşəndə yadıma çox darıxıram. 

İstəmirəm sənsiz bu dünyanı mən 
Qəm yemək qismətim olubdur yenə. 
Tikanlı məftildən çəkilmiş sevgim 
Yenə məhv olubdur, sənsizəm yenə. 
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26BYaşam tərzi 

Yoxdur ehtiyacım böyük bir yerdən 
Sadəcə sığınmağa yer istəyirəm. 
İstəmirəm böyük bir dünyanı mən. 
Sanki məzar boyda yer istəyirəm. 

Ağlım kəsəndən çalışmışam mən 
Özümə bir həyat qura bilmədim. 
Etibarsız həyatın qara üzünü 
Təəssüf ki yaşadım, təəssüf ki gördüm. 

Görmədim yaşasın dünya üçün O. 
Özü üçün yaşadı bu dünyanı O. 
Mərtəbə-mərtəbə daş qaldırıb 
Sabah nə olacağın düşünmədi O. 
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27BFitnə 

Fitnə törədib uzaqdan baxan 
Fitnədir milləti dərdlərə salan. 
Kənardan izləyib həzlə baxanlar, 
Bunun cəzasını bilməzsiz daha. 

Çalış yaxşı işlər dalınca qaç sən 
Pislikdən kiməsə xeyir gəlməyib. 
Yaxşı əməllərin çox olsa sənin 
Pislərin içindən seçərlər səni. 

Bacarsan yaxşı ol millətə, xalqa 
Kimsəyə pis olma sən bu həyatda. 
Gec-tez hər şey yerin tapacaq 
İnsana təkcə bunlar qalacaq. 

Fitnələr yol açıb əvvəldən qəlbə 
İnsanı oynadır nəfsin içində. 
Fitnəkar insanın fitnəliyindən 
Zülüm önündə saxlayır həmişə. 
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28BDuman 

Dağların başını çən, duman alıb 
Görünmür dağlarda dağ mənzərəsi. 
Günəş doğanda saçan şəfəqi 
Libasın çıxardır dağ-meşələrin. 

Artıq görünür gözəl mənzərə 
Yaşıllıq bəzək verir bizim təbiətə. 
Kəsməyin o gözəl xan çinarını 
Meşəyə bəzək verir yarpaqları. 

Əsir, külək əsir yarpaqlar kimi 
Sanki lay-lay çalır bir Ana kimi. 
Gedir zaman, çatmaq olmayır ona 
Gecikdim, çatmadım mən arzularıma. 

Arzu ilə yaşasa da həyatda insan 
İnan ki arzular bitmir heç zaman. 
Nə edim, necə edim düşünür insan 
Onda xəbər tutur keçibdir dövran. 
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29BUnutqan 

Unudub keçmişin bir çox insanlar 
Hələ də kimliyin tapa bilməyir. 
Dünən kəpəkdən çörək bişirənlər 
İndi bu dövrdə unu bəyənmir. 

Bərəkət var idi, iman var idi, 
İnsanlar içində eşq də var idi. 
Dünənlə bu gündə fərq də var idi, 
İndi saymayır heç insan insanı. 

Təyinat verirdi, vəzifə verirdi 
Hər bir ailəyə pay da verirdi. 
İnsanlar insana dəyər verirdi 
Hardadı o dövran, hardadı zaman? 
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30Bİnsan 

Özünü həyatda tapmayan insan, 
Nəyi itirib, nə axtarırsan?! 
Düşünüb bir anlıq xəyallarını 
Bir gün oturub ağlayacaqsan. 

Mən niyə vaxtında ayılmadım ki? 
İndi öz-özümü qınayıram mən. 
Allaha yalvarıb əl açmadım ki? 
İndi ömür səhifəmi varaqlayıram. 

Ruhən yaşamaq istəyirəm mən, 
Ruhumun Allaha var ehtiyacı. 
Hər gün dua edib yalvarıram mən, 
Cismimin şəfaya var ehtiyacı. 

