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TƏBİƏT DİNƏNDƏ, DAĞLAR GÜLƏNDƏ
Belə bir məkanda, belə bir yerdə,
Könlü qəmə vermək, günahdır, vallah!
Təbiət oyanıb, güldüyü yerdə,
Qayalar bəy olub, dağ şahdır, vallah!
Buludlar dağların tacıdı, lay-lay,
Ağ duman üzünün gəlin örpəyi.
Ana tək şəlalə söyləyir layla,
Çəməni əyninin atlas ipəyi.
Dinlə arıların nəğmələrini,
Gör onlar necə də tar-kaman çalır.
Yaşıl çəmənlərin gül ilmələri,
Görürsən, xalı tək min bir rəng çalır…
Təbiət dinəndə, dağlar güləndə,
Sən danışıb dinmə, sakit qulaq as.
Qalxaraq o başdan, bahar gələndə,
Şehli tər gülləri sən köksünə bas.
Dön sən də təbiətin bir varlığına,
Danış pıçıltıyla, sən buzbulaqla.
Şair, yaz könlünün ağ varağına,
Südlü yemlik ilə, sən quzqulaqla..
20.05.2011
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MEŞƏLİ DAĞLAR
Dağ-dağa söykənib, qaya-qayaya,
Onunçün möhkəmdir, möhtəşəm dağlar.
Əsrlər əyənmir dağ vüqarını,
Dayanıb çox məğrur, meşəli dağlar.
Qışda zirvəsini buz qatı örtər,
Qaralmış buludlar qonar çiyninə.
Qar yağar qar üstən, qar qatı örtər,
Ağ libas geyinər qışda əyninə.
Yazda yağış yuyar, günəş isidər,
Tökülər güneydən qar, danə-danə.
Çiçək yanağında şeh tərə bənzər,
Behiştlik ətrini yayar hər yanə.
Torpaq oyananda qış yuxusundan,
Öz yaşıl donunu geyər meşələr.
Kolların dibində qış yuxusundan,
Oyanıb boylanar, tər bənövşələr.
Quşlar uçub gələr, yurd-yuva qurar.
Çeşmələr oyanar, bulaqlar çağlar.
Bülbüllər o başdan cəh-cəhin vurar,
Düşər yenə səsə, meşəli dağlar.
25.09.2012

4

Mənimlə yaşayan xatirələrdi

GEDƏNMİRƏM, BU YERLƏRDƏN
DOYMADAN
Bir tərəfdə sehrlənib durmuşam,
Ötüb gedən vaxt-vədəni duymadan.
Sehrlənib, mehrlənib durmuşam,
Gedənmirəm, bu yerlərdən doymadan.
Bənövşə tək mən boynumu bükmüşəm,
Kövrələrək çox həsrətin çəkmişəm,
Sinəm üstə qəm toxumu əkmişəm,
Gedənmirəm, vaxt-vədəyə uymadan.
Bu çəməndə yer tapmıram özümə,
Gül-çiçəkdən bəzək vurub sözümə,
Gözəlliyi həkk edərək gözümə,
Gözəlliyi gözlərimdən qoymadan.
Hava xoşdur, çəmən yaşıl, gül gözəl,
Quşlar ötür, çəməndə ax... - nə gözəl!
Çiçək dərib, gül qoxulayan hər gözəl,
Pünhan saxlar öz eşqini yaymadan.
Sədi, düşdün sən elindən çox uzaq,
Gec gəlirsən doğma elə sən qonaq.
Onun üçün, sən gedəndə dönüb bax,
Köks ötürüb, kövrələrək, doymadan...
15.04.2014
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ZƏRİF BƏNÖVŞƏM
Sən hələ mürgülü qış yuxulusan,
İncə, təravətli, zərif bənövşəm!
Bahar həvəslisən, yaz duyğulusan,
Yazmıram mən sənə, tərif, bənövşəm!
Gəl, qoy sən başını köksümün üstə,
Ətirli telinə bir sığal çəkim.
Yerin var hər zaman gözlərim üstə,
Zərif yanağına bir az al çəkim.
Gözlərini açıb bir aləmə bax,
Hər şey ötərgidir, hər şey itərgi.
Ömür əmanətdir, həyat oyuncaq,
Həyatda nə görsən, hər şey gedərgi...
09.04.2013

UÇUR BAŞIM ÜSTDƏN DURNA QATARI
Yenə səf düzülüb göyün üzündə,
Uçur başım üstdən durna qatarı.
Baxıram ardınca, itir gözümdən,
Qatarlaşıb uçan durna qatarı.
Dağların başında şimşəklər çaxır,
Dərədən dağ çayı sellənib axır,
Şiş qaya ucunda dayanıb baxır,
Dağların qıy vuran qoca Qartalı.
Baxıram, hər tərəf bir gülzardı,
Dağların ətəyi bir laləzardı,
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Qoynu cənnət-məkan, bir çəmənzardı,
Güllü yaşıl çəmən, bahar paltarı.
...Bülbüllər o başdan verib səs-səs,
Quşlar da hər səhər girirlər bəhsə,
Sədi də dinləyib gəlir həvəsə,
- Dindikcə təbiətin kamanı-tarı.
2013

GEN AÇ SƏN QOYNUNU MƏNƏ,
EY ÇƏMƏN!
Mən arı deyiləm, hər gülə qonam,
Mənə öz çiçəyim bəsimdir, çəmən!
Bütün varlığımla sevdiyim sonam,
Mənə öz göyçəyim bəsimdir, çəmən!
Bülbülün dilindən qopan nəğmələr,
Bil, könül nəğməmdi, mənim səsimdi.
Çəmənin qoynunda gül ilmələrin,
Telini oxşayan meh-nəfəsimdi.
Məndən çiçəklər də gülüş öyrənib,
Gül açıb qönçənin dodaqlarında.
Məndən çeşmələr də öpüş öyrənib,
Öpür gözəllərin dodaqlarından.
Gen aç sən qoynunu mənə, ey çəmən!
Gül-çiçək ətrinə bələ sən məni.
Sənə yazılası nəqmələrim var,
Qoru öz qoynunda hələ sən məni.
05.06.2014
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EY PAYIZ, ÖMRÜMƏ QIŞI GƏTİRMƏ
Onsuz da ömrümün payızındayam,
Sən payız ömrümə qışı gətirmə.
Xəzan yellərinin ayazındayam,
Çiskinni nisgillə qoşa gətirmə,
Ey payız, ömrümə qışı gətirmə!
Qışın var soyuğu, qarı, ayazı,
Qışlağım Muğandır, gah Qarayazı.
Saçlarım ağappaq, qar tək bəyazı...
Yaşımın üstünə yaşı gətirmə,
Ey payız, ömrümə qışı gətirmə!
Kövrək duyğuluyam, sənin tək mən də,
Sözlər yığın-yığın vardır qəlbimdə.
- Nə qədər yaz-bahar xatirələri,
Nə qədər nəğmələr qalıb dilimdə...
Barı, qoy onları gətirim dilə,
Tələsmə, bunları sən bilə-bilə...
Dolğun gözlərimə yaşı gətirmə,
Ey payız, ömrümə qışı gətirmə!
Qışda baharımız nağıla dönər,
Nağıllar şəkərə-noğula dönər,
Bir gün də ömrümüz noğullar kimi,
Şirin xatirəyə, nağıla dönər,
Nağılla sən məni cuşa gətirmə,
Ey payız, ömrümə qışı gətirmə!
05.10.2014
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YENƏ PAYIZ GƏLİB
Yenə payız gəlib, nisgilli payız,
Yenə özü ilə xəzan gətirib.
Dağların başına vaxtsız qırov,
Yamyaşıl bağlara xəzəl gətirib.
Yenə barın verib bağçalar, bağlar,
Baxdıqca bağbanın gözləri gülür.
Tarladan bol məhsul götürənlərin,
Eyni açılıbdı, üzləri gülür.
Göyün üzündə də bulud çoxalıb,
Təbiət geyibdir qızıl donunu.
Bahara əlvida! Qışa gəl, deyib,
Təbiət açaraq geniş qoynunu.
Dərələr boyunca duman sürünür,
Üzü dik yuxarı, dağlara sarı.
Uzaqda bir əlçim bulud görünür,
Gedir uça-uça dağlara sarı...
(Yenə uçub gedib köçəri quşlar,
Hər yan sərçələrə, qarğaya qalıb.
Axşamlar xaraba yurd yerlərində,
Bayquşlar qarğaya-qarğaya qalıb.)
Bir-birini qovur aylar-ayları,
Bir-bir yola salır illər-illəri,
Necə əvəz edir, fəsil-fəsili,
Elə əvəz edir nəsil-nəsili.
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Yenə payız ötüb, qış ötəcəkdi,
Yenə təbiətə yaz gələcəkdi,
Bizim ömrümüzün bahar birdir,
Getdisə bir daha gəlməyəcəkdi...
- Yenə payız gəlib, nisgilli payız,
Yenə özü ilə xəzan gətirib.
Dağların başına vaxtsız qırov,
Yamyaşıl bağlara xəzəl gətirib.
25.09.2014

DAĞLARIN
Zirvəsi dumanlı, quzeyi qarlı,
İl boyu borandır başı dağların.
Baharı səfalı, bəhrəli barlı,
Çox soyuq sərt keçir qışı, dağların.
Hər zaman qoynunda min büsat qurub,
Vüqarlı dayanıb, vüqarlı durub,
Neçə əsrləri o başa vurub,
Bilən yox neçədir yaşı, dağların.
Zirvələr qartalın yaylaq yeridi,
Elatın səfalı oylaq yeridi.
Hər bulaq başı da qonaq yeridi,
Yazda açılanda başı dağların.
Bələdəm cığıra, bələdəm izə,
Sıldırım yamacdan yol tapdım düzə,
Bulaqlar önündə çökmüşəm dizə...
Qədrini bilənməz naşı, dağların.
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Sədinin ürəyi gəlibdir cuşa,
Gəzib dolaşaraq o baş, bu başa,
Qoynu cənnət-məkan, özü tamaşa,
Tarixdir qayası, daşı, dağların.
07.08.2014

DAĞLARIN HALINA ÜRƏYİM YANIR
Çağlayan çeşmələr, qaynar bulaqlar,
Bəlkə də, dağların ağlar gözüdür!?
Aləmi dağıdıb, yıxan küləklər,
Bəlkə də, dağların ürək sözüdür?
Bəlkə də, dağlardan baş alan sellər,
Dağların dərdindən qaçır düzlərə?..
Dərələr boyunca hay salan sellər,
Dağların dərdini açır düzlərə?
Dünyanın dərdindən ağrısa başı,
Dumandan başına çalma bağlayar.
Bir obası köçsə, kövrələr daşı,
Ellərin halına dağlar ağlayar.
Dağların halına ürəyim yanır,
Nə qədər dərdlərə dözüb bu dağlar!?
Nədən öz dərdini vüqarı sanır,
Dərdi böyüyərək dağ olan dağlar?
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TƏBİƏTƏ BƏZƏKDİR...
Təbiətə bəzəkdir hər çiçək, hər ot,
Hər daşın qayanın gözəlliyi var.
Dolaşıq yolludur, bu gözəl həyat,
Еnişi, yoхuşu, düzənliyi var.
Bulaq pıçıltısı, şəlalə səsi,
Bəzən хəyallara aparır bizi.
Bülbülün nəğməsi, lalə nəfəsi,
Oynadıb yerindən qoparır bizi.
Hərdən açılırıq, hərdən doluruq,
Tutulub açılan buludlar kimi.
Hərdən də kövrəlib uşaq oluruq,
Hərdən də coşuruq bulaqlar kimi.
27.03.2012

DAĞLARA-DAĞLARA
Qismət ola bu yaz, yenə,
Bulaqüstdə quram binə,
Gedən köçlər geri dönə,
Üzü, dağlara-dağlara.
Yaylaqlara bir hay düşə,
Dostlar gələ bu görüşə,
Köç karvanın, yenə düşə,
İzi, dağlara-dağlara.
Üfüqlərdə Günəş yaxa,
Bədirlənmiş Ay da çıxa,
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Qonaqların dönüb baxa,
Gözü, dağlara-dağlara.
Əvvəlki tək səhər yenə,
Bulaq üstə qızlar enə,
Ayaqyalın, açıq sinə,
Bir qız yaldan bəri enə...
Üzü, dağlara-dağlara.
Meh oxşaya sərin-sərin,
Ləçəyini tər güllərin.
Qonaq ola gözəllərin,
Özü, dağlara-dağlara.
Bir saz dinə, bulaq üstə
El yığıla dəstə-dəstə,
Sədi deyə çox ahəstə,
Sözün, dağlara-dağlara.
2013

TƏBİƏTİN QUCAĞINDA
Bahar gəlib, lap o başdan,
Cəh-cəh vurub bülbül ötür.
Xınalanmış hər bir daşdan,
Ayağına xına yaxıb Qəh-qəh çəkib kəklik gülür.
Dağ-dərələr çıxıb qışdan,
Bəh-bəh! - Şair baxıb deyir,
Təbiətin qucağında.
Dilə gəlib şəlalələr,
Düzə çıxıb al lalələr,
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Ətir saçır gül, nanələr,
Təbiətin qucağında.
Arılar da qonub gülə,
Tutub gülü şirin dilə,
Qönçələrin dodağının,
Balın sorur gilə-gilə,
Təbiətin qucağında.
Bəzənibdir yenə dağlar,
Şennənibdi gül yaylaqlar,
Oyanıbdı buz bulaqlar,
Təbiətin qucağında.
Gözəllikdən Sədi doymur,
Gül-çiçəyi gözdən qoymur,
Yaylaqları qarış-qarış
Gəzməkdən də heç yorulmur,
Təbiətin qucağında.
04.08.2014

KÖNLÜM İSTƏR GƏZİM DAĞLAR
Qatarını düzüm-düzüm,
Gözlərimə düzüm, dağlar.
Lalələri gəlib özüm,
Yamacına düzüm, dağlar.
Bu üzdə “Güllü” yaylağı,
O üzdə “Sərxan” oylağı,
Qüzeydəki buz bulağı,
Yenə görsün gözüm dağlar.
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Göz önündə sıx meşələr,
Kol dibində bənövşələr,
Qoymayır ki, bu görüşlər,
Barı deyəm sözüm, dağlar.
Başım üstə zirvədə qar,
Quzeylərdə buz bulaqlar,
Qərib mənəm, kimə nə var...
- Sədi deyir, həsrətinə,
Bilməm, necə dözüm, dağlar?

GƏL BAHARIM
Yaz gələndə bağça-bağda,
Qönçələnər qızılgüllər.
Səhər-səhər, lap o başdan,
Ötüşərlər şən bülbüllər.
Güllər əlvan, çəmən yaşıl,
Arı duyar qoxusunu.
Çiçəklərin qucağında,
Arı alır yuxusunu.
Gün çıxanda şehli güllər,
Tənə taxıb sırğalanar.
Oyananda meh yerindən,
Tumarlanıb, sığallanar.
Bahar yerə ruh-can verər,
Qayalar da gələr cana.
Ağaclar da çiçək açar,
Ətir saçar dörd bir yana.
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Gəl, baharım, güllü yazım!
Ruh həvəs ver, yenə mənə.
Gəlişinə şeir yazım,
Sarılaraq mən qələmə.
29.04.2011

A DAĞLAR
Sənsiz bir xoş anım, günüm olmayıb,
Çatmayır zirvənə əlim, a dağlar!
Bilmirəm yerində qalıb, qalmayıb…
Qoynunda yurd salan elim, a dağlar!?
Mən səndən aralı düşəndən bəri,
Dolandım aləmi, oldum sərsəri,
Yığandan belimə hər dərdi-səri,
Əyilib kaman tək, belim, a dağlar!
Sədi də xislətin çəkir hər zaman,
Elə bil üstünə çöküb sis-duman.
Sənsiz qəribsədim, sənsiz, mən yaman...
Tutulub nədənsə, dilim, a dağlar!
17.10.2013
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ATA
Çox möhnətim, intizarım var, Ata!
Dilə salmaq vallah mənə ar gəlir.
Bəxt yatıbsa cətin, kimsə oyada,
Ata, sənsiz həyat mənə dar gəlir.
Şaxta vurmuş, vaxtsız solmuş güləm, mən,
Sənsiz daha sevinəmməm, gülənməm,
Ocaq kimi yanıb sönmüş küləm, mən,
Ata, sənsiz dünya mənə xor gəlir.
Nələr oldu, nələr Ata, bilmirəm?..
İstəyimə gedib çata bilmirəm,
Gecələri rahat yata bilmirəm,
Kövrəlməkdən gözlərimə tor gəlir.
Bu dünyada bilməm, nəyi qazandım?
Həqiqəti, gördüyümü yazandım,
Yazar oldum, şair adı qazandım,
Bundan mənə nə bir şöhrət, var gəlir.
Gör nə qədər ağrı-acım var, Ata!
Mənim sənə ehtiyacım var, Ata!
Nəsihətinə çox möhtacam var, Ata!
İndi bir dağ zirvəsinə bənzərəm,
Çovğun əsir, dolu döyür, qar gəlir…
2014
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QOCA ATAM
Bir tərəfdə qoca Göyrüş,
Bir yanda da qoca Atam.
Yurd yеrinə bağlı idi,
Hər ikisi ayağından.
Oynamışdı еl yеrindən,
Gündə nеçə köç gеdirdi.
Pеrikmişdi еl-еlindən,
Köç ardınca köç gеdirdi…
Gedən köçlər arxasınca,
Baxıb dolan Atam idi,
Fikirlərin qucağında,
Kövrək olan atam idi.
Qoca-ahıl bu çağında,
Necə etsin, bilməyirdi.
O qabaqlar, əvvəlki tək
Nə danışıb-gülməyirdi.
Qapanmışdı öz içinə,
Durub hərdən ah, çəkirdi.
Gözü yolda qalan atam,
Elə gözü “yol çəkirdi”...
Xəyalına gətirməzdi,
Yurd yerini qoyub getmək.
Yuxusuna heç gəlməzdi,
Baba yurdu tərk eləmək...
1990
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MEHRİBAN, QAYĞIKEŞ ƏZİZ ANALAR
Gündüzlər xəyallı bir bəstəkardı,
Mehriban, zəhmətkeş, əziz Analar.
Gecələr laylalı bir nəğməkardı,
Mehriban, qayğıkeş, əziz Analar.
Arzusu ətirli çiçəyə bənzər,
Sirrini qoruyub, qəlbində gizlər,
Körpəsini oxşar, öpər, əzizlər,
Mehriban, qayğıkeş, əziz Analar.
Qəm vursa bükülüb yumağa dönər,
İncisə, kövrəlib uşağa dönər,
Sevinsə nur saçan çırağa dönər,
Mehriban, qayğıkeş, əziz Analar.
Bahar gülləri tək təravətlidir,
Həlim xasiyyətli, mərhəmətlidir,
Həvəsli, eşqli, məhəbbətlidir,
Mehriban, qayğıkeş, əziz Analar.
Bunları Anamda görmüşəm, inan!
Görmüşəm hər zaman, görmüşəm, hər an.
Deyirəm, yaratmış sizləri məncə,
O gözə görünməz ulu Yaradan
- Beləcə çox kövrək, zərif və incə,
Mehriban, qayğıkeş, əziz Analar...
23.01.2014
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ANAMIN LAYLASINDAN
DOYMAQ OLARMI
Anamın laylasından,
o хoş zümzüməsindən,
o şirin nəğməsindən
Doymaq olarmı!?
Anamın laylasından,
o isti nəfəsindən,
cingiltili səsindən
Doymaq olarmı!?
Bülbüllər həvəs alıb,
Qumrular da səs salıb,
Pıçıldayıb çеşmələr…
Çiçəklər nəfəs alıb,
Anamın laylasından.
Sədiyəm, ilham aldım,
Bir az хəyala daldım,
Əlimə qələm alıb,
Nеçə nəğmələr yazdım,
Anamın laylasınnan...

SƏDİNİ ANALAR DOĞMAYACAQDI
Günəş qüruba еnsə, düşər toranlıq,
Gündüz də yığşırar öz ətəyini.
Birazdan hər yana düşən qaranlıq,
Çəkər yеr üzünə öz örpəyini.
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Ulduzlar sayrışar göyün üzündə,
Yanar səhərəcən çil-çıraq kimi.
Bədirlənmiş Ay da yеrin üzünə
Saçar öz nurunu bir çıraq kimi.
Hər səhər o başdan dan söküləndə,
Ulduzlar söndürür öz işığını,
Günəş şəfəqindən nur töküləndə,
Göstərir təbiət yaraşığını.
İsidər daşların o bozüzünü,
Oyanar yuхudan yuхulu güllər.
Günəş bu aləmə dеyib sözünü,
Еlə də söyləyib qoхulu güllər.
Gеri dönməyəcək bu günlər bir də,
Hər zülmət günəşi boğmayacaqdı.
Hər bahar açsa da tər güllər, bir də,
Sədini analar doğmayacaqdı.

VƏTƏN SƏNİ UNUTMAZ, OĞUL!
Ulu soyadını, ulu yurdunu,
Heç zaman yadından çıxarma, oğul!
Vətən Anamızdı, yurd Atamızdı,
Ata-Ana yaddan çıxarmı, oğul!?
Qiymət qoy hər qarış torpağa, daşa,
Yurdunda ömür sür, sən xoşbəxt yaşa,
Vətən uğurunda girsən savaşa,
Bil ki, Vətən səni unutmaz, oğul!
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***
Vətənə arxa ol, arxa çevirmə!
Vətən həm Atadı, həm Ana, oğul!
Vətəni unudub üz çevirəni,
Bağışlamaz Ata, nə Ana, oğul!

ATALAR DEYİB
Olma bulud kimi, olma çən kimi,
Gündə bir təpəyə, bir dağa qonma.
Olma qanad çalan sən də quş kimi,
Gündə bir ağaca, budağa qonma.
Gör-götür dünyada atalar deyib:
-“Tənha uçan quşlar yuva bağlamaz”.
Həyatda büdrəyib özü yıxılan,
“Ayağa tez durar, ancaq ağlamaz”.
Sən də gözüaçıq olmağa çalış,
Hissinə-duyğuna qapılıb qalma!
Yarış meydanıdır dünya, sən yarış,
Çalış, tay-tuşundan geridə qalma!
17.08.2013
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GЕTDİ GƏNCLİYİM
Ötdü, yaman ötdü, gеtdi gəncliyim,
Sеvgi yollarında itdi gəncliyim.
Tükəndi gəncliyim, bitdi gəncliyim,
Qalmışam yaz ilə qış arasında.
Arхaya baхıram, dumalı dağlar,
Qabaqda ayrılıq, nisgilli çağlar,
İçimdə min həsrət, min hicran ağlar,
Qalmışam buz ilə daş arasında.
Bahara əlvida, qışa gеdirəm,
Payıza qoşulub, qoşa gеdirəm,
Ömrümün sonuna, başa gеdirəm,
Qalmışam göz ilə, qaş arasında.
Ömrün ilmələri sökülüb gеdir,
Saralmış yarpaq tək tökülüb gеdir,
Sədiyəm, qamətim bükülüb gеdir,
Qalmışam söz ilə, yaş arasında.

GƏLSİN
Çəkil, еy könlümün dumanı, çəkil,
Qoy aydın gеcəsi, səhəri gəlsin.
Nigaran könlümün amanı çəkil,
Bal ayının bеçəsi, bəhrəsi gəlsin.
Ay mənim еşqimdən pay umanım, gəl,
Еşqin yollarında hay salanım, gəl.
Şam kimi halıma hеy yananım, gəl,
Baхıb görənlərin həvəsi gəlsin.
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Qoy tapım özümü qarda, boranda,
Yayda yaylaqlarda, qışda aranda.
Хoş səda yayılsın, gəzsin hər yanda,
Nişan toy-düyünün sədası gəlsin...
2002

ALA BİLMƏZ, TELLİ SAZ DA KÖNLÜMÜ
Qəm yatıbdır ürəyimin başında,
Ala bilməz sehrbaz da könlümü.
Hicran ağlar gözlərimin yaşında,
Ala bilməz, işvə-naz da könlümü.
Bir həsrətin ağrısı var içimdə,
Oxşaması, ağısı var içimdə,
Əsli-Kərəm yanğısı var içimdə,
Ala bilməz, tellisaz da könlümü.
Bənzəyirəm, çağlamayan bulağa,
Xəzan vurmuş, talan olmuş bir bağa,
Oxşarım var, quru-barsız budağa,
Ala bilməz, bahar-yaz da könlümü...
Kimin dərdi birdir, kimin dərdi min,
Əlacı yox, loğmanı yox dərdimin.
Yanğısını təbib tapmır dərdimin...
Söndürənməz soyuq buz da könlümü.
Sədi düşüb dünyasından aralı,
Rəngi-ruhu şamama tək saralı,
Bülbül kimi köksündən də yaralı,
Ala bilməz, xoşavaz da könlümü.
30.04.2011
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İÇİMDƏ MÜRGÜLÜ BİR BAYATI VAR
Yerin də, göyün də yeddi qatı var,
Hər kəsin öz ömrü, öz həyatı var,
İçimdə mürgülü bir bayatı var,
Bir gün də oyanıb dilə gələcək.
Gələndə harayı ərşə çıxacaq,
Gurlayıb göylərdə şimşək çaxacaq,
Leysanlar yağacaq, sellər axacaq,
Dərənin ağzıyla silə gələcək.
Bayatı sonunda var, bir oxşama,
Günəş qürbə gedir, üzü axşama,
Pərvanənin meyli düşəndə şama,
Xəyalın yanıma belə, gələcək.
Sədi, xəyalından keçir gör, nələr!..
Sənə dinclik vermir, bu düşüncələr,
Səslənib dilindən qopan nəğmələr
Bir gün, dodaqlarda zilə gələcək,
Səslənib yenidən dilə gələcək...
2011

GECƏLƏR
Xəbər-ətər yoxdur tanışlarımdan,
Nə də ki, dostlardan, sirdaşlarımdan,
Yastığım islanar gözyaşlarımdan,
Nələr düşündükcə, nələr, gecələr.
Duman tək üstümə hər çökəndə qəm,
Donur kirpiyimdə gilə-gilə nəm,
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Sənli ğünlərimi düşündükcə, mən,
Dələr ovqatımı, dələr, gecələr...
Göydəki ulduzlar göz vurub, gələr,
Açar rübəndini, Ay durub, gələr,
Uzun gecələri yol yorub gələr,
Gələr xəyalın da, gələr, gecələr.
Köksümün başında yanan ürəyim,
Bütün varlığını danan ürəyim,
Səni xatırlayıb, anan ürəyim,
Mələr quzu kimi, mələr, gecələr...
Görən yox: - Sədinin çağlamağını,
Od salıb içini, dağlamağını.
Gündüzlər kövrəlib, ağlamağını...
Silər gözyaşını, silər, gecələr.
08.12.2010

HƏR ŞEY MƏNİM ÜÇÜN ADİLƏŞİBDİ
Yenə qəm dumanı çöküb üstümə,
Fikirlər əlində aciz qalmışam.
Dumanlar içində tənha qurd kimi,
Yollar ayrıcında çaşıb qalmışam.
Boşalıb elə bil aləm gözümdə.
Hər şey mənim üçün adiləşibdi,
Dünyanın varı da düşüb gözümdən.
Doğmalar yad olub, ögeyləşibdi,
Görəndə dostların soyuqluğunu,
Ürəyim içimdə sırsıra bağlar.
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Mənə yaxınların donuqluğunu
Görəndə, dişlərim dilimi doğrar...
11.09.2009

MƏN DƏ BİR İNSANAM,
DAŞ DEYİLƏM Kİ...
Mənim də köksümdə vuran ürək var,
Mən də bir insanam, daş deyiləm ki...
Hələ ürəyimdə neçə dilək var,
Dumanlı gəzsəm də, qış deyiləm ki...
Xəyalımdan keçir hər gün, bağça, bağ,
Şamdüyə, Palıdlı, hər təpə, hər dağ,
Gözündən öpdüyüm sərin “Gur” bulaq,
Hər gün uçub gələm, quş deyiləm ki...
Nadanlar göz dikdi yurda-yuvaya,
Uçurub, dağıdıb verdi havaya,
Neçə yol nahaqdan düşdüm davaya,
Müxənnət nəfsinə tuş deyiləm ki...
Qərib düşən Sədi yurdu anarmış,
Varlığın unudub, özün danarmış,
”Qurunun oduna yaş da yanarmış”,
Od tutub yanıram, yaş deyiləm ki...
Şamdüyə, Palıdlı – Boçalının Başkeçid (Dumansi)
bölgəsində dağ adlarıdır.

25.06.2012
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İTİBDİR DAĞLARIN GÖZƏL SƏFASI
İlahi! - Nə yaman günlərə qaldıq!?
Arxa söykəməyə bir dağ qalmayıb.
Elə bil talanıb, talan olubdu,
Bir bağça qalmayıb, bir bağ qalmayıb.
Boğaz quruyanda bircə damla su,
Dodaq söykəməyə saf bulaq yoxdur.
Saflıq da, paklıq da göylərə uçub,
Nə sızqı bir çeşmə, bir bulaq yoxdur.
Yolumu salmışam dağlara sarı,
Gördüyüm o doğma oylaq görünmür.
Yayın istisində təngə nəfəsəm,
Gəzib dolaşdığım yaylaq görünmür.
Sərinlik gəzirəm, güneylərində,
Nə bir daldeylik, nə bir bucaq var.
Üşüyüb buz oldum quzeylərində,
Nə yanıb-alışan isti ocaq var.
İtibdir dağların gözəl səfası,
Əvvəllər gördüyüm o zaman yoxdur.
İnsan tək dağların yoxmuş vəfası,
Daha çal-çağırlı o dövran yoxdur.
02.05.2013
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ÜZÜN GÜLMƏYİR
Mənimlə ey yaxın sirdaş olanım,
İndi sözlərimdən хoşun gəlməyir.
Hər məni görəndə gülərdi gözün,
Nə olub, bəs indi gözün görməyir?
Gələrdin hər zaman işin düşəndə,
Dərdini dеməyə, «dərdə» düşəndə.
Tutardım qolundan dara düşəndə,
İndisə gəlməyə üzün gəlməyir…
Məni nə vaхt görsən, dil - dil ötərdin,
Yol vеrib qapını açıb, örtərdin,
Dostdan, aşinadan söz göndərərdin,
Sözün tükənibmi, sözün gəlməyir?
Gündə çiçəklənib, gül tək açırsan,
Fərəhdən quş kimi göylə uçursan.
Məni kasıb görüb niyə qaçırsan,
Ayağının altın gözün görməyir?
Qırdın ürəyimi, dəydin könlümə,
Bələdin kədərə, qəmə, ələmə.
Yaydın dərdlərimi bütün aləmə,
Könlümü almağa üzün gəlməyir.
2004
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EY MƏNİM BAŞIMA GÜLƏN
CAVANLAR...
Məni qaradinməz görən cavanlar,
Ey mənim başıma gülən cavanlar!
Siz də qocalarsız, bir vaxt gələcək,
Sizin başınıza gülər cavanlar...
Sədi Qədiroğlu

Ey mənim başıma gülən cavanlar!
- Deməyin dili lal, qulağı kardı…
Lağ edib, sataşıb gülən cavanlar,
- Deməyin qocalıb, xəstə nacardi…
Bilin, mən bir elin yadigarıyam,
Tükənməz sərvəti, dövlət varıyam.
Baxmayın saçımın siz ağlığına,
O, ləlvər dağların zirvə qarıyam.
Əgər sizlər məni dərg eyləsəydiz,
Anlayıb, bir qədər duya bilsəydiz…
Hörmətlə yanaşıb, qolumdan tutub,
Onda, mənim haqqımda belə deyərdiz…
- Sədi Qədiroğlu, ixtiyar qoca,
Tanrını hər şeydən o tutur uca.
Keçmişi yad edib, xəyala dalıb,
Düşünə-düşünə nurani qoca.
Neçə nəsilləri o yola salıb,
İndi də həyatda o tənha qalıb.
Ulu babalardan o keçmə-keçdən,
Bu günə bizlərə yadigar qalıb…
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…Bəli, neçə nəsilləri salmışam yola,
Qoydum söz mülkündə uçulmaz qala.
Bir vaxt gələcəkdir siz cavanlar da,
Yığışıb salarsız siz məni yola…
09.11.2014

BİRTƏHƏR QATIRAM BAŞIMI, DAHA
Əllərim o solmuş yanaqlarından,
Silənmir gözünün yaşını, daha.
Öpərək o titrək dodaqlarından,
Oxşamır telini, qaşını, daha.
Ürək zarın-zarın ağlar içimdə,
Dağ çəkir dağ üstdən, dağlar içimdə,
Gözyaşım göz açıb çağlar içimdə,
Görməzsən gözümün yaşını, daha.
Sən yada dönübsən, mən yadlaşmışam.
Sən dağı qalxırsan, mən dağ aşmışam,
Quzeydə qış ilə qarşılaşmışam,
Sən görə bilməzsən qışımı daha.
Olanı min yerə yozuram indi,
Çoxunu yadımdan pozuram, indi.
Sədiyəm, düşünüb yazıram indi,
Birtəhər qatıram başımı, daha.
23.08.2010
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SORUŞUN MƏNİ
Yazbaşı yolunuz düşsə dağlara,
Siz yaşıl çöllərdən soruşun məni.
Yerimi söyləsin qaynar bulaqlar,
Aynalı göllərdən soruşun məni.

Yaylaqlara qalxıb, gəzib dolaşsan,
Zirvədən boylanıb dağları aşsan,
Dumana bürünüb, çənə qarışsan,
Coşanda sellərdən soruşun məni.
Sizi ovsunlasa quşların səsi,
Köksünüz dolusu alın nəfəsi,
Gözəl təbiətdən alıb həvəsi,
O doğma ellərdən soruşun məni.
Çiçəklər qoynunda bir az uyusan,
Oyanıb şeh ilə əl-üzünü yusan,
Əlvan çiçəklərin ətrini duysan,
- Ətrli güllərdən soruşun məni.
Sizi yoldan etsə güllərin nazı,
Şeyda bülbüllərin o xoş avazı.
Sədini yad edib, hər bahar-yazı,
- Nəğməli dillərdən soruşun məni...
12.06.2013

RUHUM TƏZƏLƏNİR HƏR GƏLƏNDƏ YAZ
Ömrün qışındayam, qəlbimdə yazdı,
Orada arzular çiçək-çiçəkdi.
Ağarmış saçlarım, qar tək bəyazdı,
Açılmış çiçək tək, ləçək-ləçəkdi.
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Ətirli güllərdən dərmək istədim,
Ürəyimcə ömür sürmək istədim,
Saçım tək ağ günlər görmək istədim,
Gördüm ki, yollarım daşdır-kəsəkdi.
Ruhum təzələnir hər gələndə yaz,
Xəyalım quş kimi eləyir pərvaz,
Sədi, sən boş durma, qələm götür, yaz,
Bilənlər söyləsin, görənlər desin,
- Şair xoş gün gördü, şair kef çəkdi.
05.02.2014

İNSANLAR NƏDƏN…
Qum nəm çəkib doyar, insanlar nədən,
Qarını doysa da gözləri doymur?
Ölüm ayağında, son nəfəsində,
Kor tək tutduğunu əlindən qoymur?
İnsanda hardandı bu qədər xislət?
Şeytan da insanla bacarmır daha.
Gündə eyləsə də min xəta, qələt,
Bilmirlər batırlar hər gün günaha.
San ki, bu dünyanı tutub, duracaq,
Ölümlü gününü salmayır yada.
Elə bilirlər ki, ömürü boyu,
Necə vardır elə cavan qalacaq
Heç nəyi vecinə almır dünyada.
Ölüm ayağında nə var, nə dövlət,
Qurtaran deyildir, bilmirlər onu.
Kömək edə bilməz olsa yüz övlad,
Ölümlə bitməli hər ömrün sonu.
03.09.2013
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HEYFLƏR OLSUN
Ahımı qayaya, daşlara yazdım,
Oxuyan oldumu, görən oldumu?
Onu gah xeyrə, gah şərə yozdum,
Dərdimi anlayan, bilən oldumu?
Halına kim yanıb, bir baxaq, görək,
Atəşdə qovurulan pərvanələrin?
Bir kəsin köməyi olubmu, görək,
-Eşqə ducar olan divanələrin?
Ömürün yaz gülü xəzanə dönsə,
Baharı bir daha geri qayıtmaz.
Kökdən düşən tar tək təzanə dönsə,
Yatmış bəxtimizi kimsə oyatmaz.
Heyf, ötən günə, sənli günlərə…
O eşqə-ülfətə heyflər olsun.
Sevincli günlərə, qəmli günlərə,
Eşqli, həvəsli dəmli günlərə,
O sənli günlərə, mənli günlərə,
Ülvi məhəbbətə - heyflər olsun!
30.09.2013

BARIŞAQ GƏRƏK
Qartallar zirvədən dərəyə enməz,
Saxlar qürurunu dağ vüqarı tək.
Yanan ürəyinin atəşi sönməz,
Qövr edər içində ocaq qoru tək.
Qapılma özünə, qapılma, dostum!
Həyat qanunları haqsız, həm acı.
Düşünüb, daşınıb baş sındırsaq da,
Yox onun dərmanı, yox bir əlacı.
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Var tale, var qismət-alın yazısı,
Bütün olanlarla barışaq gərək,
Alın yazısının yoxdur pozusu...
Bütün yazılanı biz görək, gərək,
Onunçün həyatda çalışaq, dostum!
Hər ağrı acıya boyun əyməyək.
29.06. 2013

MƏNİ
Öldürən öldürüb bastırıb çoxtan,
Heç vaxtı olmayıb yumağa, məni.
Necə varam elə qoyub məzara,
Bükmədən kəfənə, nə ağa, məni.
Qara günlərimi ilə döndərib,
Kövrək ürəyimi telə döndərib,
Yandırıb yaxaraq külə döndərib,
Salaraq atəşə, ocağa məni.
Qarşıda elə bil, bir yağı durmuş,
Bir şivən qoparmış, bir ağı qurmuş,
Döndərib indi də yağı qurumuş,
Piltəsi qurtarmış çırağa məni.
Görürm hər dəfə kefi dəf kimi,
Oxlar köksüm başın bir hədəf kimi,
Döndərib dolaşıq bir kələf kimi,
Düyün-düyün düşmüş yumağa məni.
Nə məni anlayır, nə düşür başa,
Ömrümü-günümü döndərib qışa.
Deyinib hey gəzir o baş, bu başa,
Çəkdikcə hey çəkir sınağa, məni.
16.02.2014
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VƏTƏN OĞLU
Vətən oğlu, ayaq saxla, bir dayan!
Yatmışsansa gözlərini aç, oyan!
Oyanıbsan? Bir geri dön, arxaya bax!
Yadlar kimi gəzmə qırax!
Aç tarixin kitabını,
Oxu bir-bir, varaq-varaq...
Tarixləri - ələk-vələk eylə barı,
Tanı bir-bir dostu-yarı...
Dost sandığmız düşmənlərin əlləriylə
Yollarımız haçalanıb, aralanıb,
Ana torpaq min yerindən yaralanıb.
Torpağımız neçə dəfə, neçə yerə paralanıb...
Dilimizdə bircə söz var - Ana Vətən!
Bir-birimizdən ayrıldıqca
parça-parça,
bölük-bölük olub Vətən...
Cənubdakı qanqardaşım,
Borçalıda soydaşlarım,
İravanda bir nəfər yox,
Dağıstanda canqardaşım..
Ayrı düşüb ana-oğul,
Bir-birinə həsrət qalıb.
Baxın görək, Ana Vətən
tarix boyu neçə dəfə
düşmənlərin, yağıların, əməliylə
özümüzə yağı olan
biqeyrətlər əli ilə,
neçə yerə parçalanıb, paralanıb!?..
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Haydı! Haydı! Vətən oğlu!
Siz kükrəyin dəli Kür tək, Xan Araz tək,
Qüvvələri birləşdirib
Dağı-daşı öz yerindən
titrədən bir nərə çəkək.
Yağı düşmən sinəsindən
dağ üstündən dağlar çəkək,
başlarında turp əkək.
O verilmiş torpaqları,
Zəbt olunmuş torpaqları,
Ulu qədim torpaqları
Son qarışa tək geri alaq,
Düşmənləri pərən salaq.
Qoy olmasın
Ölkəmizdə nə didərgin,
Nə bir qaçqın, nə bir köçkün...
Ulu əzəl torpaqlarda
məskən salıb biz yurd salaq,
Bu torpağın, bu ölkənin
Sakinləri -tək biz olaq.
Əməlimizlə, öz işimizlə,
Hünərimizlə biz ucaldaq
Ölkəmizin bayrağını.
... Eşit məni Ulu Tanrı!
Bizim bu haqq işimizdə
Bizlərə sən bir dayaq ol!
Bizlərə sən yol göstərən
Şəfəq saçan bir mayaq ol!
Sənə tutub yönümüzü
Başa vuraq haqq yolumuzu...
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Vətənim, can Vətənim,
Bağrı başı qan Vətənim.
Qoy kor olsun düşmən gözü,
Bütöv Azərbaycan -Vətənim...
12.01.2003

GEN DÜNYA BAŞINA DAR İMİŞ, DEMƏ
Mən elə bilirdim, dağlar gül açıb,
- Quzeydə ağaran qar imiş, demə.
Qızılgül kolunun budağındakı,
Görünən gül deyil, xar imiş, demə.
Ömrün gül baharı gələrmi ələ,
Tutsan da yaquta, tutsan da lələ.
Dərdlər yığın-yığın, belimdə şələ,
Taleyimin gözü kor imiş demə.
Heç baxan varmı ki, haraya-haya,
Səsimiz çıxsa da hey ərşə, Aya,
Çətin ki, çətin ki, gözləri doya,
Fələyin qulağı kar imiş demə.
Deməyin, Sədi bir ömür yaşadı,
Bahar ömrü ötüb, ağzı qışadı.
İndi dərdi ilə o, baş-başadı,
Gen dünya başına dar ımış, demə.
30.04.2013
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OĞUL İSTƏMİŞƏM
Hər qaya bir tarix, hər dağ bir əsər,
Vətən oğulları qoy bunu bilsin!
Oğul istəmişəm, daşyaddaşları,
Bir-bir vərəqləyib oxuya bilsin.
Daş üstə yazılmış hər kəlmələri,
Hər bir işarəni, hər “düymələri”,
Düyün-düyün düşmüş hər ilmələri,
Açdıqca xalı tək toxuya bilsin.
Yurdları gəzənlər, çıxanlar dağa,
Qoy sığal çəksinlər ota, yarpağa,
Çökəndə dizüstə qara torpağa,
Onun gül ətrini qoxuya bilsin.
Torpağın qatında neçə tarix var,
Onları yadigar qoyub babalar.
Sədi, Atalar deyibdi: - “axtaran tapar”,
- Hər daş kitabəni tapanlar gərək,
Onu Kərəm ∗ kimi oxuya bilsin.
25.03.2014

ALQIŞLA
Bir damla sevincim olsa da mənim,
Bir dərya boydadır kədərim, qəmim.
Təskinlik verməyə sən də yaxın gəl,
Ey mənim əzizim, könül həmdəmim!..
∗

Kərəm - Tarix elmləri namizədi, BDU-nun Tarix fakültəsinin Arxeologiya və Etnoqrafiya kafedrasının dosenti Kərəm Məmmədov

 39 

Sədi Yaradanqulu

Saxta gülüşlərdən qaçmışam uzaq,
Mənə yar olana açmışam qucaq,
Hər dostun gəlişi, hər dost görüşü,
Bilin ki, o günü bayram olacaq.
Sədi, sevgini böl dostla, tanışla,
Gələn qonaqları güllə qarşıla.
Görəndə dostların uğurlarını,
Mərhaba!.. deyərək sən də alqışla.
2012

ALDANMA ŞİRİN YUXUYA
Axı bu yatmaqdan nə tapmısan, sən?
Oyan sən yuxudan, oyan, əzizim!
Gəl sən məhəbbəti həqiqətdə tap,
Sahilin eşqini duyan dənizim!
Şirin yuxular da, şirin söz kimi,
Əqlini aldadar, vaxtını alar.
Aldanma, aldanma, şirin yuxuya...
Yuxuda gördüyün boş xəyal olar...
2012

MƏN DƏ QƏRİBSƏDİM, MƏN DƏ
KÖVRƏLDİM
O doğma yerləri mən də gəzəndə,
Mən də qəribsədim, mən də kövrəldim.
Bulaqlar gözünü dolğun görəndə,
Mən də qəribsədim, mən də kövrəldim.
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Şehli çəmənləri gəzdim hər səhər,
Ayrıldım güllərlə sonra birtəhər,
İçimdə ah-nalə, dilimdə qəhər...
- Mən də qəribsədim, mən də kövrəldim.
O gözəl təbiətdən doymurdum, inan,
Sanki cənnət idi, orada hər yan,
Dağlar səslənəndə: - “getmə... bir dayan”!
- Mən də qəribsədim, mən də kövrəldim.
Boylandım son dəfə dağlara sarı,
Gül-çiçək al-əlvan..- qırmızı-sarı.
Deyəndə məlhəm ol, yaramı sarı...
- Mən də qəribsədim, mən də kövrəldim.
O həsrəti ürəyimdə, hələ mən,
Daşıyıram, - kürəyimdə şələ, mən,
Tuta-tuta gül-çiçəyi dilə mən,
- Mən də qəribsədim, mən də kövrəldim.
29.08.2013

SƏN HƏLƏ GƏNCSƏN…
Dərdi yellərə ver, yellər aparsın,
Coşan sellərə ver, sellər aparsın.
Köklü qayaları sel qoparan tək,
Qoparıb dərdləri sellər aparsın…
- Könlü qəmə vermə, qəm elə qəmdi,
Ağrılı-acılı hicranlı dəmdi.
Sən elə söyləmə, deməki dərdim,
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Qəmli-qəmli dinən kamandi, tardı…
Sən hələ cavansan, sən hələ gəncsən
Qarşında o qədər xoş günlər vardı.
Sevincə qucaq aç, qoy gülsun üzün,
- Sevinc bəhrəsini qoy görsün gözün.
Meylini tara ver, tellər danışsın,
Mizrab güllər vursun, güllər danışsın,
Güllərin ətrini, qat sevincinə,
Dodaqlar söyləsin, dillər danışsın…
- Qarşıda nə qədər görüləcək iş var,
Məhəbbətlə dolu neçə görüş var…
Qoru sən eşqini, məhəbbətini,
Göstər sevdiyinə sədaqətini,
Böyüyə-kiçiyə hörmət bəsləyib,
Göstər sən onlara mərhəmətini.
- Onlar da, görsələr səndən mərhəmət,
Minnətdar olaraq edərlər hörmət.
2014

AY QIZIM
Sənə bir arzum var, sənə, ay qızım!
Yolun açıq olsun, bəxtin ağ olsun.
Xoşbəxt bəxtəvər ol, səni, ay qızım!
Uzun ömürlü ol, canın sağ olsun.
Bir də onu deyim, dinlə, ay qızım!
Gündüzlər al Günəş, gecələri Ay,
Ömür yollarında nur çıraq olsun.
Bunu da ulular deyib, ay qızım!
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- Kimlərki andlıdı məhəbbətinə,
Eşqi-ülfətinə, sədaqətinə,
İnan ki, tez çatar, inan, ay qızım!
Arzu-istəyinə, səadətinə.
İstəyinə çatan xoşbəxtlər kimi,
Sən də istəyinə tez çat, ay qızım!
2013

GÖZLƏ SƏN BİR AZ
Yaxşı ki, xəyallar dünyası varmış,
Məni də qoynuna alıb, aparmış.
Gözləsən şimşəkdən alardım qanad,
Gələrdim, Ay doğub, Günəş batmamış...
Gələrdim əzizim, gələrdim hər yaz,
Quş tək xəyallarım olanda pərvaz,
Qaranquşlar kimi müjdə gətirrəm,
Gözlə sən yolumu, gözlə sən bir az.

DEDİLƏR BƏXTƏVƏR,
BİR DƏRDİ YOXDUR
Dərdimi gizlədim, güləndə üzə,
Girmədim min dona, girmədim gözə,
Xoş cavab verəndə, hər acı sözə,
Dedilər, bəxtəvər, bir dərdi yoxdur.
Heç nə olmamış tək dərdim dananda,
Hər kəsin dərdini dərdim sananda,
Kədər güldürəndə, qəm oynadanda,
Dedilər, bəxtəvər, bir dərdi yoxdur.
Xəsislər ağlayıb, kasıb güləndə,
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Varlılar ağlayıb, varlı ölədə,
Məni yoxsul bilib, kasıb görəndə
Dedilər, bəxtəvər, bir dərdi yoxdur.
Sədiyə bəxtəvər deyən, ey kəslər!
Halımdan bixəbər olan, ey kəslər!
Məndən nəsə uman, küsən nakəslər...
- Dedilər, bəxtəvər, bir dərdi yoxdur.
05.07.2014

SƏNİ YAŞADACAQ ÖZ ƏMƏLLƏRİN
Müdriklik dövründə elə otur-dur,
Qoy ibrət götürsün səndən cavanlar.
Ağıllı sözünlə elə hikmət qur,
Səndən bəhrələnsin cavan-cumrular.
Gözəl məsləhət ver, yol göstər hər an,
Haqqın düz yolundan çıxmasın bir kəs.
Elə et, dünyadan köçdüyün zaman,
Səni yad etsinlər rəhmətlə hər kəs.
Ölməz bu dünyada qoyan yaxşı ad,
Ömrü uzadacaq düz əməllərin.
Çəkildikcə adın, ediləcən yad,
Səni yaşadacaq öz əməllərin.
30.03.2014
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MƏN GENİŞ ALƏMƏ SIĞA BİLMƏDİM...
Qaranlıq aləmdən gəldim gündüzə,
Durdum taleyimlə mən də üz-üzə,
Qismətin dalınca düşsəm də düzə,
Zəhmətin bəhrini yığa bilmədim.
Qayaya rast gəldim, hara getdimsə,
İşim daşdan keçdi nələr etdimsə,
Gözə görünmədi, nə eylədimsə,
Bulud tək dolsam da yağa bilmədim...
Baxdım, ləlvər dağlar gözümə sığdı,
Gül ətirli çəmən sözümə sığdı,
Dünya özü boyda, özümə sığdı,
Mən geniş aləmə sığa bilmədim..
29.10.2014

ETİRAF
... Eh, gəlmək istəyim gec oldu, gülüm!
Mənim arzularım puç oldu, gülüm!
Dar qəfəs içində, qəmli bülbül tək,
Bütün diləklərim heç oldu, gülüm!
Sənin görüşünə gələ bilmədim,
Səninlə danışıb gülə bilmədim,
Həsrəti, nisgili öz aramızda,
Nə edim, səninlə bölə bilmədim...
08.02.2011
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QAÇIB GƏLMİŞƏM
Mən cənnət saydığım bu yer üzündə,
Neçə sınaqlardan keçib gəlmişəm.
Xəyalən uçsam da göyün üzündə,
Yerdə öz yolumu seçib gəlmişəm.
Tamaşa edirəm mən baxıb hərdən,
Bu gözəl təbiətə durub səhərdən,
İsti düşən kimi böyük şəhərdən,
Sərin yaylaqlara qaçıb gəlmişəm.
Dolanıb dağları, dolanıb düzü,
Gəzib yaylaqları o üz, bu üzü.
Seyr edib çiçəkli, laləli düzü,
Saf çeşmə suyundan içib gəlmişəm.
Heç doymaq olurmu, dağ havasından?!
Nəğməkar Bülbülün şən həvəsindən...
Körpə quşlar kimi öz yuvasından,
Dağların qoynuna uçub gəlmişəm.
Sədiyəm, havamı dəyişmək üçün,
Nəğməli bulaqla öpüşmək üçün,
Dağlarla dost kimi görüşmək üçün,
Qollarımı geniş açıb gəlmişəm.
17.09.2014

XATİRƏ TƏK QALANDI
Neyləyirsən, soruşursan halımı?
Mənsiz yaşa, mənsiz gəzib dolan, di.
Özün etdin, nə elədin bilirsən,
Qəlb evimi viran qoydun, talandı.
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Yad olmuşam, gör nə vaxtdan mən sənə,
Yerli-yersiz inciyənə, küsənə.
Nələr oldu, açıb düzün desən, ə?
İndən belə nə söyləsən yalandı.
Barışmağa daha gəlmir gümanım,
Yoxdur sənə etibarım, inamım.
Sənin üçün mənsiz keçən hər anın,
Yaddaşında xatirə tək qalandı.
Sən özünü yad oduna yax indi,
Gözyaşının sellərində ax, indi,
Həsrət dolu boş yollara bax indi,
- Baxan gözlər, kövrələndi, dolandı.
İndən belə ha çalışıb, ha düşün,
Əvvəlki tək ola bilməz duruşun,
Sədi üçün, indi soyuq gülüşün,
Kökdən düşmüş, inildəyən kamandı
Kəm xəyalın gənc ömürü alandı…
20.01.2014

SÖZ OLA BİLMƏZ
Sən Şirin həvəsli, хoş əhvallısan,
Zülеyхa timsallı, Lеyli hallısan,
Lalə yanaqlısan, qara хallısan,
Хalın qarasına söz ola bilməz.
Həlim хəsiyyətli, şirin sözlüsən,
Nərgiz qoхulusan, gülər üzlüsən.
Cеyran baхışlısan, ahu gözlüsən,
Gözün qarasına söz ola bilməz.
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Bir sərvi boylusan, incə bеllisən,
Şеyda bülbüllər tək tuti dillisən,
Azəri qızısan, bizim еllisən,
Zülfün qarasına söz ola bilməz.
Duruşun maral tək bir tamaşadı,
Hörüklər gərdanda qoşa-qoşadı,
Sədi səni görüb nələr yaşadı…
Qaşın qarəsinə söz ola bilməz.