Nə qədər acı olsa da dünya 
İnsanlar olublar dünyaya bağlı. 
Dünyanın insana yox ehtiyacı 
Sadəcə oyuna salıb insanı. 
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31BTale 

O qədər əziyyət, zülüm çəkmişəm 
Artıq istəmirəm o günləri mən. 
Tale oyununda bir yazı ikən 
Bu dünyada yaşamaq istəmirəm mən. 

Gəl fikir eyləmə, fikirli insan, 
Fikirdir insanı erkən qocaldan. 
Nə qədər olsa da, əlində mülk, mal 
Dünya malına bağlıdır insan. 

Dünyanı versələr istəmərəm mən, 
Artıq əzab çəkmək istəmirəm mən. 
Zülmət gecələrin qaranlığında, 
Ayı, həm ulduzu istəmirəm mən. 

Kimə nə qaldı, kim nə apardı? 
Bir əməl apardı, bir də imanı. 
Sağında savablar, solda günahlar, 
Əlində bir qələm-dəftər apardı. 
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32BÜrək 

Ürək döyünür öz ritmi ilə 
Qan təzyiq vurur ürəkdən ötrü. 
İnsanı yaşadır həvəs eşqiylə 
İnsan var öyünür şan-şöhrət ilə. 

Sən oxu, bülbül, dincəlsin ruhum! 
Sənin səsinə ruhum dincəlir. 
Yarpağın səsinə hürkən sərçələr 
Sünbülün kökünə məskənə gəlir. 

Baxıram – təbiət nəhəng bir zirvə 
Zirvəyə baxdıqca ruhum dincəlir. 
Səni seyr etdikcə, Ana təbiət 
Canımı verməyə heyifim gəlir. 
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33BYaşa 

Çox düşündüm – varlı olum həyatda 
Bir gün fikirləşdim mən bunu Haqda. 
Gözlərim önündən keçdi kasıblar, 
Qalmışam iki yol ayrılığında. 

Ola imkanım, yaxşı pul-param, 
Düşünmədən paylaram yetimə, aca. 
Nə olar, Allahım, çatım arzuma, 
Bəlkə axirətdə düşmərəm dara. 

Sanki hərdən fikirləşirəm – 
məgər bizim üçün deyilmi bəşər?! 
Nə üçün pul dərdi çəkməliyəm mən? 
Allaha çox şükür, sağlam canım var, 
Mənim ən böyük Yaradanım var. 
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34BDostum 

Hərdən səninlə görüşərdik biz, 
Dostluq əlaqəmiz harada qaldı?! 
O vaxtı dənizdə işləyəndə biz 
Biri-birimizə vaxt ayırardıq. 

Dost deyib dilindən düşməyən dostum, 
Mən səni illərin dostu seçmişəm. 
Etibar qazanıb, hörmət qazanıb 
Bu yolu sən özün sevib-seçmisən. 

Dostum, dostluğa sadiq biriyəm, 
Nə mən pis biriyəm, nə sən pis biri. 
Zəncir kimi toxuna bilən 
Dost kimi dostluğa sadiq biriyəm. 
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*** 

Sinəm doludur Haqq sözlərilə 
Haqqa güvənib Haqq deyirəm mən. 
Qorxmayıb heç vaxt heç bir məxluqdan 
Həmişə sözümü dik deyirəm mən. 

Haqqa Haqq deyin, na haqqa na Haqq, 
Sizi qoruyacaq Haqq hər zaman. 
Həzrəti Əlidən (ə.s) belə kəlam var: 
Haqqı qorusan Haqq səni qoruyacaq. 

Düşmə zalimlərin təsiri alta, 
Sözünü saxlama gələn zamana. 
Ey Haqqı tanıyan əziz insanlar, 
Siz düz danışın, qorxmayın heç vaxt, 
Sizi qoruyacaq Haqq hər zaman! 
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