EY QISA ÖMÜRLÜ İNSAN ...
Biz göydə quşları, suda balığı,
Çöldə heyvanları rahat qoymuruq.
Qarnımız nə qədər tox olsa belə,
Gözlərimiz acdı, yenə doymur.
Nəyi tapırıqsa çöldə, bayırda,
Evə daşıyırıq qarışqa kimi.
Nəyi görürüksə üstə cumuruq,
Şirəyə daraşan qarışqa kimi.
Zəhmətkeş deyilik, arı tək, nədən?
Hazıra qaçırıq cırcırama tək.
Yanıb-yaxılırıq varlı tək, nədən?
Lazımsız bir şeyi əgər itirsək.
Kimlər ki, olublar nəfsinin qulu,
Onlar tez düşüblər inan, tələy.
Kimlər əyri yolla qazanır pulu,
Bir gün də düşərlər onlar kələyə.
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Halal zəhmətiylə, alın təriylə,
Həmişə göylərə ucalar insan.
Çirkin işləriylə, nəf əməliylə,
Acgözlüyü ilə alçalar insan.
Həyatda ey qısa ömürlü insan!
Nəfsinin xanı ol, qulu olma sən!
Daxilən bir varlı sən olsan, inan,
Hörmətli olasan, varlı olandan.
27.01.2014

BİLMİRƏM
Könlüm quşu dəstəsindən təklənib,
Sarı simi qəm üstündə köklənib,
Karvanı da qəm yüküylə yüklənib,
Yola çıxıb gedir, hara, bilmirəm?
Yolum üstə duran mənfur o adam,
Ya dəlidi, ya şeytandı, ya nadan.
Baş açmıram, nə etmişəm, o nədən,
Ağ günümü edir qara, bilmirəm?
Elə bil ki, əl-qollarım bağlanıb,
Dil-dodağım yüz yerindən dağlanıb,
Ürəyim də min yerindən oxlanıb,
Hey çəkirlər nədən dara, bilmirəm.
10.12.2010
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TAPIM HARADAN
Çoxdan ümidimi üzmüşəm, qızım!
Həyatda hər şeydən: - dövlətdən, vardan.
Artıq əlimi də üzmüşəm, quzum!
Həvəs yox, gəncliyi tapım haradan!?
Ömür axar sudur, hey axıb gedir,
Onun da tükənən vaxtı olacaq.
Kim deyir dünyaya bəxtsiz gələnin,
Bəxti açılacaq, bəxti olacaq?...
Boş sözə o qədər fikir vermə sən,
Yaşa həyatını istəyin kimi.
Düşmə boş xəyala, çəkmə zikir, qəm,
Yaşa öz ömrünü istəyən kimi…
13.11.2012

GƏLSİN
Çəkil еy könlümün dumanı, çəkil,
Qoy aydın gеcəsi, səhəri gəlsin.
Nigaran könlümün amanı çəkil,
Bal ayının bеçəsi, bəhrəsi gəlsin.
Ay mənim еşqimdən pay umanım, gəl,
Еşqin yollarında hay salanım, gəl,
Şam kimi halıma hеy yananım, gəl,
Baхıb görənlərin həvəsi gəlsin.
Qoy tapım özümü qarda, boranda,
Yayda yaylaqlarda, qışda aranda.
Хoş səda yayılsın, gəzsin hər yanda,
Nişan toy-düyünün sədası gəlsin...
2002
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ÇATA BİLMƏSƏM DƏ ARZULARIMA
Baxıram həyatda hər şey oyuncaq,
Mən isə arxayın yata-yatdayam.
Kimlər uduzacaq, kimlər udacaq,
Başımı oyunla qata-qatdayam.
Əl çəkə bilmirəm düşüncələrdən,
Ömrün gül çağları gedibdir əldən,
Hər şeydən dəyərli ömrümü ləldən
Dəyərsiz günlərə sata-satdayam.
Nidamı küləklər çalır qayada,
Kimdir fikir verən, aha-fəryada?
Tufana düşmüşəm coşqun dəryada,
Yelkənsiz qayıq tək bata-batdayam.
Şərik çıxan yoxdur ahu-zarıma,
Gör nələr çıxıbdır, eh, güzarıma...
Çata bilməsəm də arzularıma,
Ömrümün sonuna çata-çatdayam.
2012

ÖYRƏT ÖZÜNÜ
Ayrılıq yanaqda donmuş gözyaşı,
Silməsən od olub, yandırar səni.
Həsrət ürəklərdə soyuq buzdaşı,
Qalarsa üşüdüb, dondurar səni.
Vüsal həsrətiylə hicran yarası,
Göz verər qəlbinin dərinliyində.
İllərcə qövr edib, qalar yanğısı,
Nakam məhəbbətin sərinliyində.
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O ki, bu həyatda kədər var, qəm var,
Qəm-kədər çəkməyə öyrət özünü.
Dözüb yaşayıram, gözümdə qubar,
Sən də bu həsrətə öyrət özünü.
10.10.2010

DƏRD ÇƏKMƏ
Dərd çəkmə hеç zaman bir boş yеrə sən,
Nə fayda, çəksən də qüssə, kədər, qəm.
Unut dərdlərini, qəmini unut,
O gülər gözlərdə görünməsin nəm.
İstərəm dünyada insanlar gülsün,
Biri-birisini güldürüb, gülsün.
Dеyirəm ki, ancaq, öləndə insan,
Sеvincdən, fərəhdən, gülməkdən ölsün.
İstəməm dünyada kimsə ağlasın,
Nə fəryad qoparıb, ürək dağlasın.
Dеyirəm, nə ola, insan ömründə,
Nə yas tutsun, nə də qara bağlasın.

YAXŞI TANIMIRSAN
Biz uzun illərin “dostu” olsaq da,
Yaxşı tanımırsan məni, hələ sən.
Ya özünü qoyub bilməməzliyə,
Ya da ki, salırsan məni ələ, sən?
Sən şeytan cildində yanıma gəlmə,
Əl-ayağa düşüb, üzümə gülmə,
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İşin düzələndə, arxamca gülmə,
Qurma yolum üstə mənə, tələ, sən.
Əlini vurmursan ağdan qaraya,
Sən nifaq salırsan getsən haraya,
Düşüb ortalığa, girib araya,
Kimə yük olursan, kimə şələsən.
İçdiyin zəhərdi, yediyin haram,
Sənin tək adamla yox əsla aram,
Vicdanı pak olan adamla varam,
Deyirəm sözümü sənə, biləsən.
Sədi, səbrli ol, oddan, sudan keç,
Əyil saf çeşmənin gözündən su iç,
Atalar sözüdü: - “Yüz ölç, bir biç”,
Təndirə tez düşər, bil ki, tələsən.
16.08.2012

EL OZANI QƏM EYLƏMƏZ
Qarış-qarış, oba-oba,
Pay-piyada gəzən oldum.
Tez alışdım mən bu ada,
Dərviş oldum, Ozan oldum,
İstəmədim el-obada,
Yaddan çıxıb dönəm yada,
Gördüyümü bu dünyada,
Qələm alıb yazan oldum.
Yaxın oldum yaxşılara,
Asi oldum yamanlara,
Göz yummadım yalanlara,
Yalanları pozan oldum.
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Qoruyaraq duyğuları,
Dəf eylədim qorxuları,
Qorxunc, qarışıq yuxuları.
Yaxşılığa yozan oldum.
El Ozanı qəm eyləməz,
Bayağı bir söz söyləməz
Bir kimsə də deyə bilməz,
Sədi yolun azan oldu.
17.12.2012

YAXŞI DOST
Varsa, qol-qanadındı,
Bu dünyada yaxşı dost.
Öz hörmətin, adındı,
Bu dünyada yaxşı dost.
Şad günündə şadlanar,
Quş kimi qanadlanar,
Hər əzaba qatlanar,
Bu dünyada yaxşı dost.
Yolun üstə mayaqdı,
Gecələri oyaqdı,
Dar günündə dayaqdı,
Bu dünyada yaxşı dost.
Tanrım, sən qoru mərdi,
Vur alçağı, namərdi,
Ər oğlu kimi ərdi,
Bu dünyada yaxşı dost.
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Sədi sözünü dedi,
Deyib, - içini yedi,
Heyf ki, azdı dedi,
- Bu dünyada yaxşı dost.
30.08.2013

İSTƏYİMİ ЕDƏMMİRƏM
Bir qanadı sınmış quşam,
Cəh-cəh vurub ötəmmirəm.
Bir budağam, qurumuşam,
Çiçəklənib bitəmmirəm.
Gah «Çahargah», gah da «Şur»am,
Alışdıqca tutuşuram,
Ha əlləşib, vuruşuram,
İstəyimi еdəmmirəm.
Zaman mənlə öc olubdu,
Zora salıb, güc olubdu,
Görürəm ki, gеc olubdu,
İstəyimə yеtəmmirəm.

MƏNİ MƏNDƏN QOY QOPARSIN
Dağlar, alıb qucağına,
Anam kimi yatır məni.
Əlvan-əlvan gül-çiçəyin,
Gül ətrinə batır məni.
Səhər-səhər qoy oxusun,
Laylamı dağ şəlaləsi.
Mənə köynək qoy toxusun,
Çəmənlərin gül-laləsi.
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Saçlarımı qoy oxşasın,
Bircə-bircə səhər mehi.
Sığal çəkib qoy oxşasın,
Damla-damla səhər şehi.
Xəyalımı qoy aparsın,
Çeşmələrin zümzüməsi.
Məni-məndən qoy qoparsın,
Bülbüllərin şən nəğməsi.
Saf havalı, ulu dağlar!
Sən ömrümü bir az uzat.
Al qoynuna anam kimi,
İlham verib, məni yaşat.
06.09.2011

BU GÜN ELƏ QƏMLİYƏM Kİ...
Bu gün elə qəmliyəm ki...
İtirmişəm sevincimi.
Axtarıram, hey gəzirəm,
İtirdiyim ləl-incimi.
İstəyimə çatanmıram,
Axtarıram, tapanmıram,
Gecələri yatanmıram,
Alanmıram heç dincimi.
Həsrətini çəkmək olmur,
Hicranına dözmək olmur,
Nə tükənir, nə yox olmur,
Hey üzürəm öz içimi.
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Bilmirdim, bir gün gələcək,
Mənə kədər-qəm verəcək,
Dərdi məni öldürəcək,
Üzə-üzə öz içimi.
Çöküb yenə üstümə qəm,
Yox yar-yoldaş, nə bir həmdəm,
Bəxti qara, bir bəxti kəm,
Düşüb susuz səhralarda
Axtaran öz Leylisini,
O aşiqi Məcnun kimi,
Mən də düşmüşəm çöllərə,
Axtariram, itirdiyim
Sevincimi, ləl-incimi...
24.04.2013

00:35

EH... NƏLƏR VAR, ÜRƏYİMDƏ
Eh... nələr var, ürəyimdə,
Açanmıram, bükəmmirəm.
Bir həsrət var, ürəyimdə,
Bu həsrəti çəkənmirəm.
Söz sinəmdə qalaq-qalaq,
Yazsam çatmaz dəftər, varaq,
Hara getsəm, apararaq,
Söz qalası tikənmirəm.
Çatanmıram neyləsəm də,
Yüyürsəm də, yerisəm də,
Yanar şam tək ərisəm də,
Nə əriyib tükənmirəm.
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Gorun-gorun alışıram,
Yanıb külə qarışıram,
Ha əlləşib vürüşüram,
Arxalıya söykənmirəm.
Qədiroğlu, götür, daşı,
Söz mülkündən zəri-qaşı,
Ətəyindən gəl, bu daşı,
Tök deyirlər - tökənmirəm.
22.11.2012

SÖZ VERİRƏM MƏN ÖZÜMƏ
Sirdaş bilib lal qayanı,
Çox sirrimi verdim ona.
Doğma bildim sal qayanı,
Ərk eylədim mən də ona.
Bir sirr açdım çeşmələrə,
O çağladı elə coşdu.
Öz dilində o sirrimə,
Kövrək-kövrək nəğmə qoşdu.
Bir sirr verdim mən dağlara,
Dağlar baxıb üzə güldü.
Haray saldım yaylaqlara,
Gördüm hər yan çiçək-güldü.
Sirrim açdım bülbüllərə,
Cəh-cəh vurub düşdü haldan.
Bəyan etdim mən güllərə,
Yanaqları oldu al qan.
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Bir sirr açdım sirdaşıma,
“Pıç-pıç” düşdü hər bir yana,
Qaxınc oldu o başıma,
Qaldım elə yana-yana.
Söz verirəm mən özümə,
Sirr açmaram bir insana,
Daş-qayaya sirr verərəm,
Ancaq, verməm bir insana.
03.04.2014

MƏNİ BAĞIŞLASIN
Küssə ürəyim küsəcək,
Dözsə ürəyim dözəcək.
Üzsə özünü üzəcək,
Dillər məni bağışlasın.
Bulud olub uçanmadım,
Quş tək qanad açanmadım,
Dərddən uzaq qaçanmadım,
Yеllər məni bağışlasın.
Bir mеh kimi əsənmədim,
Küləklərə küsənmədim.
Qabağını kəsənmədim,
Sеllər məni bağışlasın.
Bülbül kimi dinənmədim,
Şеh tək üstə ələnmədim,
Ətirinə bələnmədim,
Güllər məni bağışlasın.
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Baх, Sədinin gör kimi var,
Kölgə kimi görkəmi var.
Sеvinci var, kor kini var,
Еllər məni bağışlasın.

SÖZ VAR
Gül ətirli hər sözdən mən,
Bal çəkirəm, arı kimi.
Yeri gələn yerdəcə, mən,
İşlədirəm sözlərimi,
Halal ata varı kimi.
Söz var, desən dodaq qaçar,
Könlün alıb, eynin açar,
Söz var, gül tək ətir saçar,
Qönçələrin barı kimi.
Elə söz var, gəlsə dilə,
Qəlbə dəyər bilə - bilə,
O üşüdər buz tək elə,
Qışın soyuq qarı kimi.
Söz var, sözü kəsib doğrar,
Unutqana qan uddurar,
Düşmənini dik durdurar,
Güllənin qatarı kimi.
Söz var, sözün yaraşığı,
Gözlərimin nur-işığı,
Şair Sədi yar aşiqi,
Tumarlayıb, əzizləyər,
Sözləri öz yarı kimi.
21.06.2011
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GЕDƏK QARDAŞ
Ömür gödək, ömür yarı,
Yaşamışıq, yarı-yarı
Əldən vеrmə iхtiyarı,
Dur ayağa, gеdək qardaş.
Yollar uzaq, yollar gödək
Çoхusunu bağlar fələk,
Bircə yol var, onla gеdək,
Vеr əlini, gеdək qardaş.
Arzu böyük, istək böyük
Ayrı düşdük, bölük - bölük.
Yaşayacıq bir ömürlük
Gör onuda, gеdək qardaş.
Bu yolun da bir sonu var,
Həyat nisgil, dünya da dar,
Yеllər əsər, tufan qopar,
Gözləmədən, gеdək, qardaş.

NƏĞMƏ QOŞAR, QAĞA
Sеvinc-sеvincə qarışsa
Ulduzlar dönər çırağa.
Lеyli-Məcnunlar barışsa,
Çəkilərək bir qırağa,
Nеçə nəğmə qoşar, qağa.
Arzular rəngbərəng olar,
Ürəklər sеvinclə dolar
Çiçəkdən çələng toхuyar,
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Bülbül qonar şah budağa,
Nеçə nəğmə qoşar, qağa.
Bu gördüyüm хəyaldımı,
Röyadımı, хəyaldımı.
Yoхsa cеyran, maraldımı.
Еnib gəlsə göy bulağa,
Nеçə nəğmə qoşar, qağa.
Ömrün bu cavan çağında,
Təbiətin qucağında
Yanar ocaq qırağında
Хal düzənlər al yanağa,
Nеçə nəğmə qoşar, qağa.
Dilimdə еşqin dastanı,
Еlimin şiri, aslanı,
Еl şairiyəm sən də tanı
Hər yatanda dil dodağa
Nеçə nəğmə qoşar, qağa.
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QONAĞIM OL
Gəl, hər gecə qonağım ol,
Şən, mehriban... - bax, beləcə.
Gəl, əzizim, həmdəmim ol,
Söhbət elə, könlümü al,
Sən gülümsə, incə-incə...
Süfrə açıb məclis quraq.
Bir-birimizə mehman olaq,
Gəl, əzizim, gəl, oturaq,
Biz göz-gözə, biz, üz-üzə
Söhbət edək, səhərəcən,
Bir-birimizi süzə-süzə.
Əhval sorub, hal soruşaq,
Könül verib, könül alaq,
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İstəyimizə biz qovuşaq.
Quşlar təki qanadlanaq,
Sevgi dolu qəlbimizin,
İncə titrək tellərində
Nağıllarda olduğu tək,
Bir sevimli hava çalaq...
Yaşadığımız bu həyatda,
Xatırlanıb, yadda qalaq...
- Şirin-şirin, nağıl kimi.
Xəyal ilə uçaq biz də,
Uçaq qoşa ulduzlara.
Gözdən uzaq qaçaq biz də,
Seyr eləyib oralara...
Taleyimiz üzə gülsün,
Həyat bizə şirin gəlsin,
- Şirin-şirin noğul kimi...
... Qalsın sənin xatirəndə,
Bu ulduzlu, Aylı gecə.
Qalım mən də yaddaşında
Necə varam, bax, beləcə...
Bir gün yenə yada düşsəm,
Xatırlarsan həzin-həzin.
Xatırlarsan sən hər gecə,
Nə tükənib, nə bitməyən
“MİN BİR GECƏ” nağılı tək...
Xatırlarsan, sən əzizim!
- Şirin-şirin nağıl kimi...
Şirin-şirin nağıl kimi...
30.04.2014
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SEVİB ƏZİZLƏ MƏNİ
Nə qədər ki, mən sağam,
Sevib əzizlə məni,
Hamı kimi dünyada
Mən də qərib qonağam,
Oxşa, əzizlə məni.
Səhər yola salanda,
Süzgün baxışlarınla
arxamca izlə məni...
Axşamüstü dayanıb,
Nazlı baxışlarınla,
Qapıda gözlə məni.
Aç qəlbinin qapısın,
Sən gülərüzlə məni
Qarşıla, qoy görməsin,
Həyat bacada kimsə,
Qoynunda gizlə məni.
Qəmli olan çağımda,
Könlümü alıb dindir,
Sən şirin sözlə məni...
Sənin küskün çağında
Mən də könlünü alım,
Gülümsər üzlə sənin.
Bayramda, ad günündə,
Gözəl hədiyyələrlə,
Ürəkdən təbrik edim,
Mən, gül-nərgizlə səni.
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VERİM SƏNƏ
Mehribanım, ey əzizim!
Nəyim var ki, - verim sənə?
Sınıq-kövrək bir könlüm var,
Gəl, onu da verim sənə.
Deyirəm ki, bu həyatda,
Əziz olan bu canımı
Əzrailə can verincə,
Gəl, onu da verim sənə.
Sən arzumsan, diləyimsən,
Saf duyğulu, mələyimsən,
Bu narahat köksüm üstə,
Sən döyünən ürəyimsən...
Gəl, onu da verim sənə.
Sədi səni görən gündən,
Olub sevən yar aşığı.
Gəl, ey gülüm!
Sən yaxın gəl,
Ey ömrümün yaraşığı!
Gözümdəki nur-işığı,
Gəl, onu da verim sənə.
17.10.2014

BU DA İLK GÖRÜŞ
…Sanırdın, baxırlar sənə hər yandan,
Görüş yerimizə çox tələsirdin.
Sevincdən, fərəhdən, həyacanından,
Elə bil, yarpaq tək tir-tir əsirdin.
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Bu da görüş yeri, bu da sevdiyim,
Gül dəsti əlimdə, naxışlarıyla.
Səni gözləyirdi, səni-sevdiyin,
Səni oxşayırdı baxışlarıyla.
Bu da ilk görüş, gözlədiyimiz an…
Necə həyacanla vurur qəlbimiz.
Gözümüz önündə gül açdı hər yan,
İlahi, necə də xoşbəxt idik biz!
Göz-gözü oxşadı, əllər-əlləri,
Duyğular oyandı, hislər oyandı.
Əllər oxşadıqca siyah telləri,
Yanaqlar alışdı, dodaqlar yandı.
…Yelkənsiz qayıq tək çıxdıq səyyaha,
Neçə maneələr biz aşıb gəldik.
Üz tutub şükr etdik, o bir Allaha,
Sevgi aləmini dolaşıb gəldik.

GƏL, GƏZƏK GECƏLƏR QOŞA, ƏZİZİM
Bürünüb gecənin qaranlığına,
Gözlərim alışır toranlığına.
Xəyalən uçuram ulduza, Aya,
Sözümü deyirəm lal axan çaya.
Çeşmə tək qəlbən mən saflaşıram,
Dayanıb göz-gözə pıçıldaşıram...
Çeşmənin gözləri sənin gözündü,
Ayın nur camalı, sənin üzündü.
Dodağı altında o pıçıldaşan,
Çeşmənin sözləri sənin sözündü...
 67 

Sədi Yaradanqulu

Ulduzlar-ulduza sığınan kimi,
Xəyalən sən də gəl, qoynuma sığın,
Dənizdən mirvari yığan qəvvaz tək,
Ulduzları göydən gözünə yığım.
... Buludlar yelkənim, Ay, mənim gəmim,
Günəş mayağımdı, göylər dənizim.
Ulduzlar aləmin çil-çırağıdı,
Gəl, üzək gecələr qoşa, əzizim,
Seyr edək aləmi göyün üzündən,
Buralar səmanın gen qucağıdı
Gəl, gəzək gecələr qoşa, əzizim...
Gəl, gəzək gecələr qoşa, əzizim.
2014
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MƏNƏ SEVİNC VERDİN
MƏHƏBBƏTİNLƏ
Sən mənə bir bahar ömrü qaytardın,
Ruhumu oxşadın, tər güllər kimi.
Məni öz dünyana qonaq apardın,
Vuruldum hüsnünə, bülbüllər kimi.
Elə bil dünyaya gəldim təzədən,
Mənə sevinc verdin, məhəbbətinlə.
Yeni həvəs verdin, təzə ruh verdin,
Mənə ilham verdin sədaqətinlə.
Dünyaya gəlməkdən peşman deyiləm,
Tanrım möhlət versin, gün tələsməsin,
Bu xəzan çağımda məhəbbətimin,
Ömrünü uzatsın, il tələsməsin.
Gəl mənim vəfalı, gözəl dilbərim,
Yaşayaq bir yerdə, sarmaşıq kimi.
Ömrün sonuna tək sevimli pərim,
Bir-birimizə yaraşıq kimi.
Yaşayaq Züleyxa, bir Yusif ömrü,
Aləmə şövq saçaq nur-işıq kimi.
30.07.2012

GÖYLƏRDƏN GƏLMİSƏN...
Səni gec tapmışam, mən bu yaşımda,
Ey sirri xəzinəm, ey ləlim-incim!
Kədər yurd saldığı köksüm başında,
Sən saray usalddın, mənim sevincim.
Sevginlə ucalan sarayı qoyma,
Vaxtından tez uçsun, çardağı çöksün.
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Əlinlə qurduğun sarayı qoyma,
Gündə kərpiç-kərpiç qəm gəlib söksün.
Köksümə sığmayır mənim bu sevgim,
Ey mənim baharım, ey mənim yazım!
Qəmə çevrilməsin mənim sevincim,
Qalmasın gözümdə eşqim - murazım…
Göylərdən gəlmisən məleykə kimi,
Sən parlaq ulduzum, ayımsan mənim.
Bir söylə, mən səni necə sevməyim!?
Tanrı göndərdiyi payımsan mənim.
18.09.2011

EY GÖZƏL PƏRİ
Bir qaynar çeşmənin keçdim yanından,
O dolğun gözləri gözümdə qaldı.
Bir gülümsər gözlü keçdi yanımdan,
Baxışı, duruşu gözümdə qaldı.
Ey dillər əzbəri, ey gözəl pəri!
Düşünmə kimsənin yoxdur xəbəri.
Sevgimin ilhamı, ey eşqpərvəri!
Dikilmiş gözlərin üzümdə qaldı.
Haradan almısan sən bu həvəsi?
Ey Adəm övladı -Tanrı nəvəsi!
Sədinin dilində sevgi nəğməsi...
Öz şirin ləhcəmdə, sözümdə qaldı.
06.07.2014
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TALEYİMİZ YENİ GÜLÜRDÜ ÜZƏ
Tanrı yol açmışdı qismətə, bəxtə,
Bir gün yenə də biz, üz-üzə gəldik.
Üzündə təbəssüm deyildi saxta,
Baxıb gülümsədin, göz-gözə gəldik.
Həsrətlə çırpındı köksümdə ürək,
Sən də qönçələnib açmışdın çiçək.
Dedim ki, soyuqdur, gəl bizə gedək,
Qol-qola girərək düz bizə gəldik.
Bizi kölgə kimi izlədi fələk,
Yolumuz üstündə qurdu min kələk,
Arxadan səsləyib qəh-qəh çəkərək,
Saldı ağızlara, biz sözə gəldik.
Taleyimiz yeni gülürdü üzə,
Çox uzun sürmədi səadət bizə.
Göz tikən çox oldu səadətmizə,
Yaman nəfsə gəldik, pis gözə gəldik.
Bu necə taledi, necə iqbaldı?
Tanrı verdiyini fələk tez aldı.
Bu necə duruşdu, bu necə haldı?
Çökdük torpaq üstə, biz dizə gəldik.
05.06.2012
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SƏNİN AYRILIĞIN QƏLBİMİ SARDI
Yoxsul otağımda, zülmət gecəmə,
Elə bil, Ay doğub, nur ələnmişdi.
Yoxsa, ulu Tanrım mənə bu gecə,
Göylərdən bir mələk pay göndərmişdi?..
Oxşadım o zərif, ipək telini,
Telinin ətiri əlimdə qaldı...
Oxşadım göyərçin ağ əllərini,
Əlinin istisi əlimdə qaldı.
Çeşmənin gözündən su içən kimi,
Öpdüm dodağından, dodağım yandı.
Elə bir xoş istək keçdi içimdən...
-Damarımda coşan qanım dayandı.
Söylədim: -İlahi, belə bir gözəl,
Mənim həyatımda nə yaxşı vardı.
Sən durub gedəndə, gedəndə, gözəl!
Sənin ayrılığın qəlbimi sardı...
Mən otaqda tənha, göydə ulduzlar,
Sənin əvəzinə mənlə danışdı.
Göydə bərq vurmuş, bədirlənmiş Ay,
Mənim əvəzimə yandı, alışdı.
20.08.2013 03:15
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HEÇ UNUDA BİLƏRMİ, SÖYLƏ,
SEVƏN-SEVƏNİ
O şəlalə saçların sığal çəkib darardım,
Oxşayıb əzizlərdim, sınıq könlün alardım,
Vüsalına qovuşub, bir xəyala dalardım,
Söylə barı sən mənə, necə unudum səni,
Heç unuda bilərmi, söylə, sevən-sevəni!?
Gözlərim ulduzlara baxır hər an gecələr,
Bezikibdir mənim tək, dərddən-sərdən gecələr,
Odun məni yandırır, yaxır birdən gecələr,
Necə xoşdur bu yanğı, necə unudum səni?
Heç unuda bilərmi, söylə, sevən - sevəni!?
Saçlarının ətri, əllərimdən getmirsə,
Sənin o gül camalın, gözlərimdə itmirsə,
Sənə olan məhəbbət tükənmirsə, bitmirsə,
Bir dincliyim yoxdursa, necə unudum səni?
Heç unuda bilərmi, söylə, sevən-sevəni!?
Qəlbində bir közərti, bir işartı varsa da,
O közərti kül altda işıldayan qordusa,
İntizarlı bir ürək, sənə həsrət hardasa…
Bir rahatlıq tapmırsa, necə unudum səni?
Heç unuda bilərmi, söylə, sevən-sevəni!?
Qəlbindəki o oda gəl, od vurub qalayım,
Sənin ömür yolunu, nur-işığa boyayım,
Qoyma günlər boş keçsin, sən ey günəşim-ayım,
Unut desən də mənə, necə unudum səni?
Heç unuda bilərmi, söylə, sevən-sevəni!?
09.04.2012
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GÖRÜRƏM ÜRƏYİN NECƏ DÖYÜNÜR
Bir ulduz parlayır səma gözündə,
Şövqü gözlərimdən qəlbimə dolur.
Ay tək nurlanıbdır, nurlu üzün də,
Zülmət qaranlığı gözümdən qovur.
Gözündən qəlbinə işıqlı yol var,
Büllur tək qəlbin də açıq görünür.
Qəlbində bir geniş gözəl dünya var,
Görürəm, ürəyin necə döyünür.
Sevincdən ürəyin necə döyünür,
Qanadı olsaydı, qanad açardı.
Ya da sevincindən pərvazlanaraq,
Quş tək səmalarda azad uçardı.
Deyirəm heç zaman o nur, o işıq,
Səma gözlərindən əskik olmasın.
O nurlu gözlərə mən də bir aşiq,
Gözüm gözlərinə həsrət qalmasın...
2011

SEVƏNDƏ ÜRƏKDƏN SEVƏSƏN GƏRƏK
Əzizim, sevəndə bir günlük nədir?
Sevəndə ömürlük sevəsən gərək.
Sevgi müqəddəsdir, sevgi azaddır,
Sevəndə ürəkdən sevəsən gərək.
Sevdinsə ürəyin qanadlanacaq,
Quş kimi göylərdə qanad çalacaq,
Onu görmək üçün hey can atacaq,
Ona sevdiyini deyəsən, gərək.
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Sevdinsə bir yeni dünya quracan,
Öz tənha dünyanı tam unudacan,
Düşüb eşq oduna hər gün yanacan...
- O vüsal dəmini görəsən, gərək.

NƏDƏN SƏN KÜSKÜNSƏN
Nədən sən küskünsən, ey qəlbi kövrək?
- Mən qəlbi sınığam, sən gözü nəmli.
Belə olmayaydıq, belə biz gərək!..
- Mən dərdin içində, sən isə qəmlı.
Bu necə mürvətdi, necə insafdı?
Məhəbbət yolları kədərli-qəmli...
Bəs hicran bizləri haradan tapdı?
Mən vüsal həsrətli, sən hicran dəmli...
Belə olmayaydıq, belə biz gərək!..
Kirpikləri nəmli, ürəyi kövrək,
Çiskinli, boranlı uca dağlar tək,
Mən başı dumanlı, sən üzü çənli...
Belə olmayaydıq, belə biz gərək!..
Bu necə qismətdi, bu necə baxtdı?
Bizdən nə istəyir bu çarxı-fələk!
Ömrümün qüruba bu enən vaxtı?..
Sən yoxsan yanımda, könül həmdəmi,
Könlümün telində dinir “Dilqəmi”
Sən özünə qapalı-düşüncələrdə,
Mən isə narahat hər gecələrdə,
Dərdləri başından aşan adam tək,
Gah xəyal içində, gah da ki, sənli...
09.04.2013
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NƏDİR SƏNİ DE, QORXUDAN?
Sən qaralmış bulud kimi,
Yenə niyə doluxmusan?
Vaxt-vədəsiz solan gül tək,
Xəzan vurub, soluxmusan?
Elə fikir, xəyaldasan,
Heç bilmirsən hayandasan,
Baxıb görsən nə haldasan!
- Nədən belə duruxmusan?
Nədir səni de, qorxudan?
Oyanıbsan tez yuxudan.
Kömək olsun sənə Xudam,
Elə bil ki, qoruxmusan.
Nə baxırsan daşlı yola?
Boylanırsan sağa-sola,
Kövrəlirsən dola-dola,
Kimin üçün darıxmısan?
Hər gələndə hicran dəmi,
Axtarırsan dost-həmdəmi,
Soruşuram, görüb məni,
Nədən belə karıxmısan?
21.10.2014

NOLUB YENƏ...
Gülüm, nədən kədərlisən?
Gözün yaşla silələnib.
Gül yanağa düşən şeh tək,
Üzündə yaş gilələnib.
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Yenə də yol çəkir gözün,
Tükənibdir, artıq sözün!?
İslanıbdır nədən üzün?
Şəbnəmə göz-qaş bələnib.
Sədini də boğur qəhər,
Dözür buna o, birtəhər.
Nolub yenə, səhər-səhər,
Başım üstən nur yerinə
Gözlərindən yaş ələnib.
20.10.2014

SƏNİN ÜÇÜN DARXMIŞAM
Haradasan, ömrüm-günüm?
Sənin üçün darxmışam.
Sənsiz yoxdur bir xoş günüm,
Sənin üçün darxmışam.
Soraqlaram oymaq-oymaq,
Neylim, səndən olmur doymaq,
Dili şirin, ləbi qaymaq...
Sənin üçün darxmışam.
Sədi sənsiz yaman halda,
Günü keçir qeyluqalda,
Qayit, qoyma gözüm yolda,
Sənin üçün darxmışam.
03.07.2012

 77 

Sədi Yaradanqulu

GÖRƏR SƏNİ
Göy çəməndə yalqız gəzmə!
Kimsə tənha görər səni.
Çiçəklərin arasında,
Lalə bilib dərər səni.
Gül ətrini qoxulayıb,
Gördüyünü yuxu sayıb,
Gül qoynunda yuxulayıb,
Köksü üstə sərər səni...
Gül açanda hər bahar, yaz,
Arzular da olur pərvaz.
Sədi deyir, et mənə naz,
Görüm hər an gülər səni.

GÖZLƏR
Ürək açıb, dil deməyən,
Sirrin deyər, baxan gözlər.
Açıb mənə nələr deyir,
Məni oda yaxan gözlər.
Dodaq qönçə, yanaq lala,
Qaşlar çatma, gözlər ala,
Salır məni haldan-hala,
Şah evimi yıxan gözlər.
Dili şəkər, dodaqlar bal,
Yanağında bir qara xal,
Qoymayıbdı məndə bir hal,
Şimşək kimi çaxan gözlər.
Dodaq qaçsa, yanaq gülər,
Göz süzdürsə, ürək dinər,
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Nazı Sədini öldürər,
Mənə belə baxan gözlər.
17.05.2011

BİR YAXIN GƏL
Soruşanda sən halımı,
Şad edirsən əhvalımı.
Mənim şair xəyalımı,
Al əlimdən, bəxtiyarım!
Gözləməyə yox dözümüm,
Qara olar sənsiz günüm,
Bir yaxın gəl, ömrüm-günüm,
Gəl, oluynan iftixarım.
Həsrətinə dözüm necə!?
Qonağım ol, gəl, gizlicə,
Sədi deyir-sən bu gecə.
Al əlimdən ixtiyarım.
28.10.2012

11:30

EY SEVGİLİM MƏNİM
Sən ruhumsan, canımsan,
Damarımda qanımsan,
Mənim qol-qanadımsan,
Bil, ey sevgilim mənim!
Can deyəndə, can deyim,
Sevgili canan deyim,
Dünyam, cahanım deyim,
Gəl, ey sevgilim mənim!
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Arzumsan, diləyimsən,
Sevimli mələyimsən,
Döyünən ürəyimsən,
Gəl, ey sevgilim mənim!
Sən vermə mənə zülm,
Sənsiz yaşamaq ölüm,
Eşit, ey ömrüm-günüm!
Gəl, ey sevgilim mənim!
19.06.2010

AY VƏFASIZ, DEMİRSƏNMİ...
Ay vəfasız demirsənmi...
Bir ürəyi nigaran var.
Neçə vaxtdır həsrətindən,
Gözü yolda bir qalan var...
Məni yada salırsanmı?
Heç xəyala dalırsanmı?
Sən adımı anırsanmı?
- Qəlbi kövrək bir talan var...
Yaşlaşırıq ildən, ilə,
Düşdük nədən, dildən-dilə?
Soraqlayıb eldən-elə,
Səni xəbər bir alan var.
Sədi daha kimə lazım,
Qışa dönüb, bahar-yazım,
Dondursa səni ayazım,
De, eşq adlı bir yalan var.
09.04.2013
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SƏN ÇIXANDA ÇƏMƏNZARIN SEYRİNƏ
Sən çıxanda çəmənzarın seyrinə,
Daradımı tellərini meh, sənin?
Əyilərək çiçəkləri dərəndə,
İslatdımı əllərini şeh, sənin?
Nərgiz gülü gözəlliyin gördümü?
Qulağına sırğa vurdu, jalələr!?
Süsən görüb tellərini hördümü?
Xal düzdümü yanağına lalələr?
Qərənfillər yırğalanıb önündə,
Bənövşə tək boynun büküb, əydimi?
Qızılgülü qoxulayıb öpəndə,
Gül dodaqlar bir-birinə dəydimi?
20.02.2011

SƏNDƏN XƏBƏRSİZ
Bilirsən, necə də tənhayam indi...
Kövrəldim, ürəyim kaman tək dindi,
Özüm də bilmirəm, bilmirəm, sənsiz,
Dərdlərim ya yüzdür, ya da ki, mindi.
Gecələr sözümü Aya deyirəm,
Gündüzlər lal axan çaya deyirəm,
Sənin əvəzinə, sənin yerinə,
Hər bir qaraltıya “aya”, deyirəm.
Hissimi, duyğumu boğub içimdə,
Öldürüb içimdə, döğdum içimdə,
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Başsız kədərimi, dərdlərimi, mən,
Lay-lay, qalaq-qalaq yığıb içimdə,
Özüm də bilmirəm, daha neyləyim...
Dərdimi mən sənsiz kimə söyləyim?..
Səsini eşidib dolmuşam indi,
Əlləri qoynunda qalmışam indi,
Sənin həsrətini mən çəkə-çəkə,
Çiçək tək saralıb, solmuşam indi.
Səni düşünürəm, səndən xəbərsiz,
Sevincdən xəbərsiz, qəmdən xəbərsiz,
Geriyə dönməyən axar çay kimi,
Ömür ötüb gedir, məndən xəbərsiz.
23.02.2012

ÜRƏK SEVMƏYİRSƏ, ÜRƏK DEYİL Kİ...
Ürək döyünəndə, bihal olanda,
Əl-əli oxşayar, əllər danışar.
Dodaqlar bağlanıb, dil lal qalanda,
Danışar kirpiklər, bir lal baxışlar...
Baxşılar mənalı, baxışlar dərin,
Günləri xoş keçər hər bəxtəvərin,
Ürək çəkdiyini göz görməsə də,
Ürəklər alışar, ürəklər yanar,
Sevənin köksündə hey sərin-sərin...
Ürək sevməyirsə, ürək deyil ki!
Ona sevgi, istək gərək deyil ki!
Sevməyən kəslərə üzün tutaraq,
Sədi Qədiroğlu belə deyir ki...
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- Ey, köksünün başında “ürək” gəzdirən!
Sənin ürəyində məhəbbt yoxsa,
Böyüyə-kiçiyə mərhəmət yoxsa,
Sənin ürəyində bir sevgi, istək,
Bir kəsə sədaqət, bir hörmət yoxsa...
Onda, sən anlayıb, sən onu bil ki,
Köksünün başında sən gəzdirdiyin
Soyuq bir daşdır o, ürək deyil ki?..
03.07.2014

ƏGƏR GÜNAHDIRSA SEVİB-SEVİLMƏK
Əgər qəbahətsə sevirəm demək,
Cəzamı qoy versin Allahım mənim.
Əgər günahdırsa sevib-sevilmək,
Səni sevməyimdi, günahım mənim.
Elə bilirdim ki, sən mən olacan,
Sevgimə, eşqimə sən tən olacan,
Əvəzi olmayan tək sən olacan,
Həyatda yeganə pənahım mənim.
Sən elə gündəsən, mən belə gündə.
Hanı dərd bilənim? Dərd bölə gündə.
Sındırdın qəlbimi, sən belə gündə,
Düşübdür dağlara ün-ahım mənim.
Bir kəsər qalmayıb mənim sözümdə,
Quruyub əllərim, qalıb üzümdə.
Necə olacaqdı, bilməm, özüm də,
- Üzümə açılan sabahım, mənim?
03.06.2013
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BU SEVGİ
Özüm də duymadan, özüm bilmədən,
Nə vaxtı qəlbimə doldu bu sevgi!?
Heç nə hiss etmədən, heç nə görmədən,
Qəlbimin hakimi oldu bu sevgi...
Gəldi, qəlb evimə təravətiylə,
Məni bihuş etdi xoş ətiriylə,
Getdi, öz yerində hərarətiylə,
Xal kimi qəlbimdə qaldı, bu sevgi..
Məcnunun ağzını saldı səhraya,
Fərhada çapdırdı, yardırdı qaya,
Tahiri sandıqda atdırdı çaya,
- Nakəm aşiqlərin taleyi kimi,
Məni də düzlərə saldı, bu sevgi…
25.06.2014

MƏHƏBBƏT
Kimini qaldırıb göyə ucaldar,
Kimini endərib yerə alçaldar,
Kimini vədəsiz, vaxtsız qocaldar,
Daş kimi ürəkdə qalar məhəbbət.
Kiminin başında qızıl tac olar,
Kiminin dərdinə o əlac olar.
Kimi həsrət çəkər, ya möhtac olar,
Kimini min dərdə salar məhəbbət.
Kiminə dərd verər, zillət çəkdirər,
Kiminin başında turp əkdirər,
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Əyilməz şahları dizə çökdürər,
Ağlını başından alar məhəbbət.
13.09.2012
***
Düşsən atəşinə yandırıb yaxar,
Hürkütsən uzaqdan boylanıb baxar,
Hicranı qəlbinin evini yıxar,
Atəşdi, alovdu, oddu məhəbbət.
Küstürsən danışmaz, dili lal qalar,
Sevən ürəklərdə qaraxal olar,
Ya acı xatirə, ya xəyal olar,
Sonar da deyirik - yaddı məhəbbət.
Sevgi istəymizin qızıl tacıdı,
Eşqin dərmanıdı, həm əlacıdı,
Deməyin ki, sevgi -ağrı-acıdı,
Bal kimi ağızda daddı məhəbbət.
Sağalmaz dərdlərin o məlhəmidi,
Küskün könüllərin bil, həmdəmidi,
İnanın, həsrətin vüsal dəmidi,
Deməyin, quruca addı məhəbbət.
31.08.2012

MƏHƏBBƏT -2
Kiminin üzündə gəlin duvağı,
Kiminin başında tacdı məhəbbət.
Kimini kor edər, görməz qabağı,
Kiminə yağıdı, öcdü məhəbbət.
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Kimini mindirər “cinin atına”,
Qaldırar göylərin yeddi qatına,
Lənət bedasılın kökü-zatına,
Zəli tək qan içən, acdı məhəbbət.
Sevəndə seviynən saf bir niyyətlə,
Vədinizə sadiq, siz sədaqətlə,
Sevin bir-birinizi hörmət-izzətlə,
Deməyin ürəyə gücdü məhəbbət.
Məhəbbət baxmayır nə vara-yaşa,
Yaşayın həyatda siz birgə, qoşa,
Sədi, sən sevinclə vur ömrü başa,
Demə ki, bu yaşda gecdi məhəbbət.
2014

SEVƏNDƏ İNSAN
Üzləri gülümsər, gözləri gülər,
Ürəkdən sevinib, güləndə insan.
Dodaqlar gül açar, sözləri gülər,
Bütün varlığıyla sevəndə insan.
Dar köksə sığarmı sevəndə ürək?
Gün-gündən artdığca hər arzu, dilək.
Dözə, hər əzaba qatlana gərək,
Bütün varlığıyla sevəndə insan.
Gözlərində aləm cənnətə dönər,
Görsə öz gülünü bulbul tək dinər,
Şirin söhbət edər, danışar, gülər,
Bütün varlığıyla sevəndə insan.
Oktyabr. 2013
 86 

Mənimlə yaşayan xatirələrdi

BU SEVGİMİZİ
Görən tək vuruldum mən sənə o gün,
Qızlar bulağından su içən zaman.
Nə yerə, nə göyə sığmırdın o gün,
Yaman həvəsliydin, eşqliydin yaman.
İlhama gəlmişdin bahar çağında,
Qəh-qəhə çəkirdin bir kəklik kimi.
Görüşdük sevincək çay qırağında,
Hər gülə qonurdun kəpənək kimi.
Əhd-peyman bağlayıb biz görüş verdik,
Sabah səhər-səhər bulaq başında.
Gözümü dikmişdim sən gələn yola,
Səni gözləyirdim yalın qaşında.
Görüşdük bülbüllə qızılgül kimi,
Yaşıl sıx meşənin dərinliyində.
Qoynumda açmışdın qızılgül kimi,
Bir uca palıdın sərinliyində.
Biz vədə verərək bir-birimizə,
Ayrıldıq xoş arzu, bir xoş diləklə...
... Atan həsrət qoydu bir-birimizə,
Ayrıldıq çox məyus, sınıq ürəklə...
... Payızda son dəfə mən səni gördüm,
Gəlin paltarında, gəlin köçəndə.
Məlul-məlul baxıb məni sən gördüm,
Nikaha keçəndə, sən and içəndə.
Sözlərin qırıldı, dodağın əsdi,
Barmağına üzük taxılan zaman.
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Bədənin titrədi, əllərin əsdi,
Nişanlın əlinə toxunan zaman.
Boylandın ətrafa, gözləri dolğun,
Çox məyus baxırdın uzaqdan mənə.
Baxaraq mən sənə gözləri dolğun,
Xoşbəxtlik dilədim uzaqdan sənə.
Nə edək, bu bizim günahımız deyil,
Hər şeyin vədəsi, öz vaxtı varmış.
Bizim taleyimiz barışan deyil,
Hər kəsin qisməti, öz bəxti varmış...
... Bizi oda salan bu sevgimizi,
Ancaq xəyallarda yaşadacağıq.
Ayrı yaşayaraq ömür sürsək də,
Bir-birimizi heç görməsək də,
Ülvi sevgimizi ürəyimizdə,
Həsrəti, nisgili biz qəlbimizdə,
Qoruya-qoruya yaşadacağıq...
Qovrula-qovrula yaşadacağıq...

HEYFLƏR OLSUN Kİ…
Sən çiçək ətirli, gül qoxulusan,
Güllərin üstünün şehi deyilsən.
Sən hələ mürgülü, yaz yuxulusan,
O başdan səhərin mehi deyilsən....
Sevən könüllərdə vuran ürəksən,
Ən ülvi duyğusan, arzu-diləksən,
Ətirli güllər tək elə göyçəksən…
Dilimin sən ahı, ehi deyilsən.
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Sən özgənin malı, növbaharısan,
Güney çiçəyisən, zirvə qarısan,
Heyflər olsun ki… - özgə yarısan,
Sən mənim könlümün şahı deyilsən..
03.09.2013

GƏL MƏNƏ ÖYRƏT
Sən mənə sevməyi öyrədən kimi,
İndi unutmağı gəl, mənə öyrət.
Gülüb sevinməyi öyrədən kimi,
İndi də sən məni gəl, qəmə öyrət.
İndi də nə olar gəl, mənə öyrət,
Sənin tək mən atım eşqi, ülfəti.
Bu ürək yerinə bir daş bağlayım,
Duymayım sevgini, nə məhəbbəti...
Gəl, mənə sən öyrət, bunun sirrini,
Unutqan olmağın sirri nədədir?
Söylə heç olmasa bunun birini,
Biri vəfasızlıq, biri nədədir?
10.09.2013

NƏYƏ LAZIM SƏNSİZ MƏNƏ BU HƏYAT
Nəyə lazım sənsiz mənə bu həyat,
Sən sevdirdin bu həyatı, sən mənə.
Heç keçərmi sənsiz günüm de, babat?..
Sən sevdirdin bu həyatı, sən mənə.
Qış ömrümə sən gətirdin baharı,
Gözlərimdən yox eylədin qubarı,
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Əridərək ürəyimdən buz-qarı,
Sən sevdirdin bu həyatı, sən mənə.
Çox sevindim səni gülər görəndə,
Mən də güldüm, sən ürəkdən güləndə,
Bayram etdim durub bizə gələndə…
- Sən sevdirdin bu həyatı, sən mənə.
Qanad açdim sevincimdən uçmağı,
Uşaq kimi görüşünə qaçmağı,
Qolum açıb boyunundan qucmağı,
Sən öyrətdin, bax, bunları, sən mənə,
- Sən sevdirdin bu həyatı, sən mənə.
30.01.2012

SƏN GЕDƏN GÜNDƏN

Fikrim də dolaşıb, düyün düşübdü,
Qarışıb əhavlım, sən gеdən gündən.
Nə dinclik tapıram, nə də rahatlıq,
Pozulubdu halım, sən gеdən gündən.
Gеtdiyin yollara dikilib gözüm,
Tükənib hövsələm, tükənib sözüm.
Qalmayıbdır məndə nə səbir, dözüm,
Çaşıbdı хəyalım sən gеdən gündən.
Gözlərim hər yanda aхtarır səni,
Gəzirəm sərgərdan bütün aləmi.
Çoхalıb könlümün kədəri, qəmi,
Artıb dərd-məlalım, sən gеdən gündən.
27.07.2006
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CANIN SAĞ OLSUN
Səni xatırlayıb anan bir kəsi,
Daha axtarmırsan, canın sağ olsun.
Halına acıyıb, yanan bir kəsin,
Halına yanmırsan, canın sağ olsun.
Bircə açıq söylə, qəlbində kim var?
O kimdir, qəlbinə hakim kəsilən?
Yoxsa, mənə qarşı qəlbində kin var!?
O kimdir, eşqimə qənim kəsilən?
Mən səni itirmək heç istəməzdim,
Özümü itirdim sənin yolunda.
Mən belə düşünüb, belə bilməzdim,
Əvvəli-sonu var, hər bir yolun da.
Kiminçün ürəyin atlanır indi?
Kimin xəyalıyla yaşayırsan, sən?
Ürəyim möhnətə qatlanır indi,
Sənin xəyalınla yaşadıqca mən...
28.06.2012

ŞEYTANIN FELİNƏ UYUB GEDİRSƏN
Belə ayrılığa dözərmi ürək?
Deməli, sən məndən doyub gedirsən...
Belə etməyəydin, belə sən gərək!
Mənə neçə hicran qoyub gedirsən?
Taleyimə yazılan yazı buydumu?
Fələyin gözləri görən doydumu.
 91 

Sədi Yaradanqulu

Mənim çəkdiyimi qəlbin düydumu?
Şeytanın felinə uyub gedirsən.
Gözdən itənə tək izlədim səni,
Arxanca haylayıb, səslədim səni,
Bir dəfə olsa da geri boylanıb,
Son dəfə gözucu mənə baxmadın...
Sönük baxışların dərinliyində,
Sonuncu atəşlə məni yaxmadın...
Tutdum əllərimlə, tutdum üzümü,
Örtdüm kirpiyimi yumdum gözümü,
Gözyaşı içində gizlədim səni,
Bir qədər dayanıb, gözlədim səni...
Dedim ki, indicə geri dönəcən,
Yenə qönçə kimi üzə güləçən...
Açıb qollarını körpə uşaq tək,
Yenə də üstümə qaçıb gələcən...
...Heyflər!
Çox heyf ki, bunlar boş xəyal idi,
Mənimçün ən ağır, acı hal idi,
Könlüm həm pərişan, həm bihal idi...
Bilmirəm, nə qədər gözlədim səni,
Yollara baxaraq izlədim səni...
Heyf, gözlədiyim o vaxta, ana,
Çox heyflər mana, heyflər sana,
Sevgi əvəzinə, sevinc yerinə,
Sən mənə hicranlar qoyub gedirsən...
Bir kəlmə kəsməmiş, bir söz deməmiş,
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Hələlik söyləyib, sağol deməmiş,
Əlvida sözünü belə deməmiş,
Məni qəm içində qoyub gedirsən...
Sevgi yollarlını itirmək üçün,
Acı gözyaşınla yüyüb gedirsən...
- Ancaq, bilməyirsən getdiyin yolun,
Sonunda, eh, nələr gözləyir səni...
Ardınca düşərək, qara kölgə tək
Nə qədər hicranlar izləyir səni?...
17.05.2013

MƏNİMLƏ YAŞAYAN XATİRƏLƏRDİ
Görüşmə bir gözəl hayla gələrdi,
Hayına meşədə əlik mələrdi.
Bizim görüşmüzün şahidi olan
Dağların qoynunda şəlalələrdi...
Bir də, qol-budaqlı qocaman palıd,
Gələndə qoynunda yer eyləyərdi.
Ayrılıb gedəndə qocaman palıd,
Gülüb, arxamızca əl eyləyərdi…
Daha boş qalıbdı çeşmənin başı,
Gözündən su içən tək nanələrdi.
Yenə də dolğundu gözünün yaşı,
Mənim tək bağrı xal, tək lalələrdi.
Yenə də sis çəkib dağların başı,
O yandan yal aşıb, gedən kimlərdi?..
Eh! Yaman göynədi köksümün başı,
Bilən yox içimdən keçən nələrdi!..
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O günlər, xoş anlar arxada qaldı,
O mələk simali nələr dilərdi…
Yenə yada düşüb könlümü sardı,
Mənimlə yaşayan xatirələrdi...
Ömür xatirəylə doludur, dostum!
İçində acısı, şirini vardı.
Bir vaxtlar var idi, burada, dostum ∗!
Sədinin Leylisi, Şirini vardı.
2013

BİR ZAMANLAR BİZİM İDİ
Bir zamanlar bizim idi,
Bu bağça-bağ, bu bağat.
Başdan-başa bizim idi,
Bu gen dünya, bu həyat.
Bir zamanlar bizim idi,
Gül-çiçəkli göy çəmən.
Bu həyatda bilməz idik,
Nədir kədər, nədir qəm!
Bülbüllər ötən bağda,
Qızılgüllər açan bağda,
Xoş günlərim ötən bağda,
Bir sən idin, bir də mən.
İndi quşlar ötən bağda,
Nə sən varsan, nə də mən.
Elə bil ki, bu həyatda,
Nə sən vardın, hə də mən.
∗
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25.02.2011

MƏNİMLƏ DANIŞAN BUZ LƏPƏLƏRDİ
Bir mənəm, bir də ki, kimsəsiz sahil,
Əsdikcə Xəzri də, əsir ləpələr.
Alıb ağuşuna məni boş sahil...
Danışır mənimlə eh, nələr-nələr!..
Göyərçin əlinin yerinə indi,
Saçımı oxşayan Xəzridir ancaq.
Qopan fırtınalar içimi diddi,
Ey Tanrım, sabahı nələr olacaq?...
Yamanca üşütdü bu Xəzri məni,
Sığınmaq istərdim isti qoynuna.
Dalğalar qayaya sarılan kimi,
Sarılmaq istərdim sənin boynuna...
- Özün uzaqdasan, xəyalın mənlə,
Uzaqda görünən boz təpələrdi.
Sənin əvəzinə, sənin yerinə,
Mənimlə danışan buz ləpələrdi...
19.09.2013

SƏNDƏN KÜSMƏRƏM
Mən kimdən küssəm də, səndən küsmərəm,
Təkcə öz bəxtimdən küsərəm, ancaq.
Özümü üzsəm də, səni üzmərəm,
Özüm-öz içimi üzərəm, ancaq.
Ağlayan dilimlə “get” söyləsəm də,
Yalvaran ürəyim bir dayan dedi.
İçimdən yanıqlı qopan bir səslə,
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Sənə getmə dedi, dur, dayan dedi...
Mən səndən inciyəm, sən məndən küskün,
Barışa bilmirəm özüm-özümlə.
Sən mənsiz, mən sənsiz, görmədik xoş gün,
Sənsiz bacarmıram daha özümlə...
Nədən əllərimiz havada qaldi?..
Oynaya bilmədik eşq havasında.
Fələk öz havasın, durmadan çaldi,
Bizi də oynatdı, qəm havasında...
Yanıb yaxılsaq da, hey qovrulsaq da,
Yata bilməsək də öz yerimizdə.
Gecə sübhə kimi oyaq qalsaq da,
Daha nə xeyri, nə mənası var?
- Günah axtarsaq da bir-birimizdə...
29.01.2013

XATİRƏYƏ DÖNDÜ O KEÇƏN GÜNLƏR
Birlikdə sevinib gülərik, dedik,
Dərdi aramızda bölərik, dedik...
Biri-birimizdən biz ayrı düşsək,
Yaşaya bilmərik, ölərik, dedik...
...Nədən sevincimiz gözyaşı oldu?
Ayrılıq yandıran közdaşı oldu,
Dərdlər də çox ağır, duzdaşı oldu,
Bəs, niyə yaşadıq, niyə ölmədik?..
Ayrılıq acısın biz dada-dada,
Döndük günü-gündən ögeyə-yada,
Nədəndir bilmirik bu gen dünyada,
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Ürəkdən sevinib, gülə bilmədik?..
İllər yaş üstünə yaş gətiribdi,
Xəzan ömrümüzə qış gətiribdi
Dolğun gözümüzə yaş gətiribdi,
Əvvəldən bu günü görə bilmədik..
İllər ötüb getdi, qanadlı illər,
O sənli günlərlə, o mənli günlər,
Xatirəyə döndü o keçən günlər,
Niyə belə oldu? Bilə bilmədik...
Niyə belə oldu? Bilə bilmədik...

MƏNƏ VƏFASIZ DЕMƏ
Harda məndən bir söz, söhbət düşəndə,
Ah çəkib, sən mənə vəfasız dеmə.
Qəlbinin başına bir od düşəndə,
Yanıb-yaхılaraq vəfasız dеmə...
Bu mənim vəfamdı, o sənin vəfan,
Еşqin nə ölçüsü, mеyyarı olmaz.
Bəs sənin özüyün nеcoldu vəfan?
Ölçsək günahlar tən yarı olmaz.
Qəlbən var-dövlətə vurulanlardan,
Sədi, sən sədaqət, mürvət gözləmə.
Pulu hər bir şеydən üstün tutandan,
Еtibar gözləmə, vəfa gözləmə.
2008
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QIZLAR BULAĞINDAN
SU İÇƏN QIZLAR
Hansı bağçaların barıdır bunlar?
Dağların tər-təmiz qarıdır bunlar.
Hansı bəxtəvərin yarıdır bunlar,
Qızlar bulağından su içən qızlar!
Hər biri bir evin yaraşığıdır,
Gülümsər gözlərin nur-işığıdır,
Elə yar soraqlı, yar aşığıdır,
Qızlar bulağından su içən qızlar.
Tovuz tək bəzənib əlvan naxışla,
Aşiqin odlayar odlu baxışla,
Bircə sevdiyinə könlün bağışlar,
Qızlar bulağından su içən qızlar.
Düzülüb yan-yana sonalar kimi,
Baxışırlar hürkək ceyranlar kimi,
Öz ata evindən, ana qoynundan,
Hazırdır uçmağa durnalar kimi,
Qızlar bulağından su içən qızlar.
Arzumdur, qoy Tanrı sizə yar olsun!
Sevdiyiniz aşiqlər vəfadar olsun!
Həyatda ən xoşbəxt, bəxtiyar olsun!
- Qızlar bulağından su içən qızlar.
15.06.2014
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QIZLAR
Sərin yaylaqlarda, bulaq başında,
Maral tək boylanır naz satan qızlar.
Görənin ağlını alır başından,
Şirin sözlərinə bal qatan qızlar.
Yuyanda üzlərin soyuq bulaqda,
Qara xal alışır o ağ buxaqda,
Od tutur alışır, yanır yanaq da,
Lalə yanağına al qatan qızlar.
Bir baxın, Sədinin siz də halına,
Xoş ovqat qatıblar, xoş əhvalına,
Baxmırlar dünyanın qeylu-qalına,
Şair əhvalına hal qatan qızlar.
***
Ceyran tək hər biri gedib xəyalə,
Dodaqları qönçə, gözlər piyalə,
Şairi salıblar görün nə halə,
Lalə yanağına xal düzən qızlar.
Hər biri tər qönçə, hər biri çiçək,
Biri-birisindən gözəl və göyçək.
Vuruldum könüldən sizləri görcək,
Könlümün başını ey üzən qızlar.
Yanaqları şehli dağ laləsidi,
Gülüşləri dağlar şəlaləsidi,
Hər biri bir elin, bir Leylisidi,
Sədini gözaltı bu süzən qızlar.
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SİZLƏRİ TANRI QORUSUN
Yaşadığımız bu həyatda,
Sizləri Tanrı qorusun!
Bəd nəzərdən, bəd gözlərdən,
Sizləri Tanrı qorusun!
Gəzib gəldim çəmən-çölü,
Gördüm bağda şən bülbülü,
Siz bu bağın qönçə gülü,
Sizləri Tanrı qorusun!
Xoş havalar hər gün dinə
Alqış deyək belə günə,
Yalvarıram dönə-dönə...
Sizləri Tanrı qorusun!
Sizlər Tanrı mələkləri,
Ata-Ana diləkləri,
Qədiroğlu Sədi deyir:
- Pənahınızda Həzrət Əli,
Sizləri Tanrı qorusun!
23.09.2014

ZAMANA HEY ÇƏKİR SINAĞA BİZİ
Nə sən divanəsən, nə mən divanə,
Kaş, Məcnun xəyallı ola biləydik.
Nə sən pərvanəsən, nə mən pərvanə,
Kaş, eşq girdabında yana biləydik.
Nə arzu-diləklər puç olmayaydı,
Ayrılıq həsrəti heç olmayaydı,
Döyünən ürəyə güc olmayaydı,
Onu varlığımız sana biləydik.
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Zamana hey çəkir sınağa bizi,
Göynədib-ağrıdır hey qəlbimizi,
Nolaydı həyatda sevdiyimizi,
Hər zaman yad edib, ana biləydik...
12.06.2013
A EYVANDAKI...
Ay qız, al geyinib, hara baxirsan?
A eyvandakı! A eyvandakı!
Baxıb şah evimi niyə yıxırsan?
A eyvandakı! A eyvandakı!
Söylə nədir sənin qəstin, qərəzin?
Nədir belə fikirin, nədir mərəzin,
Məni sən odlara niyə yaxırsan?..
Bəzənib, düzənib elə baxırsan...
A eyvandakı! A eyvandakı!
Görüm belə sənin canın yanmasın,
Sevən bir-birinə həsrət qalmasın…
Arada ayrılıq, hicran olmasın.
Gözümdən qəlbimə nur tək axırsan,
Durub niyə mənə belə baxırsan?
A eyvandakı! A eyvandakı!
10.12.2013
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SINAQ MEYDANIDIR BU HƏYAT DEMƏ...
Mən xəyal içində, sən də fikirdə,
Arada nə qədər bənd-bərə varmış.
Gecə də, gündüz də düşüncələrdə,
Keçilməz zirvələr, sərt dərə varmış.
Sınaq meydanıdır bu həyat demə,
Çəkir imtahana hər birimizi.
Çalış, bu həyatda qəm-kədər yemə,
Qəmə də verməyək gəl ömrümüzü.
Elə yaşayaq ki, bu ömrü daha,
Peşmançılıq çəkib, köks ötürməyək.
Hər şeydən dəyərli, qızıldan baha,
Bu vaxtı boş yerə biz itirməyək.
Gəl, mənim əzizim, sən də yaxın gəl,
Sevgidən söhbət aç, bir az danışaq.
Həyatda gördüyün xoşbəxtlər kimi,
Tələs, vaxt itirmə, biz də qovuşaq...
2014

BİR KİMSƏYƏ DEYƏNMİRƏM
İçimi yandiran odu,
Bir kimsəyə deyənmirəm.
Məni də yandiran, O-du,1
Bir kimsəyə deyənmirəm.
Xəstə ürək nar istəyir,
Qarlı dağdan qar istəyir,
Sənin kimi bir vəfalı,
Gözəl-göyçək yar istəyir...
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Bunu sənə desəm də mən,
Bir kimsəyə deyənmirəm.
Gecələri yatanmıram,
Qəm-qüssəni atanmıram,
Ha əlləşib-vuruşram,
Vüsalına çatanmıram...
Bu istəyi, səndən başqa,
Bir kimsəyə deyənmirəm.
Göydə ulduz dəstə-dəstə,
Bir yar sevdim, boyu bəstə.
Sevən könlüm həsrətindən,
Qasım2 kimi düşüb xəstə,
Ürəyimdə olanları,
Sənə pünhan, çox ahəstə,
Açıb gizlin söyləsəm də,
Bir kimsəyə deyənmirəm...
03.10.2013
1. O du – ona işarədi.
2. Qasım – Xəstə Qasım

DÜNYANIN
Ulduzlar göylərin boyun bağıdır,
Günəş də şəfəqli al bayrağdır,
Ay da gecələrin nur-çırağıdır,
Kim görüb, kim deyər sərvəti üstə,
Əlləri titrəyib əsə dünyanın!?
Günəşin başına qərinələrdi,
Dolanır, əzəldən o, necə vardı.
Baxmır ki, yoluna çıxan nələrdi,
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Elə bil, hər şeydən o xəbərdardı.
Bilir ki, həyatda yox elə qüvvə…
Qara bulud kimi başının üstə,
Duraraq yolunu kəsə dünyanın.
Tanrı istəyilə yaranmış həyat.
Yoxdan varlıq olmuş bütün kainat,
Biz isə Tanrıya asi olaraq,
Onun etdiyini edirik bərbad.
Sonra da oturub baş sındırırıq,
Deyirik: - Niyə belə oldu, görəsən həyat!?
Qoymuruq həyatda, daşı daş üstə,
Göz də çıxarırıq hələ qaş üstə.
Sərvət yığmaq ilə, pul yığmaq ilə,
İnsanlar başını qatsa da belə,
Başını qatanmaz kimsə dünyanın
Tanrı yaratdığı gözəl dünyaya,
- Süleymanın mülkü olan dünyaya,
Neçə xaqan gəlib, neçə xan gedib,
Neçə canan gəlib, neçə can gedib,
Xaniman dağılıb, min Cahan gedib,
Pozmayıb halını hər şeyin üstə,
Qulağı öyrəşib səsə dünyanın.
03.08.2012
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DÜNYA
Mən sənə söylədim dil açan gündən,
- Gəl, verək səninlə əl-ələ, dünya!
Ayağım yer tutub mən qaçan gündən,
Dedim, - sən məni teyləmə, gəl, hələ, dünya!
Görsəm də bu qədər almaz daşın var,
Yaqutun, ləl-incin, büllur qaşın var,
Tükənməz sərvətin, çox daş-qaşın var,
Demədim-başımdan ləl ələ, dünya!
Hər kəs özü cəkir bax, öz dərdini,
Çəkməkdən usandım, ax, öz dərdimi.
Demədim-qəmını, yığ öz dərdini,
Yük edib belimə şələlə, dünya!
Tanrı verən ömrü qoy şən yaşıyım,
Ömrümün yükünü özüm daşıyım,
Sədiyəm, hər şeyə dözüm, yaşıyım,
Qurma yolum üstə sən tələ, dünya!
07.11.2013

HEÇ QALMAYIB HAYIM DÜNYA
Ürəyimlə daş bölürəm,
Yoxdur sənin tayın, dünya!
Daşlardan divar hörürəm,
Heç qalmayıb hayım, dünya!
Çalışsam da, canı-dildən,
Hər şeyimi aldın əldən,
Qocalıram ili-ildən,
İtirmişəm tayım, dünya!
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Nə çəkirəm öz içimdə,
Hamısı bir boy-biçimdə,
Keçir fikir-qəm içində,
Mənim günüm, ayım, dünya!
Ömrü verdim getdi hədər,
Dərd içimdə-dağlar qədər,
Verdiyin bu qüssə-kədər,
Olub mənim payım, dünya!
Yad deyildir mənə qəm də,
Hər birisi hicran dəmdə,
Sədi deyir, mənim səndə,
Qalıb günüm, sayım dünya.
19.12.2012

SƏHƏRƏCƏN GÖRƏN NƏDƏN DANIŞIR?..
Göy üzünə səpələnən ulduzlar,
Göz vuraraq bir-biriylə danışır.
Bizdən uzaq, sirri qalan ulduzlar,
Səhərəcən görən nədən danışır?..
Qalaktika ağyol kimi uzanır,
Yanan ulduz tеz alışıb, tеz sönür.
Fikirlərim ulduzlara uzanır,
Qayıdanda bu yollardan gеc dönür.
Bir aləmdir ulduzların hər biri,
Bürclər də еlə əski adında.
Açılmamış ulduzların çoх sirri,
Nələr yatır bu dünyanın yadında!?...
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VERMƏYİR SİRRİNİ BİR KƏSƏ DÜNYA
Gələni qoynuna “gəl-gəl” eyləyir,
Görəni saxlayır, yoldan eyləyir,
Nazlı gözəl kimi çox naz eyləyir,
Görən yox kimdənsə bir küsə dünya.
Zaman dövrəsində, dünya işində,
Çoxları olsa da onun peşində,
Dadı damağında, dadı dişində,
Qalmayır bir kimə, bir kəsə dünya.
Dünya yerindədir, məkan yerində,
Möcüzələri bol, göyün-yeri də,
Sədi düşüncədə, fikri dərində,
Verməyir sirrini bir kəsə dünya.
02.08.2012

HAVALANIB YENƏ KÖNLÜM
Heç bilmirəm belə nolub,
Havalanıb yenə könlüm.
Gözləyirəm, səmalardan,
Quş tək yerə enə könlüm.
Köklənib yaz havasına,
Düşüb bahar həvəsinə.
Qaranquş tək yuvasına,
Nola yenə, dönə könlüm.
Gör gəzirsən haralarda?
Dolaşırsan aralarda,
Gəlibsənmi, oralarda,
- De, imana, dinə könlüm?
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Bir istək var çox dərində…
Deyirəm - günün birində,
Köhnə ocaq-yurd yerində,
Qura yenə, binə könlüm.
Əvvəlki tək bir gün gələ,
Gözəl çağlar düşə ələ,
Sədi deyir, gülə-gülə,
Dilə kələ, dinə könlüm.
24.01.2014

ÜRƏYİMİN BAŞINDADI BORÇALI
Beyni kütlər, ağlı dayaz nə bilər,
Soruşsan ki, haradadır Borçalı?
Ürəyi buz, sözü ayaz nə bilər,
Soruşsan ki, haradadır Borçalı?
Çiynin çəkib, dodaq büzən çox olub,
Gözün döyən, gözün süzən çox olub,
Seyr eləyib, durub gəzən çox olub,
İndi niyə yaddan çıxıb Borçalı?
Bilməyirlər haradadır Borçalı?
Yaylağında dincələnlər, gəzənlər,
Gül-çiçəyi yerdən dərib üzənlər,
Yar telinə bircə-bircə düzənlər,
İndi bilmir haradadır Borçalı?
Ey bilməyən, tanımayan, bəri bax!
Ey yan ötən, bircə dayan, bəri bax!
Ey yatmışlar, bircə oyan, bəri bax!
Diqqət ilə siz baxsanız, görərsiz,
Gözlərimin yaşındadır, Borçalı!
Ürəyimin başındadır, Borçalı!
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SÖNMÜŞ OCAQLIQ DA KÖZ HƏSRƏTİNDƏ
Bir diyarım vardır, gözləri yolda,
Bahar həsrətində, yaz həsrətində.
Ana tək çox məyus, pərişan halda,
Oğul həsrətində, qız həsrətində.
Ləlvər dağları var ucadan uca,
Sivri zirvəsi var, bəzisi haça,
Dünya tək yaşlıdır, babam tək qoca,
Dumanlı zirvəsi düz həsrətində.
Çiçəklər açanda gül çıxır üzə,
Qaranlıq aləmdən çıxır gündüzə,
Ocaq yerlərində kül çıxır dizə,
Sönmüş ocaqlıq da köz həsrətində.
Dağlar çox görübdür elat köçünü,
Daşıyıb çiynində əsrin yükünü,
Yenə gözü yolda gözlər o günü,
Qulağı bir şirin söz həsrətində.
31.05.2014

SALAMMƏLİK KƏNDİ
Salamməlik kəndi cənnət bir diyar,
Bənzəri yox bu dünyanın üzündə.
Belə diyar siz söyləyin, harda var?..
Qibləgahdı o, Sədinin gözündə.
Dağlar ilə əhatədi dörd yanı,
Babaların burda ötüb dövranı,
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Kim yaşayıb, xoş keçibdir hər anı,
Qüvvət tapıb, təqət tapıb dizində.
Göz oxşayan meşəsi var, bağı var,
“Qır dağı” tək, “Palıdlı” tək dağı var,
Yaşıllaşır, çiçəklənir hər bahar,
Güllər açır, çəmənində, düzündə.
Dağlarında neçə - neçə yaylaq var,
“Keçəlqora”, “Sərxan” adlı oylaq var,
Min bir dərdə dərman, loğman bulaq var,
Kimlər içib təpər tapıb özündə.
Şairlərin dillərindən “Əyriqar”,
Düşməyibdir - “Qara arxac”, “Yastı qar”,
Əriməyir quzeylərdə qalan qar,
Qızınan çox yanar ocaq közündə.
Hər qayanın bənzəri var dür, lələ,
Gah gümüşə, gah qızıla dur, bələ,
Açılmamış neçə tarix var hələ,
Karvanların cığırında, izində.
Salamməlik - doğma kəndim, çox babat,
Yurd salıbdır səndə doğma, ögey-yad,
Hər yurd yerin, məhllələrin adba-ad,
Yaşayacan sən şairin sözündə.
Aprel, 2014
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MƏNƏ ÇOX DOĞMADI,
MƏNƏ BU YERLƏR
Burada hər qaya, hər daş tanışdı,
Dindirdim, qaya da, daş da danışdı.
Bu xram, o yamac, güneyli qaşdı,
Mənə çox doğmadı, mənə bu yerlər!
“Hay” desən qayalar sənə “hay” verər,
Döşündən gül dərib sənə pay verər.
Çeşmələr bir dərya süzüb çay verər...
- Mənə çox doğmadı, mənə bu yerlər!
Uçur səmalarda durna xəyalım,
Səf uçan durnalar! Qadanız alım…
Ey qaya başından baxan Qartalım!
- Mənə çox doğmadı, mənə bu yerlər!
Uşaqlıq çağlarım keçib burada,
Qalıb cavanlığım, bilməm, harada?..
Sədiyəm, bura da, elə ora da,
Mənə çox doğmadı, mənə bu yerlər!
2012

DÖNÜB ZAMANANIN ÜZÜ TƏRSİNƏ
Dönüb zamananın üzü tərsinə,
Onandı tərsinə, üzü tərsinə.
Aralıq o qədər qarışıbdır ki,
Bilinmir doğrusu, düzü, tərsi nə?
Qarşısı alınmır nədən talanın?
Üstü açılmayır hər “ağ” yalanın,
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Hədiyyə alanın, rüşvət alanın,
Düz olanı görür gözü, tərsinə.
Arada inciklik yaratmaq üçün,
Xəyanət eyləyib, həm atmaq üçün,
İndi insanları aldatmaq üçün,
Biri düz söyləyir, yüzü tərsinə.
Sözləri inci tək, düz, danış, Ana!
Nədən inanan yox düz danışana?
Haqq yoluyla gedib düzdə çaşana,
Göstərirlər yolu, izi tərsinə.
Sədi, yamaq vuran çoxdur sözünə,
Qoru sən, qoymaynan dönsün söz, ünə,
Sənin haqq sözünə, kimin sözü nə?...
- Nadanlar yozmasın sözü tərsinə.
25.09.2013

AZƏRBAYCANIM
Quruda yer qalmadı, dənizi də aldılar,
Hər tərəfi, hər yanı “özəl”, Azərbaycanım!
Vətənin hər sərvəti, vətəndaşın deyilmi?
Nefti hara püskürür Xəzər, Azərbaycanım?!

Rizvan Şəmkirli

Dağ-dərələr tutulub, qırılır yaşıl meşə,
Kol dibindən boylanmır, daha nərgiz, bənövşə.
Qız gəlinlər çıxanmır, yaylağa, -“bəndə” düşə,
Gör nə günə düşmüsən gözəl, Azərbaycanım!
Yayda susuz şəhərin yanır daşı, torpağı,
Quruyan ağacların, yanır qolu, budağı,
Çox vaxtsız tökülür, ağacların yarpağı,
Olur ayaqlar altda, xəzəl, Azərbaycanım!
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Qarabağda muğamat, nə də segah oxunmur,
Qarabağın xalısı dəzgahlarda toxumur,
Xarıbülbül dərilib yar teliylə qoxunmur,
Yazılmır orada daha qəzəl, Azərbaycanım!
Sən ki, belə deyildin, əzəl, Azərbaycanım?..

GEDİRƏM
Kənd xatirələrim... 23 avqust 2011-ci il, kənddən Bakıya
qayıtmağa hazırlaşarkən el oğulları, “ deməli gedirsən, bir neçə
gün də qalıb dağları gəzərdik” - dedilər... Çox sağ olsunlar, xoş
qarşılayıb, yaxşı yola saldılar...

Deməyin a dostlar, deməyin ki, mən,
Bu doğma ellərdən doyub gedirəm.
Gənclik illərimin xatirəsini,
Bu dağlar qoynunda qoyub gedirəm.
Uşaqlıq dostumdur bu qarlı dağlar,
Xəyallara dalan vüqarlı dağlar,
Bu yaşıl bağçalar, bu barlı bağlar,
Ey gözləri dolğun, qaynar bulaqlar!
Həsrət acısını duyub gedirəm.
Bir üşütmə düşür canıma hərdən,
Çökəndə üstümə bir kədər, bir qəm,
Şeh tək çiçəklərin ləçəyini mən,
Gözümün yaşıyla yuyub gedirəm.
Eh... dərdli xəyalım dağları aşdı,
Dolaylı yollarda fikrim dolaşdı,
Deməyin şairin ağılı çaşdı...
Fələyin felinə uyub gedirəm.
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Arxada ayrılıq, öndə hicran var,
Bir də gəlməyəcəm nə yaz, nə bahar,
Sədini yola sal, dumanlı dağlar...
Sizlərə əlvida... deyib gedirəm.
23.08.2011

GƏLİN GEDƏK,
KƏLBƏCƏRƏ BAŞ ÇƏKƏK

Əslən Kəlbəcərdən olan
dəyərli şair dostum Yusif Hüseynə

Yaz gəlibdi, yenə güllər açıbdı,
Gəlin gedək, Kəlbəcərə baş çəkək.
Qaymaq gülü ətrini saçıbdı,
Gəlin gedək, Kəlbəcərə baş çəkək.
Dəlidağdan qartallar da səsləyir,
“Başıaçıq” gül-çiçəklər bəsləyir.
“Şır-şır” bulaq gözü yolda gözləyir,
Gəlin gedək, Kəlbəcərə baş çəkək.
Hamı gəlsin ocağına, yurduna,
Əl gəzdirsin, yiyə dursun yurduna,
Ziyarətə, Dədə Şəmşir yurduna,
Gəlin gedək, Kəlbəcərə baş çəkək.
Qoy şennəlsin “Bəbirxanın” yaylağı,
Dinə gəlsin “Sərxan yurdu”, oylağı,
Qoy oyansın “Novlu”, “Qiblə” bulağı,
Gəlin gedək, Kəlbəcərə baş çəkək.
Hər şeyin var öz ölçüsü, öz həddi,
Hay deyərək keçib gedək sərhəddi,
Hər kəs gəlsin, bu yerlərə bələddi,
Gəlin gedək, Kəlbəcərə baş çəkək.
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Qoy lalələr xiffətdən solmasın,
O torpağa yağı yolun salmasın,
Yox eləyək, bircə nəfər qalmasın,
Gəlin gedək, Kəlbəcərə baş çəkək.
Məclis quraq “Buzlu bulaq” başında,
Dəyə quraq Sarı dağın döşündə,
Gecələyək “Əyriqarın” qaşında,
Gəlin gedək, Kəlbəcərə baş çəkək.
Dəlidağlı Ədalətə de, gəlsin,
Həsrətləri dağlamağa de, gəlsin,
Sədi deyir, - durma Yusif, de gəlsin...
Gəlin gedək, Kəlbəcərə baş çəkək.
25.06.2016

KƏLBƏCƏR...
Qoca Dəlidağın sərt keçir qışı,
Ləlvərin görünmür dumandan başı,
Ağdaban yalının çatılıb qaşı...
Gülü çəmənində solan Kəlbəcər!...
Yağılar əlində qalan Kəlbəcər!...
Həmzənin yaylağı, Nəbi oylağı,
Söyüdlü yaylağı, Qoçdaş yaylağı,
Tutulub gözləri daha çağlamır
Çınqıllı çeşməsi, Qızlar bulağı...
Gözləri yollarda qalan Kəlbəcər!...
Yağılar əlində talan Kəlbəcər!...
Dağlanır gün-gündən daşı, torpağı,
Sökülür qayası, uçulur tağı,
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Gəlmir yaylaqların səsi, sorağı...
Halı çox pərişan olan Kəlbəcər!...
Yağılar əlində qalan Kəlbəcər!...
Gedir danışıqlar, gedir söhbətlər,
İnam yox, azalır daha ümidlər.
Hər il boş-boşuna verilən vədlər
Olub başdan-başa yalan Kəlbəcər!...
Yağılar əlində qalan Kəlbəcər!...
...Sücaət ah çəkib xəyala daldı,
Bəhmanın əlləri üzündə qaldı,
Sədi bu gün səni yadına saldı
Elə başdan-başa talan Kəlbəcər!...
Yağılar əlində qalan Kəlbəcər!...
02.04.2015

OCAQ YERİ MÜQƏDDƏSDİR, BİLİRSƏN
Ocaq sönüb, kül qaralıb yerində,
Sən qaralan ocaqlıqda qor ol, gəl.
Ocaq yeri müqəddəsdir, bilirsən,
Ay pir olmuş, sən də barı Pir ol, gəl.
Bir ocaqda alışmağa mənimlə,
Söhbət açıb, danışmağa mənimlə,
Mən Xəzərəm, qovuşmağa mənimlə,
Xan Araz ol, ya da Dəli Kür ol, gəl.
Qəmli könlüm dindirməyə, almağa,
Küskün çağı mənə həmdəm olmağa,
Gözlərimdən sən qəlbimə dolmağa,
Göydən enən zərrə-zərrə nur ol, gəl.
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Sənsiz dünya mənə dardır, bilirsən,
Bu həsrətin qəlbim sardı, bilirsən?...
Ürəyimdə yerin vardır, bilirsən,
Öz yerini sən tutmağa tez ol, gəl!
Qədiroğlu Sədi ilə bir ol, gəl!
23.12.2014

ŞAİRLƏR
“İldırımlar gurlar məğrur səsində,
Dağ selləri kimi coşar şairlər.
Tufan ürəyində, günəş köksündə,
Belə ömür sürər, yaşar şairlər.”

Bülbül tək hər ili bahar gələndə,
Baxıb növrağına coşar şairlər.
Güllər tək gözəllər üzə güləndə,
Onlara min nəğmə qoşar şairlər.
Neçə arzuları var ürəyində,
İstəyi, qayəsi, öz diləyində,
Sevən kəslərin də saf ürəyində,
Ölməz, yaşadıqca, yaşar şairlər.
Məclis aparsa da oz oylağında,
Mərəkə qursa da, el yaylağında,
Çaşmasa da belə el yığnağında,
Gözəllər önündə çaşar şairlər,
Vurulsa vurular Məcnun sayağı,
Söz qoşar, saz çalar Cunun sayağı,
Tas-Mahal ucaldar Cahan sayağı,
Qərib tək dağları aşar şairlər.
Yanvar. 2013
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HƏLƏ ÇOX ŞEİRLƏR YAZILACAQDI
Meşədə ucalan yaşıl ağaclar,
Yan-yana düzülüb şeirlər kimi.
Dağların döşündə qoca çinarlar,
Xəyala dalıbdır şairlər kimi.
Bulaqlar mürəkkəb, vələslər qələm,
Dastanlar yazılıb dağlar döşündə.
Al yaşıl geymiş büsbütün aləm,
Bir ovqat yaradıb, yaz gəlişində.
Burada hər çeşmə bir nəğməkardı,
Zümzümə eyləyir öz nəğməsini.
Dağ qızı şəlalə bir bəstəkardı,
Bahara kökləyib təranəsini.
Dayanıb durubdu yaxın dost kimi,
Çinarlar qol-qola, dağlar yan-yana.
Bir əsər yaradıb gözəl təbiət,
Gözünü gəzdirib baxsan hər yana.
Bir qoca palıd da bulaq başında,
Dayanıb ətrafa kölgə salıbdı.
Məğrur dayanaraq xram qaşında,
Müdrik şair kimi seyrə dalıbdı.
Hələ çox nəğmələr gəlməyib dilə,
Hələ çox şeirlər yazılacaqdı.
Ürəklər coşaraq gələndə dilə,
Neçə ülvi nəğmə yaranacaqdı.
24.03.2011
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USTA, MƏNƏ ELƏ SAZ VER...
Usta, mənə elə saz ver,
Əl dəyməmiş saz dillənsin.
Saz verirsən, mənə söz ver...
Dillənəndə saz dillənsin.
Gətirsin məni həvəsə,
Qumruyla verim səs-səsə,
Bülbüllərlə girim bəhsə,
Gözəl etsin naz, dillənsin.
Nəğmə qoşum, şeir yazım,
Sığal vurum, çəkim nazın,
Qoy susmasın telli sazım,
Yaylaqlarda, yaz dillənsin.
Saz məclisin yaraşığı,
Gözlərimin nur-işığı,
Şair Sədi, el aşığı,
Şeir desin, saz dillənsin.

NƏ QƏDƏR ÖMRÜM VAR
Özüm öz gözümlə gördüklərimi,
Oxuyub, eşidib, bildiklərimi,
Yaşlı qocaların dediklərini,
Dəyərli, müdrik söz incilərini
Qəvvas dəryalara baş vuran kimi,
Mən də baş vuraraq söz dəryasına,
İnci tək toplayıb müdrik sözləri,
Muncuq tək yan-yana düzəcəm elə.
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Qarış-qarış gəzib yaşıl çölləri,
Bağrıma basacam hər tər gülləri,
Bir-bir obaları, doğma elləri,
Nə qədər dizimdə taqət, qüvvət var,
Seyr edib, dolanıb, gəzəcəm hələ.
Nə qədər ömrüm var, ömür payım var,
Nə qədər sözüm var, hay-harayım var,
Bu dünya boyda da xan sarayım var,
Həyatda rast gəlib gördüklərimi,
Ələ qələm alıb ağ vərəq üstə,
Həvəslə birbəbir yazacam belə.
... Gülüb, - sözlərimi min yerə yozma,
Əlimdə nə bel var, nə də ki, qazma.
İynənin ucuyla gor qazan kimi,
Bir gün gələcəkdir öz əllərimlə,
Özüm öz qəbrimi qazacam, Lələ.
09.04.2014

VALLAH, YAŞAMAĞA
DƏYƏR HƏYATDA…
İnanın əzizim, dünyaya dəyər,
Halını soruşub, bilənin varsa.
Deməli, ömürün getməyib hədər,
Sənlə sevincini bölənin varsa.
Əgər xoş üz görsən, eynin açılar,
Üzündən-gözündən şəfəq saçılar,
Önündə cənnətin qapısı açılar,
Sevinib üzünə gülənin varsa.
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Sədi, dağları aş, dərələr adda,
Sönmüş ocaqlıqda od çatıb, odda,
Vallah, yaşamağa dəyər həyatda…
Səni gözləyənin, sevənin varsa.
01.03.2014

BİZİM ÖMRÜMÜZDƏ
BİRCƏDİR BAHAR
Yenə də qış gedib bahar gələcək,
Yenə də o dağlar üzə güləcək.
Payız uçub gedən o Qaranquşlar,
Yazın gəlişiylə geri dönəcək...
Baharda bulaqlar qış yuxusundan,
Oyanıb yenə də cuşa gələcək.
Dağların dağ qızı, gur şəlalələr,
Şəqarək səsiylə nəğmə deyəcək.
Bülbüllər ötəcək yenə o başdan,
Güllər tumarlanıb ətir saçacaq ,
Xınalı kəkliklər xınalı daşdan,
Qəh-qəhə çəkərək xına çəkəcək.
Bax belə gələcək hər ili bahar,
Əlvan gül-çiçəklə yenə gələcək,
Bizim ömrümüzdə bircədir bahar,
Heyf ki, getdisə o gəlməyəcək...
Heyf ki, getdisə o gəlməyəcək...
03.11.201
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BACAR Kİ, SEÇƏSƏN AĞI-QARADAN
Yaxşını yamanla sən bir tay tutma,
Bacar ki, seçəsən ağı-qaradan,
Çalış ki, heç zaman onu unutma,
Bizləri xəlq etmiş, axı, Yaradan!
“Ağızı göyçəkərin” acı sözünü,
Ürəyinə salma, - faydası yoxdur.
Bu geniş aləmdə, bu yer üzünün,
Bir qanunu yoxdur, qaydası yoxdur.
Çalış, tapdığına söylə sən, - şükür!
Dünyada bir ad qoy, aqillər kimi.
Sən olma nə asi, nə də naşükür,
Dünyada dad qoyan cahillər kimi.
12.07.2013

ÇALIŞ DÜŞMƏYƏSƏN ELİN GÖZÜNDƏN
Çalış düşməyəsən ağıza-dilə,
Düşsən başlayacaq “dedi-qodu”lar.
Səni izləyəcək qara kölgə tək,
Haraya getsən də “hoydu-hoydular”.
Çuval ağızıdı, elin ağızı,
Qurtara bilməzsən elin sözündən.
Elin gözü tərəzidir, demişlər,
Qəbahətin varsa, günahın varsa,
Yayına bilməzsən elin gözündən.
Çalış düşməyəsən elin gözündən,
Düşdün qoyacaqlar qınax yerinə.
Doğmanın yanında, yadın yanında,
Yerin olmayacaq dostun yanında,
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Harada bir söhbət, bir söz düşəndə,
Rast gəlib səninlə kim görüşəndə,
Səni qoyacaqlar qınax yerinə.
Əgər çatışmayan nöqsanın varsa,
Qismətdən olacan, paydan olacan.
Səni seçəcəklər tay-tuşlarından,
Nişandan olacan, toydan olacan.
Salış ki, sözünə, əməlinə sən,
Düz ol ki, el sənə söyləsin: - Əhsən!
Bir işi görəndə təmiz görkü, sən,
Bir kimsə o işdə tapmasın nöqsan.
Sözünün ağası olarsansa, sən,
Onda dəyərini özün görərsən.
İnam taparsansa, əgər özündə,
Onda ucalarsan elin gözündə.
06.02.2012

DAHA BİR MÜQƏDDƏS SÖZMÜ
QALIBDI!..
Qoymurlar adamı söz danışmağa,
Qoymurlar sözünü düz danışmağa,
Qoyublar adamda üz, danışmağa?
Daha bir müqəddəs sözmü qalıbdı!..
Haraya gedirsən, gözlə, - deyirlər,
Gah acı, gah şirin sözlə deyirlər.
Çox vaxt bilmirəm nə üzlə deyirlər,
Get-gəldə adamda üzmü qalıbdı!..
Daha qoya bilməm daşı daş üstə,
İl-ildən yığıram yaşı, yaş üstə.
 123 

Sədi Yaradanqulu

Çoxları yalandan deyir, “başüst.”
“Göz üstə” deyəndə gözmü qalıbdı!
Çox vaxt mən düzləri əyən görmüşəm,
Düzləri əyənlə döyən görmüşəm.
Tapdayıb üstündən söyən görmüşəm,
Əyri olan yerdə düzmü qalıbdı.
Sədini çox şeylər hey düşündürür,
Həyatda nə qədər haqsızlıq görür,
Məmurlar milləti çox süründürür,
Daha sürünməyə dizmi qalıbdı?...
26.10.2014

YAD OLACAQ
Böyük-kiçik yeri bilib,
Hörmətini saxlayanlar,
Yaxşılarla dostluq edib,
Onla ülfət bağlayanlar,
Sevgisindən ilham alıb,
Çeşmə kimi çağlayanlar,
Həsrətini çalın-çarpaz,
Oda salıb dağlayanlar,
Bu dünyada ölməyəcək,
Hörmət ilə yad olacaq.
Böyük-kiçik saymayanlar,
Yaxşılığı qanmayanlar,
Yaxşı dosta yaman olub,
Ürəyindən yanmayanlar,
Yamanlıqdan həzz alaraq,
Kor gözləri doymayanlar,
Bu dünyanın sərvətini
Tutub əldən qoymayanlar,
İnan tamam unudulub
Yaddan çıxıb yad olacaq.
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Sənətində olan naşı,
Ayırd etməz zəri, qaşı.
Qiymətini bilməyənlər,
Heç üzünü görməyənlər
Bəyənəmməz almazı, daşı...
Axtarmasan dost-sirdaşı,
Həm bacını, həm qardaşı,
Gün gələcək doğmalar da
Qohumlar da, yaxınlar da,
Bir gün sənə yad olacaq...
Baş götürüb getsən hara,
Doğmaları axtar, ara.
Meyl eləsən dövlət-vara,
Gedəcəksən haralara...
Unudaraq olanları,
Ölənləri, qalanları...
Özün üçün yaşasan da,
Gecə-gündüz çalışsan da,
Bir gün tənha, tək qalanda,
Ağrın-acın olan anda,
Doğma-yaxın, axtaranda,
Tapmayacan sən onları,
O zamanlar xatırlarsan,
Olmuşları, olanları...
Sən unutqan olduğun tək
Onlar üçün artıq sən də,
Unudulub yaddan çıxıb,
Həmişəlik yad olacan...
27.02.2012
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XƏYANƏTLƏR OLMASAYDI
Xəyanətlər olmasaydı
Yar-yarıyla şən yaşardı,
deyib-gülüb, danışardı.
- Xəyanətlər olmasaydı.
Küsülülər barışardı,
Bir-birinə könül verib,
Can deyib, can eşidərdi.
Xəyanətlər olmasaydı,
Bircə ürək qırılmazdı.
Gül yanaqlar yarpaq kimi,
Soluxmazdı, saralmazdı.
Xəyanətlər olmasaydı,
Vətənmizin qarış-qarış
O müqəttəs torpaqları
Qara pula satılmazdı.
Xəyanətlər olmasaydı,
Yurd-yuvalar dağılmazdı
Yollar-izlər bağlanmazdı.
Nə bir qaçqın, nə bir köçkün,
- Didərginlər heç olmazdı.
Xəyanətkar olan yerdə,
Dizə çıxar dərd də, sər də.
Vallah, yenə dözərdik biz,
Hər bir zülmə, hər bir dərdə,
Xəyanətlər olmasaydı...
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***
Yolumuzda tələ quran,
Arxamızdan xəncər vuran,
Bu xainlər, bu alçaqlar,
Bu satqınlar olmasaydı
Vətənmizin torpağına
Düşmən ayaq basardımı?
İkiüzlü riyakarlar,
Qulağı kar, gözü korlar,
Bu alçaqlar, nankorlar,
Bizə mane olmasaydı,
Vətənmizin torpağından
Qaratikan kolları tək
Dırnağmızla qopararaq,
Çoxdan qazıb təmizlərdik...
Qarabağın torpağında
Güllər əkib əzizlərdik.
Əl çatmayan dağlarmızın
zirvəsindən qopub gələn
dəli-cöşğun dağ çayı tək,
dərələrdən hayqıraraq,
bu aləmə səs salardıq.
Yatağına sığışmayan,
Aşıb daşan sellər kimi
Qıya qalxıb, hücum çəkib,
Murdar yağı düşmənləri
Vətənmizin torpağını
Qova-qova təmizlərdik.
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Koroğlu tək oğullarım!
Nəbi kimi igidlərim!
Kərəm kimi ey mərdlərim!
Hazır olun, sayıq durun!
Vətənmizin keşiyində,
Babaların beşiyində!..
Bircə haya, himə bəndik,
Coşqun dağlar seli kimi
Üstün alaq yağıların,
Rədd eləyək, bir dəfəlik
biz yox edək torpağımızdan
gədaları, dığaları
Haydı! Haydı, oğullarım!
2013

QOY KOR OLSUN BELƏ ÇAĞLAR
Azğınlıqlar artan yerdə,
Artar dərd də, artar sər də.
Yer yoxdursa əgər mərdə,
Yolu-izi fələk bağlar,
Qoy kor olsun belə çağlar.
Vəfasızlıq varsa harda,
Satqınlıq da olar orda.
Dost-dostunu qoysa darda,
Tək Tanrıya ümid bağlar...
Qoy kor olsun belə çağlar.
İnsan-insanlara yağı,
Çəkir sinələrə dağı,
Yedikləri zəhər, ağı,
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Viran olsun belə bağlar,
Qoy kor olsun belə çağlar.
Ayrı düşən güzarından,
Aləm yatmaz ah-zarından,
Perik düşən gülzarından,
Gecə-gündüz elə ağlar...
Qoy kor olsun belə çağlar.
İnamsızlıq əgər varsa,
Sevənlərə dünya darsa,
Namərd sözü səni sarsa,
Sinələri elə dağlar...
Qoy kor olsun belə çağlar.
Yar-yarına dönük çıxsa,
Bir-birinə ögey baxsa,
Ortalıqda sevgi yoxsa,
Sənlə kədər ülfət bağlar,
Qoy kor olsun belə çağlar...
Üzü dönüb zamananın,
Öz hökmü var, hər bir anın,
Sədi, səni saymayanın,
Yaxşılığı qanmayanın,
Köksün başın yara bağlar,
Qoy kor olsun belə çağlar.
05.09.2014

NƏ MƏNASI
Bu dünyadan bac almasan,
Pillə-pillə ucalmasan,
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Yaşa dolub qocalmasan,
Yaşamağın nə mənası?
Zəhər qatsan sən aşına,
Sonra döyərsən başına,
Gündə elə boş-boşuna,
Danışmağın nə mənası?
Bir gün gəlsə hicran günü,
Geyinməynən qəm kürkünü,
Bir sevdanın qəm yükünü,
İllər boyu ürəyində,
Daşımağın nə mənası!?
Çalış düşmə, dildən-dilə,
Hədər gəzmə eldən-elə,
Sən boş yerə, bilə-bilə,
Dağ aşmağın nə mənası.
Bir məqsəd yoxsa qarşında,
Nə işin var dağ başında,
Sədi, sənin bu yaşında,
Yerli-yersiz dağ çayı tək,
De, coşmağın nə mənası?
24.03.2014

QORU SEVDİKLƏRİNİ
Sev səni sevənləri,
Səni sevənlər qədər.
Qoru sevdiklərini,
Sevib-sevənlər qədər.
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Sevə-sevə sevilsən,
Olmaz qəlbində kədər.
Sevinib deyib-gülsən,
Günlərin keçməz hədər.
Ürəyində məhəbbət,
Ay tək camalın olsun.
Öz yarına sədaqət,
Təmiz amalın olsun.
Can deyənə sən can de,
Gözəl ismətin olsun,
Səadət dolu günlər,
Sənin qismətin olsun.
Hörmət qoy böyüklərə,
Görən desin - mərhaba!
Hamı halaldı desin,
-Sən layiqsən bu ada!
Şərəfli ömür sürüb,
Ucaldıqca, sən ucal!
Xoş və şən günlər görüb,
Yaşa dolub sən qocal!
23.01.2014

ÇOXUNU GÖRMÜŞƏM...
Çoxunu görmüşəm, bağı-bağatı,
Xoş keçir dövranı, xoşdur həyatı.
Əlimi uzatdım bir gül dərməyə,
Gördüm meydan boyda o boş həyəti
Tikan-qanqal tutub, gül əvəzinə.
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Villalar ucalıb neçə mərtəbə,
Eyvanı bəzəkli, çölü dəb-dəbə.
İçərini kimsə görməsin deyə
Qara pərdə çəkmək düşübdür dəbə,
Bütün pəncərəyə, tül əvəzinə.
Mülklər alıbdı, gör neçə yerdə,
Görünmür xeyirdə, görünmür şərdə.
Bircə pul yığmaqdır ancaq peşəsi,
Pul vermək məqamda tez düşür dərdə,
Cır-cındır paylayır pul əvəzinə.
Açılmır pas tutub darvazaları,
Bircə mərazı var - puldur azarı,
Nə qarını doyur, nə də ki, gözü,
Neçə yerdə açıb tükan-bazarı,
Gözə toz üfürür, kül əvəzinə.
Ağzını açanda vardan danışır,
Gör, buranı qoyub hardan danışır?..
Özünün bir qırıq arı qalmayıb,
Namusdan danışır, ardan danışır,
Kasıbı işlədir qul əvəzinə.
Sədi, çox görmüsən “mən-mən” deyəni,
Yoxsulun dövlətin-malın yeyəni,
Fironluq edəni, sonunda ağlar
gördün: - var-dövləti əldən gedənin,
Gözündən yaş axıb, sel əvəzinə...
04.09.2012
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BİGANƏLİK OLAN YERDƏ
Biganəlik olan yerdə,
Çara bulunmaz bir dərdə,
Axtarsan da yerdə, göydə,
Dərman tapılmaz, tapılmaz.
Dərdimizi bayraq etdik,
Könüllərdən iraq etdik,
Nə haqq etdik, nahaq etdik,
Loğman tapılmaz, tapılmaz.
Sızıltımız torpaq altda,
İniltimiz yeddiqatda,
Dərdimizə bu həyatda,
Qılman tapılmaz, tapılmaz.
Dərdini sən içində çək,
Qal qayğına, sən özün tək,
Sədi, dərdin sən özün çək,
Bil ki, sənə can yandıran,
Canan tapılmaz, tapılmaz.

TƏMİZ ADI ÖZÜN QORU
Babalardan bizə qalan,
Sən cığırı-izi qoru.
Atalardan bizə qalan,
Nəsihəti, sözü qoru.
Bilsin hamı, bilsin hər kəs,
Deyilən söz deyil əbəs,
Ocaq yeri, yurd müqəddəs,
Ocağında közü qoru.
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Ana əziz, Ata əziz,
Bilməliyik hər birimiz.
Ana südü saf, pak, təmiz,
Təmiz adı özün qoru.
Hər kəsin var öz siması,
Olma bir kimsəyə asi,
Çalış həyatda qadası,
Sən ismətli üzü qoru.
Pislik etmə sən dostuna,
Ləkə gətirmə adına,
Şükür edib Allahına,
Hər şey görən gözü qoru.
Bil ki, şeytan əməlində,
Xislət yatır hər felində,
Hər şey sənin öz əlində,
Sən doğrunu, düzü qoru.
01.06.2009

QURBAN BALAMA
Mollayev Qurban Həmzə oğluna

Qurbana quzu qurban,
Qoç qurban, quzu qurban,
Bir dənə quzu nədir?
Quzunun yüzü qurban.
Düşüb еvə harayın,
Saçını yan darayın,
Ay хalası, bibisi,
Qurbana qız arayın.
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Qurbanın qoyun olsun,
Sərvi tək boyun olsun,
Biz də o günü görək,
Sənin də toyun olsun.
08.06.2007

NURAN BALAMA

Quliyev Nuran Tofiq oğluna

Sən üldüzüm, Ayımsan,
Ulduz tək nurlan, balam.
Tanrı verən payımsan,
Ay mənim Nuran balam.
Gecə rahat yat balam,
Tez böyü, boy at balam,
Başımızı qat balam,
Ay dəcəl Nuran balam.
Böyü enlikürəkli,
Şir güclü, şir biləkli,
Ol vətənə gərəkli,
Türk oğlu, Nuran balam.
Uzun ömür sür, yaşa,
Yarınla bir, cüt, qoşa,
Verib birgə, baş-başa,
Bəy oğlum, Nuran balam.
Tanrı sənə yar olsun,
Pənahında qorusun.
Sədi dayın da görüb,
Boynuna heyran olsun,
Ay mənim Nuran balam…
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***
Layla deyim, yat balam,
Gül ətrinə bat balam,
Gözlərimiz üstündə,
Sən də rahat yat balam.
Layla deyim yat balam,
Mənə qol-qanad balam,
Hər yuxudan duranda,
Sən aləmi qat balam.
Layla şəkər noğulum,
Qoç balam, qoç toğulum.
Ay mənim igid oğlum,
Tezcə sən boy at balam.
20.01.2012

KEÇƏN GÜNLƏR GERİ DÖNMƏZ
Keçən günlər geri dönməz,
Çeşmə kimi çağlasan da.
Ötüb gedən cavanlığı,
saxlamaq da mümkün deyil...
-Yalvarsan da, ağlasan da...
Hər bir kəsin öz dünyası,
Ömür budur, bil, qadası.
Həyatın var öz qaydası
Bu qaydani pozanmassan,
-Lap sinəni dağlasan da
Olan bil ki, olacaqdı,
Olan yadda qalacaqdı,
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Açan çiçək solacaqdı,
Axar sular, coşan çaylar
Bircə yerdə qalan deyil,
Qabağını bağlasan da
30.07. 2013

KİTAB TƏK OXUNMADIM
Gözüm uzaqda qaldı,
Sözüm dodaqda qaldı,
Yazdım, varaqda qaldı,
- Bağlı bir kitab kimi,
Vərəqlənə bilmədim.
Kitab tək oxunmadım,
Xalı tək toxunmadım,
Gül bilib, çiçək bilib
Çələng tək qoxunmadım...
Bir qurumuş ağac tək,
Budaqlana bilmədim...
Ömrə nağıl dedilər,
Şəkər, noğul dedilər.
Düşünüb daşınmağa
Lazım, ağıl dedilər...
Nağıl qəhrəmanı tək,
Yaraqlana bilmədim.
Çiskinli payız gəldi,
Qış gəldi, payız gəldi.
Gülümü xəzan döydü,
Ömrümə payız gəldi.
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Qış ötdü, bahar gəldi,
Yaz gəldi, bahar gəldi,
Ağaclar yarpaqlanıb,
Pöhrələr budaqlanıb,
Budaqlar çiçək açdı,
Aləmə ətir saçdı...
Hər gələn bahar ilə,
Ömrə bahar gəlmədi.
Özü ilə təravət,
Nə də bar gətirmədi...
- Yenə mən bu baharda
Pöhrələnə bilmədim.
Qol atdım, qolum kəsildi,
Dil açdım, dilim kəsildi,
Hər yandan yolum kəsildi,
Qurumuş bir budaq tək,
Nə bircə çiçək açıb,
Nə də... - yarpaqlana bilmədim...
21.12.2014

QOHUMLAR
Bir kimsə keçmişi xatırlayanda,
Görəsən düşürmü, yada qohumlar?
Zərif bir tel kimi bir-birinizə,
Bağlısız bir Ulu ada, qohumlar.
Gərək inciməsin sözümdən kimsə,
Mənimlə girməsin bir kəs də bəhsə,
Aşkar söyləyib, deyirəm kəsə,
Ey varlı, ey kasıb-sadə qohumlar!...
Gün-gündən yad olub ögeyləşirsiz,
Buna tez alışıb, tez öyrəşirsiz.
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Nə məsləhət alıb, nə dərdləşirsiz,
Dönürsüz ögeyə, yada, qohumlar.
Biri-birinizə dayaq olmursuz,
Biri-birinizə arxa durmursuz,
Böyüyə-kiçiyə hörmət qoymursuz,
Dar gündə çatmırsız dada, qohumlar.
Nədən bir-birinizə yanmır qəlbiniz?
Onu anlamırsız, siz hər biriniz,
Gün-gündən, il-ildən qocalırıq biz,
Veririk günləri bada, qohumlar.
Deyirlər: - Qardaşdır xeyir də, şər də,
Biz də görüşürük xeyirdə, şərdə.
Şərdən uzaq olun siz bu şəhərdə,
Xeyirdə qaldırın badə, qohumlar.
Nə qədər gec deyil - gec deyil hələ,
Ulu babalar tək verin əl-ələ.
Bu birlik, doğmalıq düşərsə dilə,
Düşər aləmə də səda, qohumlar.
Hər kəsə xoş günlər istəyim olub,
Böyüyə, kiçiyə ləliyim olub.
“Beş günlük dünya”da, Sədinin sizə
Şad günlər, şən günlər diləyi olub.
Siz Allah, nə olar, tutun əl-ələ,
Şən xoşbəxt yaşayın siz deyə-gülə...
Görməyin həyatda qada, qohumlar...
Verməyin günləri bada, qohumlar...
Dönməyin ögeyə, yada qohumlar...
30.03.2012
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NƏ YAXŞI...
Çto j хotitе Vı ot mеnya?
Ya takoy sozdana dlya Vas!
Vafa Samеdova

...Səndən nə istəyə bilərik, axı!?
Necə görünürsən, sən elə varsan.
Biz səndə görmürük bir şey, bayağı,
Elə bil təzəcə nübarsan, barsan!
Nə yaxşı, nə yaxşı ay gözəl qızım!
Bu gözəl həyatda, sən belə varsan!
Özün çox gözəlsən, xasiyyətin ipək,
Sözlərim həqiqət, dediyim gerçək,
- Yanağın lalədir, camalın göyçək,
İşvəli gözəlsən, nazlı nigarsan,
Nə yaxşı, nə yaxşı ay gözəl qızım!
Bu gözəl həyatda, sən belə varsan!
Sənə çox layiqdir bu şərəf, bu ad,
Bu adı sən qoru, göylərə ucalt.
Həyatda şən yaşa, quş kimi azad,
Eşqinə vəfalı bir vəfadarsan,
Nə yaxşı, nə yaxşı ay gözəl qızım!
Bu gözəl həyatda, sən belə varsan!
Sənə çox yaraşır bu işvə, bu naz,
Özün bir mələksən, xəyalın pərvaz.
Paklığın zirvənin qarı tək bəyaz,
Eşqli, duyğulu sən də baharsan,
Nə yaxşı, nə yaxşı ay gözəl qızım!
Bu gözəl həyatda, sən belə varsan!
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Paklığını qoru - dağ çiçəyi tək,
Zərifliyin qoru - gül ləçəyi tək,
Üzağlığnı qoru - el göyçəyi tək,
Sən də çeşmələr tək bir nəğməkarsan...
Sədidə sevinib, ürəkdən deyir:
- Nə yaxşı, nə yaxşı ay gözəl qızım!
Bu gözəl həyatda, sən belə varsan!
26.10.2011 10:00
V. Samеdova
Oy, spasibo bolşoyе i day vam boq zdorovya...

EH, O ÇAĞLAR NECOLDU?
Vaxt var idi, biz də uşaq olanda,
Çiçəkləri öz kökündən üzərdik.
Gözoxşayan şehli güllü çəməndə,
Başı açıq, ayaqyalın gəzərdik.
Görməyirdik ayağımızın altını,
Ayaq altda neçə çiçək əzərdik...
Nərgizlərdən, bənövşədən dərərdik,
Əlvan-əlvan gül çələngi hörərdik,
Sevdiyimiz bir gözələ verərdik,
Könül alıb, könül verib gülərdik...
Eh! O anlar, eh, o çağlar necoldu!?
Əl çatmayan o xoş günlər necoldu!?
Quşlar kimi çən-dumanda itərdik,
Güneylərdə çiçəklənib bitərdik,
Qayalarda əlik kimi səkərdik,
Qorxmazdıq nə uçurumdan, yarğandan,
Göyot bizə rahat idi yorğandan.
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Səhər tezdən evimizdən çıxardıq,
Çiyələkdən, böyürtkəndən yığardıq,
Çaylaq boyu çaylar kimi axaraq,
Gözlərimiz suda balıq gəzərdi,
Ayağmızı çınqıl, daşlar əzərdi.
Yol salardıq “Soyuq” bulaq başına,
Tez qalxardıq “sıldırımın” qaşına,
Dırmaşardıq “Ballı qaya” başına,
Sonalar tək biz baş-başa verərdik,
Kəklik kimi qəh-qəh çəkib gülərdik.
(Uzanaraq göyotlağın üstünə.
Dincələrdik, inciməzdi urfumuz.
Dil-dodağımız hər yananda əyilib,
Qaynargözl bulaqların gözündən,
Su içərdik, o qaynayan bulaq tək,
Saflaşardı, durulardı ruhumuz.)
Bulaq üstə dincimizi alardıq,
Dar çığırdan yolumuzu salardıq...
Meşəlikdə bəzən azıb qalardıq,
Haraylardıq uşaqları qorxudan,
Oyanardı bəziləri yuxudan...
O şən günlər ötüb getdi ömürdən,
Saç ağarıb, saqqalıma düşüb dən,
Yada salıb o günləri, mən, hərdən...
Gülümsəyib xəyyallara dalıram,
O günləri yada salıb, anıram...
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********
Öz-özümə deyirəm ki, nə yaxşı...
Ömrümüzdə o şən günlər, olubmuş.
Uşaqlığımız: - ömrün bahar naxışı,
Bir gözəlin məlul-məlul baxışı
Vaxt var imiş arxamızca qalıbmış...
Sədinin də bu dünyaya baxışı,
- Çox dəyişib. Yağır payız yağışı,
Qabaqda da ömrün çovğun-qar-qışı...
İsindikcə gəncliyimin odunda,
Düşünürəm, deyirəm ki, nə yaxşı,
O xoş günlər belə qalıb yadımda.
“Qara yel”di, üstümüzdən bu əsən?
Aydı, ildi ömrümüzdən tələsən?...
Deyirəm ki, o dostların görəsən,
- Qalmışammı, mən onların yadında?...
2012

QARDAŞ!...
Əziz qardaşım Ənvər Qədiroğluna

Vəsiyyət etmişdim, öləndə məni,
Yuyub gözyaşınla, öz əllərinlə,
Bükərsən kəfənə, sən, ağa, qardaş!
Vəsiyyətə beləmi əməl edərlər,
- Söylə, ey vəfasız! Ey etibarsız!...
Söylə bir sən mənə, söylə, bəs nədən...
- Tez düşdün sən məndən qabağa, qardaş?
...İndi heç bilmirəm, bilmirəm səni...
Ağlaya-ağlaya öz əllərimlə,
Mən necə tapşırım torpağa, qardaş?!...
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Deyirdim ki, fələk “təpə” dərdimi,
Qayaya-daşlara səpə dərdimi.
Torpaqdan boy verən təpə dərdimi,
Döndərdin bu gün də, sən dağa, qardaş!
Çəkmişdik birlikdə ağrı, acılar,
Deyirdik, eynimiz bir gün açılar...
Bu gün sənin yarın, əziz bacılar,
Dönüblər saralmış yarpağa, qardaş!
Hərbi xidmətdəki əsgər oğlunu,
Dilinin əzbəri tənha oğlunu,
Sən Qədir balanı, əziz oğlunu,
Döndərdin çox erkən yumağa, qardaş!
...Gözlərim göylərin nəmin çəkəcək,
Dumanlı dağların çənin çəkəcək,
Sədi ömrü boyu qəmin çəkəcək,
Döndərdin gözümü bulağa, qardaş!
13.08.2014

BU GÜN YAŞ GÜNÜNDÜ...
Hər toya, məclisə, hər mərəkəyə,
Gedərdik səninlə biz qoşa, qardaş!
Sənin boy-buxunna, bəy duruşuna,
Baxanlar qurardı tamaşa qardaş!
Bu gün yaş günündü, əlimdə çiçək,
Gəldim qəbrin üstə, bir ah çəkərək...
Varlığın bir xəyal, yoxluğun gerçək,
Heykəl tək dönübsən sən daşa qardaş!
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Dərdimi salsam da ağıza-dilə,
Neyləyə bilərəm, mən indən belə?
Sənin yoxluğunu mən bilə-bilə,
Durmuşam önündə, səssiz-səmirsiz,
Sənin həsrətinlə baş-başa, qardaş!
Döndərdin yazımı, sən baharımı,
Şaxtalı-boranlı sən qışa, qardaş!
18.09.2014

DUR, GEDƏK QARDAŞ!
Belim dərd şələli, çiynim qəm yüklü,
Görüşünə gəlmişəm, gözlərimdə yaş.
Önündə qəddim də iki bükülü,
Kor olub bu günü görməyəydim kaş!...
Dur, gedək buradan, dur, gedək qardaş!
Buradan nə qarlı dağlar görünür,
Nə yaşıl bağçalar, bağlar görünür,
Hər yan gözlərimdə ağlar görünür,
Başdaşın yerinə olaydım mən, kaş!...
Dur, gedək buradan, dur, gedək qardaş!
Qırılıb könlümün qoşa qanadı,
Sənsiz xor görürəm daha həyatı,
Dilimdə ağı var, bir də bayatı...
Çalsam da laylanı, sən yatma, qardaş!
Dur, gedək buradan, dur, gedək qardaş!
Nədən görməliydim acıları mən,
Ağlar-gözüyaşlı bacıları mən,
Sənsiz kiridəmməm, bacıları mən...
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Gedək, evimizə buradan birbaş,
Dur, gedək buradan, dur, gedək qardaş!.
Sən gedəli artıq, 40-gün olur,
Sözlərim dilimdə ağı, ün olur,
Ölüm ayrılıqdan çox zülm olur...
Burada mən sənə olanmam sirdaş,
Dur, gedək buradan, dur, gedək qardaş!.
21.09.2014

ƏJDƏR İLYASOV

Sədi Yaradanquliyevə əziz qardaşının
ölümüiylə əlaqədar...

A şair ürəkli, əziz qardaşım,
Tək çəkmə dərdini, qoy bölüm sənnən!
Allah rəhmət etsin, sağ olsun başın,
Göndər kədərini pay... bölüm sənnən!
Bu dünya əbədi deyil heç kimə,
Varlıya, kasıba, hətta həkimə...
Danış dərdlərini salma içinə,
Ölmək lazımdırsa, mən ölüm sənnən!
Yoxdur bu dünyanı tutub yaşıyan,
Özün dərdə salar, dərdi daşıyan,
Əjdərəm, Sədiyə dərd yoldaşıyam,
Vallah ağı deyir, bu dilim sənnən!
Əziz qardaşım, çox pərişan oldum!
Allah qardaşımıza rəhmət eləsin! Sizə, oğluna və
bütün yaxınlarına baş sağlığı verib səbir diləyirəm!...
18.08.2014 12:10
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ƏJDƏR İLYASOVA CAVAB
Çox sağolun mənim şair qardaşım. Bu şeirniz məni
bir az da kövrəltdi. Sizə cansağlığı, uzun ömür
arzumdur. Həmişə var olasız!

A dərdimə şərik çıxan qardaşım!
Bu ağır dərdimi bölməynən mənnən.
Dərd nisgil gətirər, bil ey sirdaşım!
Nisgili, həsrəti bölməynən mənnən.
Hamı qonaq imiş dünyada demə...
Onunçün dünyada kədər-qəm yemə,
Sənə yalvarıram, gəl elə demə,
Hamının yerinə tək özüm ölüm,
Sən Allah, mən ölsəm, ölməynən mənnən.
A Əjdər qardaşım, özüm bilmirəm,
Mən necə dözürəm, yaşayıram, mən.
Çiynimə götürüb, bu qəm yükünü,
Gör neçə gündür ki daşıyıram mən.
Sədiyə dayaqsan, bir əhli-halsan,
Əhvalım soruşub, hal xəbər alsan,
Sən fikir verməynən, mən dəli olsam...
- “Arsız-arsız” gülsəm, gülməynən mənnən.
18.08.2014
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EMİNOV EMİN CƏLALOĞLUNA
Qardaş tək xətrini çox istədiyim xala oğluna

Hanı o baxışın, hanı gülüşün?
Sən gülüş yerinə qəm qoyub getdin!
Hanı o qamətin, hanı duruşun?...
Sən gülər gözlərə nəm qoyub getdin!
Sən ki, yaşamaqdan heç doymayırdın,
Kədərli, qüssəli heç olmayırdın,
Gözündən bir kəsi sən qoymayırdın…
Nə tez bu dünyadan sən doyub getdin!?
Sənin bu yoxluğun bizlərə dərddi,
Dərd də var, bu dərd, dərdlərdən sərtdi,
Sədi bunu yazıb, ağlayıb dərddi…
Soruşdu, ay Emin, nədən vaxtsız
Şirin yuxuda sən uyuyub getdin?!…
10.12.2015
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DEYİŞMƏLƏR,
MƏKTUBLAR və CAVABLAR
“SƏNƏ MƏHƏBBƏTIM DÜNYALAR QƏDƏR”
adlı şeirlər kitabımın çapdan çıxmasıyla əlaqədar
təbrik edən dostlarıma mənim cavabım.

İlhamım çeşmədir, eşqim dənizdir,
Burada hər bir kəs mənə əzizdir.
Demək, yaşayıram, qalmışam yadda,
Məni unutmayıb doğma da, yad da.
Siz mənim ömrümdə güllü baharsız,
Mənim bu çağımda yanımda varsız.
Nə yaxşı, nə yaxşı, əziz dostlarım,
Mehriban, ürəyi təmiz dostlarım...
Mənim həyatımda sizlər varsınız.
Əgər bu günümdə, bax, bu çağımda,
Siz mənim yanımda olmasaydınız,
Mənim bu sevincli, bu xoş günümdə,
Məni tərk eyləyib, unutsaydınız...
Payız yarpağı tək, mən də xiffətdən
Saralıb dönərdim sarı yarpağa...
İnanın, ey mənim əziz dostlarım!...
Səmimi dostlarım, sadiq dostlarım,
Mənə arxa-dayaq durmasaydınız,
Mənim həyatımda olmasaydınız,
Yəqin, mən də çoxdan sarı yarpaq tək
Çürüyüb dönmüşdüm qara torpağa...
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TƏBRİK
Rusiyanın Belqorod şəhərində yaşayan, əslən
Borçalının Başkeçid (Dmanisi) rayonunun Yırğançay
elindən olan şair dostum Rəşid Çerpanov məni “Sənə
məhəbbətim dünyalar qədər” şeirlər kitabımın işıq üzü
görməsi münasibəti ilə şeirlə təbrik edir.

Şair Rəşid Çerpanov

Təbrik eyləyirəm, əziz qardaşım,
Açılan hər günün səadət olsun.
Ağ varağ üstünə düşən hər kəlmən,
Başından tökülən var-dövlət olsun.
Yaşaynan həyatı keflə, damaqla,
Səksəni, doxsanı yerində haqla.
Əzizləri bas bağrına, qucaqla,
Həmişə qəlbində məhəbbət olsun.
İlhamın qoy coşsun vermədən ara,
Nə badə, oturub-durasan, hara?
Sözünü güllə tək vur nadanlara,
Baxıb, görənlərə nəsihət olsun.
Yazdığın damladır, susuz səhrada,
Yaz hələ qardaşım, tapmasın qada,
Rəşidi hərdənbir salginən yada,
Qərib-qürbət ellə ünsiyyət olsun.
Əziz qardaşım, səmimi olaraq ürəkdən təbrik
edirəm! Sizə həyatda cansağlığı, xoş gün
yaradıcılığınızda müvəffəqiyyətlər arzulayıram!!!

22.11.2012

11:34
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DEYİŞMƏLƏR
GƏLİN GEDƏY
Şair Şəmkirli Rizvanla bədahətən deyişmə

ŞƏMKİRLİ RİZVAN
Soruş, öyrən, bil, gəl gedəy,
Nə durmusan, dur, gəl gedəy,
Gəlin dostlar birgə gedəy,
Girov Qoşqara-Qoşqara.
SƏDİ BORÇALI
Gözü yolda qalanlar var,
Bağrı başı talanlar var,
İtənlər var, qalanlar var,
Durma dostlar, gəlin, gedəy,
Girov Qoşqara-Qoşqara.
ŞƏMKİRLİ RİZVAN
Kəpəz yanır, Ağrı yanır,
Sitəmləri yağrı yarır.
Hər baxanda, bağrı yanır,
Murov, Qoşqara-Qoşqara.
Girov Qoşqara-Qoşqara.
SƏDİ BORÇALI
Kəpəzdə xoş günüm qalıb,
Ağrıdağda ünüm qalb,
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Yana-yana külə döndüm,
Hər baxanda, bağrım yanıb,
Murov, Qoşqara-Qoşqara.
ŞƏMKİRLİ RİZVAN
Ağladı qar, ağladı daş,
Selə döndü gözümdə yaş,
Yaman gəldi Sədi qardaş,
Qrov, Qoşqara-Qoşqara.
SƏDİ BORÇALI
Murov dağı çəkdi, aman!
Dəlidağa çökdü duman,
Vaxt-vədəsiz, düşdü yaman,
Qrov, Qoşqara-Qoşqara.
ŞƏMKİRLİ RİZVAN
Baxçası kül, bağı düşmən,
Solu düşmən, sağı düşmən.
Yaman vurdu yağı düşmən,
Alov, Qoşqara-Qoşqara.
SƏDİ BORÇALI
Sağlıq olsun vədə gələr,
Nərə çəksək dağı dələr,
Qalar bir gün o gədələr
Girov, Qoşqara-Qoşqara.
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ŞƏMKİRLİ RİZVAN
Rizvan, düşmənləri didəm,
Düz bir başa ora gedəm,
Sənlə birgə çıxam, edəm
Bir ov, Qoşqara-Qoşqara.
SƏDİ BORÇALI
Rizvan, Sədi səndən betər,
Qoşalaşıb sənlə gedər,
Dağlar aşıb, birgə edər,
Bir ov, Qoşqara-Qoşqara.
04.09.2013 13:32-14:10

DAĞLAR
Süleyman Budaqovla bədahətən deyişmə

SƏDİ YARADANQULU
Vaxt gələcək, yenə, bir gün,
Yol salacıq sizə dağlar,
Atıb ağır qəm yükünü,
Güləcəyik üzə dağlar!
SÜLEYMAN BUDAQOV
Qol-qola girək, gəl bəri,
Ay Allahin bəxtəvəri!
Ormanları-gədikləri
Gəzək, süzə-süzə, dağlar!
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SƏDİ YARADANQULU
Gəl-gəl desin gədiklərin,
Qəh-qəh çəksin kəkliklərin,
Otun, gülün, çiçəklərin,
Qoy qalxsın dizə dağlar.
SÜLEYMAN BUDAQOV
Kəkliklərin küsüb koldan,
Qonaqların ötmür yoldan,
Karvan keçir qarşı yaldan,
Qonaq gəlir bizə, dağlar.
SƏDİ YARADANQULU
Bulaq üstə məclis qurub,
Şənlik edib, qabal vurub,
Arxamızda məğrur durub,
Hər möhnətə dözə dağlar...
SÜLEYMAN BUDAQOV
Saz götürüb, söz qoşasan,
Sabahacan danışasan,
Bir də demə, ha, qocasan,
Qeybət çıxar dizə, dağlar.
SƏDİ YARADANQULU
Ovçu dura bərələrdə,
Bir hay sala dərələrdə,
Sədi ilə şairlər də,
Gəlib səndə gəzə dağlar.
 155 

Sədi Yaradanqulu

SÜLEYMAN BUDAQOV
Sızladı qəlbim qubarı,
Boy qaldırdı arzuları,
Gün gələ o yaylaqları,
Süleyman da gəzə dağlar!!!
11.12.2013 14:15-16:25
SEVDA ƏLİYEVA İLƏ BƏDAHƏTƏN DEYİŞMƏ

Sədi Yaradanqulu
Barsız bir ağacdan bar istəməzlər,
Salxım söyüdlərdən nar istəməzlər,
Qışın buz çağında qar istəməzlər,
Baharı ötmüşün gülü, qalımı daha?..
Sevda Əliyeva
Sədi, bu şikayət, nədir bu nalə?
De, ürək dözərmi belə bir halə,
Fikirlər içində getmə xəyala,
Xəyalla ömürün tez ötər olar.
Sədi Yaradanqulu
Etdiyim gileydir, şikayət deyil,
Belənçi həyat da bir həyat deyil,
Çəkilən qəm-qüssə mənə yad deyil,
Bundan da betəri, olumu daha?
Sevda Əliyeva
Bu giley etdiyin fanidir dünya,
Ömrümüz əlində anidir, dünya!
Nə əldə elədik, qanedir, dünya!
Nə görsək bizlərə bil, yetər olar.
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Sədi Yaradanqulu
Kim gəzib-dolanıb Leylisız dağı?
Kim görüb çiçəksiz, laləsiz dağı?
Kərəm tək aşammam Lələsiz dağı,
Tutubdur qar boran yolumu daha…
Sevda Əliyeva
Mən də dolaşmışam Leyli sayağı,
Gəzərək çölləri, aşaraq dağı,
Kimin ki yoxdursa arxa-dayağı,
Sevsə Züleyxadan o, betər olar…
Sədi Yaradanqulu
Sırsıra bağlamış qışam, mən artıq,
Soyuq buza dönmüş daşam, mən artıq,
İndi bir köçəri quşam, mən artıq...
Sədiyəm, soruşma halımı daha...
Sevda Əliyeva
Şaxtası çox olsa da qışın ömrü az olar,
Su donub buza dönsə, əriyəndə saf olar.
Sevda deyir - kövrəlsən bu da sənə dərd olar,
Soruşmuram halını, bundan da betər olar...
02.10.2012

13:30
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ANA! AY ANA!
Əyilib önündə çöküm diz üstə,
Çöküm torpaq üstə, çöküm üz üstə.
Müqəddəs varlıqsan, Ana... Ay Ana!
Öpüm ayağından qoyum göz üstə...
31.05.2016

20:16

Yazmış olduğum bu rübaiyə Rahilə xanım Qaralovanın
cavabı bu deyişməyə səbəb oldu.
RAHİLƏ QARALOVA
Bilirəm... həsrətəm sənə ömürlük,
Söylə, təsəllini mən nədən alım?
Bacıma baxdıqca düşürsən yada,
Qoxunu ay Ana, mən kimdən alım?
SƏDİ YARADANQULU
Hayana getsəm də gözüm axtarır,
Ömrümün bəzəyi, səni, ay Ana!
Sənə bənzəyəni yoxdur dünyada,
Yoxdur əvəzin də Ana, Ay Ana!
RAHİLƏ QARALOVA
Dağlara baxanda səni anıram,
Yoxluğunu çoxlarından danıram,
Sənsiz Ana, için-için yanıram,
Qoxunu ay Ana, mən kimdən alım?
SƏDİ YARADANQULU
Gəlirsən hər axşam yuxuma mənim,
Sənin həsrətindir, eh… - mənə qənim.
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Yoxdur dərd bölənim, yoxdur həmdəmim,
Yaman kövrəlmişəm, Ana, Ay Ana!
RAHİLƏ QARALOVA
Bülbül oxuyarmı çiçək olmasa,
Çiçək də görünməz ləçək açmasa,
Gülməz bala üzü.. Ana olmasa,
Qoxunu ay Ana, mən kimdən alım?
SƏDİ YARADANQULU
Mənə “canım-gözüm” deyənim yoxdur,
Mənə oğlum deyib öyənim yoxdur,
“Ölüm qabağında” deyənim yoxdur,
Sənsiz mən də yoxam, Ana, Ay Ana!
RAHİLƏ QARALOVA
Sənin həsrətindir yandıran məni,
Sənsiz mənə yaddır sevinc aləmi,
Dolanım basına pərvanə kimi,
Qoxunu ay Ana, mən kimdən alım?
SƏDİ YARADANQULU
Özün əl yetməzsən, ruhun məndədir,
Varlığın canımda, ürəyimdədir,
İxtiyar nə məndə, nə əlimdədir,
Gəlim mən yanına, Ana, Ay Ana!
RAHİLƏ QARALOVA
Qayğısız körpə tək yatmış könlümü,
Yenə də ay Ana, sənmi oyatdın?
Sənsilik məhv edib mənim ömrümü,
Qoxunu ay Ana, mən kimdən alım?
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SƏDİ YARADANQULU
Sizi yad elədik, ruhunuz şad olsun,
Yeriniz Cənnət-məkan, qoy abad olsun,
Deyirəm, Analar daima yad olsun,
Sizi unutmarıq, Ana, Ay Ana!
RAHİLƏ QARALOVA
Sənsiz bu dünyada yaşamaq çətin,
Məni xəstə salıb sənin həsrətin,
Rahiləyəm, budur sözüm-söhbətim,
Qoxunu ay Ana, mən kimdən alım?
SƏDİ YARADANQULU
Səni bu dünyada unutmaq çətin,
Dilimdən düşməyir sözün-söhbətin,
Sədiyəm, baş tacım, şanım-şöhrətim,
Sən oldun əzəldən, Ana, Ay Ana!
31.05.2016 20:16-21:25

VAXT-VƏDƏ GÖZLƏMİR
SƏDİ QƏDİROĞLU
Vaxt-vədə gözləmir, mən gözləsəm də,
Gözləyənim yoxdur, gözlə, desəm də.
Artıq kimə lazım bu yaşda sevgim?...
Sevgimi min illər əzizləsəm də.
SƏRDAR NƏBİYEV
Oturub min il də gözləsən, inan,
Min il də sevgini gizləsən, inan,
Bir gözəl “boğçanı” açıb tökəcək,
Kimə qismət olub, qaçmaq bəxtindən?
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SƏDİ QƏDİROĞLU
Bir vaxtlar eşqimin gücüylə məndə,
Gündə neçə gözəl salardım bəndə,
İndi çox gözəllər gəlib yan ötür,
Heç biri gəlməyir nədən kəməndə?
SƏRDAR NƏBİYEV
Çılğın bir gənc idim, ehtiras dolu,
Eşqin bağlarında atsız çapardım.
Gözəllər çölündən salıb yolumu,
Onlara gül verib, söz qoparardım.
Bəs indi mən kiməm? – Müdrik bir bəndə...
Düşmək istəmirəm bir də kəməndə.
SƏDİ QƏDİROĞLU
Vüsal həsrətiylə coşsa qəlbimiz,
Elə çalxalanar, san ki, bir dəniz.
Həyatda vəfasız çox olsa… yenə,
Ülvi məhəbbətə inanırıq biz.
SƏRDAR NƏBİYEV
Yüz sızqı gözələ həsr olmuş ömür,
Ülvi məhəbbətin anına dəyməz.
Hicranın dərya tək sonu görünmür,
Bu dəryada üzən sınmaz, əyilməz
Həyat özümüzü sınadır bizi,
- Vüsala çatası həsrətimizi.
SƏDİ QƏDİROĞLU
Mən eşqin gücünə əminəm qardaş!
Hər dağ vüqarlını quma döndərər.
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Sevginin atəşi hər qəlbi daşı,
Yumşalda-yumşalda muma döndərər.
SƏRDAR NƏBİYEV
Sevgi atəşinə tanış deyil yaş,
Bu od yaşı nədir, daşı yandırar!
Mən eşqin gücünə əminəm, qardaş!
Yüz il yatmışı da eşq oyadar.
11.04.2013

SƏRDAR NƏBİYEVLƏ
BƏDAHƏTƏN YAZIŞMA
SƏRDAR NƏBİYEV
Səədi, toyxanalar könlümü açmır,
Boyat meyxanələr könlümü açmır,
Gözəllər bağına dost, apar məni,
Soyuq bütxanələr könlümü açmır.
SƏRDAR NƏBİYEVƏ MƏNİM CAVAB
Sərdarım, gəl mənim, sən tut qolumnan,
Gedək, Tanrı qoyan o haqq yolunnan,
Mənim meyxanədə daha nə işim,
Çıxarma nə olar, məni yolumnan...
SƏRDAR NƏBİYEV
Göstərdim cahilə səxavətimi,
Dedim: - Ucalt insan ləyaqətini.
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Nə elm anladı, nə eşqi duydu,
Mirasa bağlayan “məhəbbətini”...
SƏRDAR NƏBİYEVƏ MƏNİM CAVAB
Hörmət etdiyimə söylədim: - sən də,
Göstər başqasına mərhəmətini.
Söylədi: - Nə isə çatışmır səndə...
Bax, belə göstərdi öz hörmətini.
25.06.2013 23:36

VİDADİ VƏLİYEVİN YAZDIĞI MƏKTUB
VİDADİ VƏLIYEV
Bu eşqə bənzəmir, bu sevgi deyil,
Bu ayrı dünyadır, sizin dünyanız.
Yazdığınız qədər təmizsiz, vallah,
Sizinlə fəxr edir sizin dünyanız.
SƏDİ QƏDİROĞLU
Bu nə bir eşqdir, nə də sevgidir,
Sevirəm hər kəsi məhəbbətimlə.
Bu bir saf duyğudur, bu bir istəkdir,
Mən ülfət bağlaram sədaqətimlə...
VİDADİ VƏLİYEV
Mən sizi bir ayrı dünyada sandım,
O dünya hər kəsin qisməti deyil,
Odlu şeirnizdən mən burda yandım,
Axan yaş sevginin sərvəti deyil.
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SƏDİ QƏDİROĞLU
Harada bir eşq, məhəbbət varsa,
Ora sevinc dolu mənim dünyamdı.
Harda ki sevgiyə bir hörmət varsa,
Ora başdan-başa başqa aləmdi...
SƏDİ QƏDİROĞLU
...Mənim qəlbim süfrəm kimi açıqdır,
Söz süfrəmə doğma gəlir, dost gəlir.
Xoşlayıram dinləməyə dostları...
Görüşümə gülə-gülə dost gələr.
VİDADİ VƏLİYEV
Qoy Allah qorusun sizi, ay əmi!
Bir gün şad gününə yığışa bilək.
Ürəyin qoy olsun - Nuh quran gəmi,
Biz çoxuq, hamımız sığışa bilək.
SƏDİ QƏDİROĞLU
Hamının öz yeri var ürəyimdə,
Bu kiçik ürəyə bir aləm sığar.
Qapım da açıqdır, ürəyim kimi,
Evimə gələnin hamısı sığar.
23.06.2013
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MƏKTUBLAR və CAVABLAR
BU DÜNYADA
Kiminin izi qalar,
Kiminin sözü qalar,
Kiminin tozu qalar,
Bu dünyada, bu dünyada…
Kimisi ad qoyub gedər,
Kimisi "dad" qoyub gedər,
Kimisi yad olub gedər,
Bu dünyada, bu dünyada.
Ad qoyanlar "rəhmət" alar,
Dad qoyanlar "lənət" alar,
Yad olan tez unudular,
Adı qalmaz bu dünyada...
15.11.2012

BU DÜNYADA
Şair Nəriman Nərimanlının mənə cavab məktubu

Kimi yaşar ölü kimi,
Biqeyrətin dölü kimi.
İçər qanı zəli kimi,
Zülm eləyər bu dünyada.
Kimi soruşmaz halını,
Haramdan tutar yalını.
Kimi kasıbın malını,
Həzm eləyər bu dünyada.
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Qazanma el günahını,
Allah götürməz ahını.
Nəriman bilib isbatını,
Nəzm eləyər bu dünyada...
15.11.2012

MƏNİM STATUSUM
Sözünü qayaya söyləsən əgər,
O da dilə gəlib sənə səs verər.
Cahilə, arsıza dastan danışsan,
Baxıb arsız-arsız üzünə gülər...
Sədi Qədiroğlu
ŞAİR HİKMƏT MƏMMƏDLİNİN MƏNƏ CAVABI
Sözlər var, insanı diri yandırar,
Söz də var, insana qaya yardırar.
Arsıza deyilər min kəlmə, min söz,
Aqilə bəs edər bir baxış, bir söz.
SƏDİ QƏDİROĞLU
Söz var ki, insanı göyə ucaldar,
Söz də var, göylərdən yerə alçaldar.
Söz var ki, qəlbində qara xal olar,
Söz də var, deyilsə vaxtsız qocaldar.
HİKMƏT MƏMMƏDLİ
O söz ki, ucaldar göyə insanı,
Sözlərdir qocaldan şahı, gədanı.
Əgərki, qəlblərdə acırsa yara,
Demə o sözünü hətta əğyara.
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SƏDİ QƏDİROĞLU
Alqışlar!!!
...Sözü əvəz etməz, nə bir inci, dürr,
Sözünlə çalış ki, sən də hikmət qur.
Gücün çatmayırsa əgər əğyara,
Onu gülləylə yox, öz sözünlə vur!..
17.11.2012

22:24

ŞAİR SƏRDAR NƏBİYEV
Sədi lələ, sizi və məclisi salamlayıram!
Statusda yazdığınız fikrə qayıdıram.

Saqi, bu axşamın şərab payını,
Payla, kitaba yaz, haqqı-sayını.
Sonra hesaba çək, neçə dostum var!
Həm yoxsul, həm varlı, haylı-haraylı.
Saqi, fayda yoxdur küsü-gileydən,
Bir dost sözü şirin, bir kuzə meydən.
Ey dost, gəl, kuzənin tıxacını aç,
Gözləmə Əzanı, minarə-göydən.
Bu Allah yaradan, insan deyilən,
Nə müdrik kamaldır, nə kamil bədən.
Fəhm etsən görərsən, - iş-əməlində,
Özünə “cənnətdir”, özü cəhənnəm.
25.06.2013 12:43
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ŞAİR SƏRDAR NƏBİYEVƏ MƏNİM
CAVAB MƏKTUBUM
Saqi, sən şərabı bol eylə axşam,
Mən də huşyar olum, yananda ağ şam.
Məclisi bir az da böyüdüb, artır,
Mənim can dostlarım gələcək axşam.
Saqi, bir gileyin faydası olmaz,
Sınıq kuzələrə mey süzsən dolmaz.
Dostluğun da şərti, qaydası budur,
Zatı qırıqlardan sənə dost olmaz…
Allah yaratdığı nə varsa - haqdı,
Ağaçdan tökülən sarı yarpaqdı.
Fəhm etsən görərsən:- başdan-ayağa,
- İnsan yar sudu, yarı torpaqdı.
25.06.2013 12:55

SƏNƏ NƏ DEDİ
Yırğançaylı şair dostum Söhbət Əhmədova.
Mənim qardaşım, Yurdlar sənidəmi soyuq qarşıladı? Qəlbi
yaralı dağlar kimi, üstünə nisgilmi çökdü?

Necə qarşıladı dağlar, dərələr,
Sənin gəlişinə el sevindimi?
Seyr edib çəməni, gəzib düzləri,
Sənin görüşünə gül sevindimi?...
Sərin-sərin əsən dağların mehi,
Oxşayıb saçını sənə nə dedi?
Əlini isladan güllərin şehi,
Dinib danışdımı, sənə nə dedi?
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Sənlə barışdımı küskün çeşmələr?
Baxıb gözlərinə, gözün doldumu?
Barışıb öpdünmü mavi gözündən,
Gizli bir söhbətin, sözün oldumu?
04.09.2012

MƏLƏK XANIMLA MƏKTUBLAŞMA
BİLİRSƏN
“Səndən hey yazmağa sözümdə çoxdu,
Kağızlar - qələmlər yetməz, bilirsən!
Ürəkdə istək də, dözüm də çoxdu,
Tükənməz bilirsən, bitməz, bilirsən”.
Mələk xanım. Moskva şəhəri

İnan, sən əzizim, o şux camalın,
Gözlərim önündən getməz, bilirsən.
Sənə bəslədiyim sevgim, amalım,
Ürəkdə tükənməz, bitməz, bilirsən.
Ruh kimi gözümdən ax, qəlbimə dol,
Mən dönüb sən olum, sən dönüb mən ol.
Qəlbimə açdığın bu cığır, bu yol,
Çox illər ötsə də, itməz, bilirsən.
Heç nə mane olmaz, sellər tək coşsam,
Dərələr adlayıb, təpələr aşsam,
Gündə neçə nəğmə şəninə qoşsam,
Nə kağız, nə qələm yetməz, bilirsən.
Çalış, sən boş yerə vaxtı ötürmə,
Gülüstan bağında qanqal bitirmə.
Sədini vədəsiz, vaxtsız itirmə,
Onsuz xoş ömrün ötməz, bilirsən.
23.06.2013 12:47
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DÜŞÜNMƏ ƏSLA
Həsrətin saçımda çevrildi dənə,
Sən elə zirvəsən, əl çatmaz sənə.
Dəyərli adamsan, gözəl insansan,
Həyatda olsam da, mən olmasam da,
Sədi müəllim, - Həyatda həmişə sən var
olasan...
Mələk xanım. Moskva şəhəri.

Ey sehrli Mələk, ey sirri Mələk!
Sənsiz bu həyatda qəm də olacaq.
Ürəkdə olsa da min arzu-dilək,
O qədər gözlərdə nəm də olacaq.
Hər ömrün yolunda boran varsa da,
Çiskin də olacaq, çən də olacaq,
Həyatda ayrılıq, hicran varsa da,
Həsrətdən saçlarda dən də olacaq.
Sənin tək mehriban, sənin tək əziz,
Sevgisi qəlbində coşqun bur dəniz,
Dağlar laləsi tək saf və tər-təmiz,
Sənin tək gözəli düşünmə, əsla...
Sədi bu həyatda tez unudacaq...
Nə qədər həyatda mən də varamsa,
O qədər qəlbim də - səndə olacaq.
23.06.2013 14:08
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BƏLKƏ DƏ...
Əgər ürəyini sən açsan mənə,
Hər anım nağıla dönər, bəlkə də...
Odlanıb alışan ürəyim mənim,
Həzin nəğmə kimi dinər bəlkə də.
Mələk xanım. Moskva şəhəri

Ürəyim açıqdır sənin üzünə,
Hay düşər aləmə gəlsən, bəlkə də.
Gözündən nur yağar göyün üzünə,
Pay düşər o nurdan mənə, bəlkə də.
Nağılla doludur sənin, xəyalın,
Tək bircə uçmağa qanadın yoxdu,
Niyyətin təmizdir, xoşdur amalın.
Qabaqda xoş günün nə qədər çoxdu...
Sən gəlsən təbiət gülər üzümə,
Aləm də cənnətə dönər, bəlkə də..
Xoş ovqat gətirib qatsan sözümə,
Ürəklər nəğməylə dinər, bəlkə də..

SƏN OLAN ÜRƏKDƏ NƏ KƏDƏR,
NƏ QƏM
Haraya getsən də uzaq deyilsən,
Ürək tək köksümdə unvanın vardir.
Sən mənsiz həsrətə qəmə əyilsən,
Bilki, geniş dünya başıma dardir...
Mələk xanım. Moskva şəhəri

Sən oldun əzəldən könlümə həmdəm,
Demirəm, həsrətin könlümü sardı.
 171 

Sədi Yaradanqulu

Sən olan ürəkdə nə kədər, nə qəm,
Sənin tək bir sona qəlbimdə vardı.
Unvanı sən olan könül qapımı,
Kədər yaxın düşməz, qəm döyə bilməz.
Səninlə öyünən məğrur qəddimi,
Gəlsə də min hicran, qəm əyə bilməz!..

HƏLƏ NƏ YAŞIN VAR…
Şair Pəşid Çerpanov mənim 60-illiyimi təbrik edir

Gör nə gözəl gündə gəldin cahana.
Gülüşlər qarışdı gülüşə, qardaş!
Verən qismətini bol verib sənin,
Yetmiş, səksən nədir, yüz yaşa, qardaş!
Görməsin gözlərin nə kədər, nə qəm,
Dost-qohumlar olsun yan-yörəndə cəm,
Dəftər-qələm olsun qəlbinə həmdəm,
Onlarla addımla sən qoşa, qardaş!
Yaz-yarat, məzə ver duyan kəslərə,
Aldanma, solundan gələn səslərə,
Dayaq dur kimsəsiz, yiyəsizlərə,
İmkanı verməynən qar-qışa, qardaş!
Hələ nə yaşın var? -Çatılıb qaşın,
Ömrün yaşamısan onundan beşin,
Asimana dəysin, ucalsın başın,
Dəyməsin yollarda bir daşa, qardaş!
Rəşid şad olardı, görsə sizləri,
Olandan sevmişəm qəlbidüzləri,
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Siz də yad eyləyin hərdən bizləri,
Sirrimizi deyək sirdaşa, qardaş!
01.04.2014

00:05

QAYIDAYDI KAŞ, ÖZÜMƏ
Şair Rəşid Çerpanova cavab məktubu

60-ı saldım yola,
Gözlərim də dola-dola.
Deyirəm ki, - uşaqlığım,
Cavanlığım bir də nola,
Qayıdaydı kaş özümə...
Bəy duruşum, yaraşığım,
Odlu-odlu danışığım,
Gözlərimin nur işığı,
Qayıdaydı kaş, gözümə.
Çox olsa da arzu-dilək,
Daha sərbəst vurmur ürək,
Rəşid qardaş, nə olaydı
O xoş günlər əvvəlki tək,
Qayıdaydı kaş, özümə...
Qayıdaydı kaş, özümə.
02.04.2014
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“ÖMÜR ÖTÜB GEDİB MƏNDƏN
XƏBƏRSİZ” şeirlər kitabımın çıxmasıyla

əlaqədar TƏBRİK MƏKTUBLARINDAN...

RƏŞİD ÇERPANOV
Hər ürəkdə bir arzu var,
Hər kolda yox bar, qardaşım!
Çox zirvə var, hər birisi,
Saxlamayır qar, qardaşım!
Nümunə ol bu dünyaya,
İlham coşub dönsün çaya,
Məhəl qoyma ilə, aya,
Görmə intizar, qardaşım!
Yaz, sevindir hərdən bizi,
Bir az kövrəlt qəlbimizi,
Qürbətdə hər birimizi,
Sıxır yad diyar, qardaşım.
Tükənməsin qələmdə nəm,
Sözləriniz qoy olsun cəm,
Gen-bol olsun dünya-aləm,
Tanrı olsun yar, qardaşım!
Təbrikinə gələk biz də,
Kef məclisi quraq sizdə,
Ömrünüzü görək yüzdə,
Rəşid arzular, qardaşım!
23.04.2014
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SƏN QARDAŞIM
Şair Rəşid Çerpanova cavab məktubu

Bu nigaran ürəyimə,
Salıbsan yol, Sən qardaşım!
Aldım sənin təbrikini,
Çox-çox sağ ol, Sən qardaşım!
Şirinlik var şirin dildə,
Kağız-qələm tutub əldə,
Barı, görüm qürbət eldə,
Daim var ol, Sən qardaşım!
Məktubunu hər alanda,
Məni yada siz salanda,
Deyirəm ki, tək qalanda,
Mənə yar ol, Sən qardaşım!
Eşidəndə sədanızı,
Allam sizin qadanızı,
Hər çəkəndə adınızı,
Həmdəmim ol, Sən qardaşım!
Sədi deyir gəlişinlə,
Sevinc gətir görüşünlə,
Gözlərimə gülüşünlə,
Nur tək gəl dol, Sən qardaşım!
23.04.2014 10:26
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BİZİMKİ DƏ BELƏ GƏLDİ, BELƏ BAX
Başkeçid rayonu. Öz kəndlərini, yəni Dağ Qızılhacılı
kəndinin məzlum görünüşlü şəkilini görüb - "Bizimki də belə
gəldi, belə bax" yazan Şair Məhəbbət Orucova

Qələm olub, kağız olub sirdaşım,
Bizimki də belə gəldi, belə bax!
Kor olanlar necə görsün qardaşım,
Viran qalmış obaya bax, elə bax!
Nəğmələrin hər coşanda sinəndə,
Qoy cücərsin yaz gülləri çəməndə,
Duman dağda, dərələrdə sinəndə,
Coşub-daşan dərələrdə selə bax!
Aç yaxanı, qoy meh dolsun qoyuuna,
Qolunu sal “Qır dağ”ının boynuna,
Girişməyək gəl, fələyin oynuna,
Gül-çiçəyə sığal çəkən yelə bax!
Buta güllər, elə təzə-tər imiş,
Yanağında şehə dönmüş, tər imiş,
Neçə güllər nakam-nakam dərilmiş,
Kol dibində o gizlənən, gülə bax!
Gördüklərim, duyduqlarım həqiqət,
Dost-tanışa bəsləyirəm sədaqət,
Sədi deyir, bir qulaq as, Məhəbbət!
Qəlbimdəki inildəyən telə bax!
“Qır dağı”(2407m) - Borçalıda, Başkeçid (Dmanisi) rayonunun
Salamməlik kəndinin şimal-qərbində ucalan dağ adıdır.

23.04.2014
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04.06.2014-cü il. Üzərimdə təcili cərrahi əməliyyat olduğu
üçün 2-aya yaxın sosial şəbəkədə görünmədiyimi görüb Rusiyanın müxtəlif şəhərlərində yaşayıb-yaradan şair dostlarım
Sərdar Nəbiyev və Rəşid Çerpanov öz narahatçılıqlarını şeir
dili ilə mənə belə çatdırmışlar.
Sizlərə və narahat olub zəng vuran dostlarıma öz təşəkkürmü bildirib çox sağolun deyirəm. Həmişə var olasız. Tanrı
sizləri qorusun! Amin!!!

BƏS, SƏDİ QARDAŞIM
HARALARDADIR?
Şair Sərdar Nəbiyevin mənə unvaladığı məktub

Dağlar zirvəsində əriməmiş qar,
Gəlirəm soruşam, Səədi hardadır?
Yayın qızmarına sığınmış bahar,
Bəs, Səədi qardaşım haralardadır?
Ömrümdən ömrünə ona payım var,
Könlümdən könlünə hay-haray var,
Artıq nə əmim var, nə də dayım var,
Qələm, söz sirdaşım haralardadır?
Səədi bu dünyanın keşməkeşində,
Ədalət görmədim, söz və işində,
“Ədalət və qəbahət” hər gərdişində,
Bəs, əqidə yoldaşım, haralardadır?
20.06.2014

00:02
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BURALARDAYAM
Çox sağolun Sərdar qardaşım! Bu qəlbi
göynədən şeirnizə görə öz təşəkkürmü bildirib
sizə çox sağolun deyirəm!

Sərdarım yenə də namə göndərib,
Məndən soruşur ki, haralardayam?..
Səba yellərindən salam göndərib,
Deyirəm a dostum, buralardayam.
Gəldi mənim üçün uğursuz bu yaz,
İşlərim düşmüşdü, müşkülə bir az,
Bütün günahları gəl boynuma yaz,
Mən də söyləyim ki, haralardayam.
Zirvələr aşmışam qarlı boranda,
Kəsmədi yolumu çən də, duman da,
Hələ ki bu qarışıq çətin zamanda
Ömrün şum yerində “ura”lardayam.
Darıxma a dostum! Yenə gələcəm...
Sənin görüşünə, buralardayam...
Aləmi dolaşdım, kefsiz bir qədər,
O da vaxt apardı, çəkdi bu qədər...
Hər şey qaydasına tez düşsə əgər,
Mənim əziz dostum, mənim Sərdarım!
Mən gəlib çıxacam, buralardayam...
25.06.2014
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VƏTƏN QOXUSUSAN BİZƏ
Şair Rəşid Çerpanovun mənə unvaladığı məktub

Harda qaldın? Qardaş, gəl çıx,
Gözü yolda qalanlar var.
Bir yanını qürbət kəsən,
Rəngi-ruhu solanlar var.
Vətən qoxususan bizə,
Bəzəksən hər günümüzə,
Fələk çöktürməmiş dizə,
Xəyallara dalanlar var.
Nədən gəlmirsən görüşə?
Məəttələm mən bu işə,
Qoyma, dil-ağıza düşə,
Sizə qarşı yalanlar var.
Dağlar oğlu, nədir ağrı?
Onsuz Tanrı çəkib dağı,
Rəva görmə ağlamağı,
Gör nə boyda gülənlər var.
Borçalı övladıyıq biz,
Xoş niyyətli hər birimiz.
Qabaqdadır görüşümüz,
Deməmişdən bilənlər var.
Səs ver Rəşidin səsinə,
Xoş həvəs qat həvəsinə,
Sədi qardaş, sən bilsənə,
Qəriblikdə, qürbət eldə,
Gözyaşını silənlər var.
21.06.2014

21:19
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SƏN BAĞIŞLA
Çox sağolun Rəşid qardaşım! Bu kövrək şeirnizə
və sözlərinizə görə sizə öz təşəkkürmü bildirirəm!

Gözü yolda qalan dostum!
Günahkaram, sən bağışla.
Tənbeh eylə, məni dostum,
Əlvan sözlə, sən naxışla.
İstəməzdim qürbətdə sən,
Fikir edib, çəkəsən qəm.
Ey mənə dost, mənə həmdəm!
Günahkaram, sən bağışla.
Nə baş verdi bilənmədim,
Lap əvvəldən deyənmədim
Xəbərdarlıq edənmədim,
Günahkaram, sən bağışla.
Kimim var ki, kim acıya,
Dözdüm hər ağrıya-acıya,
Demədim, qardaş-bacıya,
Günahkaram, sən bağışla.
Səs verirəm Qu səsiylə,
Ətrli gül nəfəsiylə,
Borçalımın həvəsiylə,
Məzəmmət et, sən bağışla.
Kəmər kimi qəm belimi,
Sıxıb, tutubdur dilimi,
Bu günahsız əməlimi,
Tənbeh eylə bir baxışla
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Günahkaram, sən bağışla.
Gözü yolda qalan dostum!
Çox nigaran olan dostum!
Məni yada salan dostum!
Rəşid qardaş, qına məni,
Ey könlümün dost, həmdəmi!
Günahgaram, sən bağışla.
26.06.2014
DOĞMA BAÇIM KİMİ XƏTRİNİ ÇOX
İSTƏDİYİM, ŞAİRƏ KİFAYƏT AYTƏKİN
XANIMLA MƏKTUBLAŞMA

BİR QALA QURMUŞAM...
Bir qala qurmuşam sinəm üstündə,
Adını soruşsan - Qəm qalasıdı.
Tanrıdan mənə pay, bilirəm kədər,
Bir də sevinc deyil, qəm qalasıdı.
Şairə Kifayət Aytəkin xanım. Moskva.
Salam Kifayət xanım! Sizə öz təşəkkürmü
bildirib çox sağolun deyirəm! Sizin bu şeirniz
məni yaman duyğulandırdı...

“Bir qala qurmuşam” köksüm başında,
Bu qəmli Qalamda kim qalasıdı?
Qəmimi bol edən, bax, bu yaşımda
Fələk, kədərimdən kəm alasıdı…
Töküb dərdlərini hey qucaq - qucaq,
Köksümün başında qalayıb ocaq.
Hələ də bilmirik, bilmirik, ancaq,
Verilən bu kədər, qəm harasıdı?!..
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Vaxtından tez solmuş çiçəklər kimi,
Şüşə tək qırılmış ürəklər kimi,
Eh! Yarımçıq qalmış diləklər kimi,
Deyəsən, sevincim kəm qalasıdı…
Sədi Qədiroğlu, bu gen dünyada,
Səni qəm döndərib ögeyə-yada.
Səni salmayırsa bir kimsən yada
De, qəmli könlünü kim alasıdı?
24.09.2014

HARDA QALMISAN?..
Sən mənim ən ülvi sual-cavabım,
Sən mənim ən şirin nağıllarımsan.
Sənə yenə sual unvanlamışam,
Ay mənim əzizim, harda qalmısan?
Şairə Kifayət Aytəkin xanım. Moskva.
03.10.2013
15:01

CAVAB
Fələyin əlindən qaçsaq da hara,
Ağrıyan qəlbimiz sağ olan deyil.
Bir nakam sevginin vurduğu yara,
İllərcə göz verər, sağalan deyil…
Hər şeyi qəlbinə yaxın buraxma,
Həyatda ölüm tək ayrılıq da var.
Gedənin ardınca həsrətlə baxma,
Hər vüsalın sonu ayrılıq olar.
Diqqətlə oxudum yazdıqlarını…
Yenə qəm dumanı çöküb üstünə?
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Cavab tapanmıram yazdıqlarına…
Görürəm, kövrəlib gözyaşlarını
Qələm ağ vərəqin töküb üstünə…
Yenə nə olubdu ay xumar gözlü!
Yenə düşüncəyə, fikrə dalmısan?
Ay incə qəlibli, ay şirin sözlü!
Cavab ver, bir görüm harda qalmisan?
03.10.2013

17:15

OLARMI?

Kifayət Aytəkin xanımın mənə cavabı
Çox sağolun Sədi müəllim... Allah sizi var elesin! Sizin
kimi söz ustadı mənim ürək sözlərimə belə dəyər verirsə, nə xoş mənə deyirəm.. Minnətdaram...

Gözümdə allanıb qəm dolu gilə,
Bu qəm giləsini silən olarmı?
Həsrətim Vətəndir, birdə, birdə ki...
Yarıb ürəyimi bilən olarmı?
Bəlkə sən könlümə həmdəm olasan?
Bəlkə xəyalıma çığır salasan?
Ruhuma bir həzin layla çalasan,
Yağış tək ömrümə çilən, olarmı?
Özünlə bərabər ağ çiçək gətir,
Süzülsün aləmə eşq dolu ətir,
Düzə saçlarıma əllərin çətir,
Belə istəyirəm... – dillən, olarmı?..
28.10.2014

14:30
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SƏNİNLƏ ÜRƏKDƏN GÜLƏ BİLƏYDİM
Şairə Kifayət Aytəkin xanımın
“OLARMI” şeirinə mənim cavabım.

Bənövşə gözünün qubar-nəmini,
Səhərin mehi tək silə biləydim.
Səni o incidən kədər-qəmini,
Səninlə birlikdə bölə biləydim...
Mən sənin könlünə həmdəm olaraq,
Xoşbəxt günlərini yada salaraq,
O küskün qəlbini ələ alaraq,
Qəlbindəki sirri bilə biləydim.
Dərib çəmənlikdən bir qucaq çiçək,
Qırmızı, ağ rəngli ətirli çiçək,
Sığal çəkə - çəkə, gülümsəyərək,
Telinə düzməyə gələ biləydim...
Qopaydı dilimdən bir həzin nəğmə...
Bu nəğmə çox azdır - sən durub demə.
Bu nəğmə qarışıq bir şirin layla,
Gətirə bilsəydim, harayla, hayla...
Dinləyib nəğməni, şirin laylanı,
Kaş! - Səninlə ürəkdən gülə biləydim.
28.10.2014 15:00
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GEDƏK DAĞLARA

Dəyərli şairimiz, əziz dostumuz
Səədi müəllimə həsr edirəm!!!

Şair Əjdər İlyasov

Sən də, mənim kimi, həsrətindəsən,
Gəl, yoldaş ol mənə, gedək dağlara!
İcazə mən alım, möhləti də sən,
İkimiz bir səfər edək dağlara.
Gəl, elə gedək ki, dan ağarmamış,
Yaylaqdan arana, el yığılmamış,
Duman çəkilməmiş, çən dağılmamış,
Dərə-təpə keçib yetək dağlara.
Gəl, atla getməyək, piyada gedək,
Gedək yurd yerinə, ziyarət edək,
Dağların lalalı vaxtını görək,
Gedək, hiyan olaq o tək dağlara.
Əjdərəm, görmüşəm çoxu, azı da,
Ay Sədi qardaşım, qışı, yazı da,
Qələm al əlinə, köklə sazı da,
Sən mənə yoldaş ol, gedək dağlara.
28.10.2014 14:55
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GƏLİN GEDƏK DAĞLARA
Şair dostum Əjdər İlyasovun “Gedək dağlara”
şeirinə cavab olaraq

Dağlar üçün lap ürəyim göynəyir,
Qardaş olaq, gəlin gedək dağlara.
Görək Murov, o Qırdağı neyləyir…
Sirdaş olaq, gəlin gedək dağlara.
Şamdüyənin gözü yolda qalıbdı,
Ağlağanı, həsrət haldan salıbdı,
Dəlidağ da yaman fikrə dalıbdı,
Almaq üçün o dağların könlünü
Yoldaş olaq, gəlin gedək dağlara.
Halımmı var, gözləməyə mən yazı,
Çox qalmışam, dağ qarına tamarzı,
Ürəyimdə vardır çoxdan bir arzu…
Bir baş indi gəlin gedək dağlara.
Qocalmışam, əsa tutur əlimdən,
Salanmıram qəm yükünü belimdən,
Dağlar düşmür mən Sədinin dilindən,
Əjdər qardaş, gəlin gedək dağlara.
Murov, Dəlidağ – Kəlbəcər rayonunda,
Ağlağan- Göyçədə,
Qırdağı, Şamdüyə Borçalının Başkeçid (Dmanisi)
rayonu ərasizindəki dağ adlarıdır.

28.10.2014
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GƏL GEDƏK DAĞLARA,
AY SƏDİ QAĞA!
Gəl gedək dağlara, ay Səədi qağa!
Gəzək qarış-qarış qarlı dağları.
Köklənsin könlümüz nəğməli çağa,
Yazaq, tərif edək buz bulaqları.
Telli saz dil açsın, aşıq oxusun,
Yarpız ətir saçsın, lilpar qoxusun,
Bağ-bağça gül açsın Bülbül oxusun,
Seçək özümüzə göy yaylaqları.
Qaçaq yorulunca şehli çəməndə,
Yalçın qayalar tək gizlənək çəndə.
Bəhmanam, qoy bizi salıb kəməndə,
Bağlasınlar geri gedən yolları...
Desinlər vəsf edin hələ dağları...

Şair Bahman Əliyev
21.10.2014 14:40

YÜZ İL YAŞARDIM
Şair dostum Bəhman Əliyevə mənim cavabım

Daha gedənmirəm, ay Bəhman qağa!
Vurğunu olduğum, dağlara sarı.
Sinəmdəki dağlar rast gəlib dağa,
Bu dağlar sağalmır, sarı ha sarı.
Dilimin əzbəri olsa da dağlar,
Yadıma düşsə də o gözəl çağlar,
Qoy məndən inciyib, nə də küsməsin,
Gözündən öpdüyüm mavi bulaqlar...
- Kaş, bir də görəydim mən “Əyriqarı”.
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Dizdə taqət olsa, dağlar aşardım,
Dağların çayı tək elə coşardım...
Sədiyəm, Səninlə gəlib ilhama,
Saz tutub, söz deyib, nəğmə qoşardım,
O gözəl dağları bir də görsəydim,
Ölməzdim, inanın, yüz il yaşardım,
Əgər mən görsəydim, görsəydim bir də,
“Sərxan oylağını” göy yaylaqları.
21.10.2014 15:10

BİR AZCA GÖZLƏYİN,
MƏN DƏ QOY GƏLİM
Əziz qardaşlar, hər birinizi salamlayıram...

Rəşid Çerpanov

Dostlar, gedirsiniz, uğurlar olsun,
Bir azca gözləyin, mən də qoy gəlim.
Kəsənməz qarşımı nə boran, nə qar,
Özüm istəyirdim, gündə, qoy gəlim.
Nə vaxtdır həsrətəm buz bulaqlara,
Özəyə, yemliyə, quzqulaqlara,
Çıxıb dolanmağa, uca dağlara,
Səbəbkarı olun, kəndə qoy gəlim.
Hərəmiz bir yandan yığışıb gələk,
Ataq dərdi-qəmi, oynayaq-gülək,
Hələ çox cavanıq, qıymasın fələk,
Hamıdan qabaqda, öndə qoy gəlim.
Alaq havasını, saflaşsın canlar,
Coşsun çaylar kimi damarda qanlar,
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Canda cana gəlsin dinlər, imanlar,
Qalmayım mən dalda, tində, qoy gəlim.
Rəşidin ilqarı, imanı dağlar,
Dəyişməz, ötürər zamanı dağlar,
Seçənməz yaxşını, yamanı dağlar,
Azmamış dumanda, çəndə, qoy gəlim.
22.10.2014 22:22

HARADA GÖZLƏYƏK SƏNİ QARDAŞIM!
Şair dostum Rəşid Çerpanova mənim cavabım

Harada gözləyək səni qardaşım!
“Qaranlıq dərədə”, zülmət çökəndə?
“Qatır palanını”, “at nal tökəndə”?
Ya boz canavarın “gödən sökəndə”?
Harada gözləyək səni qardaşım!
O “Yemlikli dağda”, “Keçəlqorada”?
Ya “Yağlı güneydə”, ya “Əyriqarda”?
“Qaraxaç” yaylaqda, ya, “Yastıqarda”?..
Harada gözləyək səni qardaşım!
“Çınqıllı təpədə”, o “Buz bulaqda”?
Güneydə, yada ki, quzey-sazaqda?
“Qaraarxaç” yaylaqda, lap o uzaqda?...
Harada gözləyək səni qardaşım!
“Sərxanın” səflı o oylağında” ?
“Vəznəli”, “Şırşır”lı, “Gur” bulağında?
“Qılınc qayalığın” sağ qulağında?..
 189 

Sədi Yaradanqulu

Harada gözləyək səni qardaşım!
“Şamdüyə dağında, “Sənək uçanda”?
“Darvazın dağı”nda, “Tejən uçanda”?
Ya “Şindi dağı”nda, “Leylək uçanda”?..
Harada gözləyək səni qardaşım!
“Karvansara dağı”ında, “Kavansarayda”?
Osman ağa yurdu, - Hüseyncayda?
Ya “Armudlu gölündə”, ya, Yırğançayda”?..
***
Tapmasan sən bizi burda qardaşım!
Üz tut Başkeçiddən üzü dağlara.
Qayıdaq yenidən, qayıdaq bir də,
Ömrümüzdən ötən o xoş çağlara.
Yavıxlını adda, Qəmərlini keç,
“Qəmərli” bulaqdan əyilib su iç,
Suqaladan ötüb, Qarabulağı keç,
“Emin axan” körpüdən dağlara sarı.
“Leqirin düzündən”, sən “Qumçıxandan”,
Qoşa “Çınqıllığın” sən düz yanından,
Adlayıb keçərək “Söyünçayı”ndan,
Üz tut sən qardaşım, dağlara sarı.
Adla dərələri, keç “Quru düz”ü,
Gəlsən Palıdlının gülümsər üzü.
Baxdıqca adamın dincələr gözü,
Üz tutun gələndə, dağlara sarı.
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***
Yaradanqulu ağanın öz oçağında,
Salamməlik kəndinin düz qucağında,
Cənnət məkan yerin bir buçağında,
Gəlsən, soruşmadan taparsan bizi.
Bulaqlar başında sərin yaylaqda,
Biz də haylı-küylü bir məclis quraq.
Yığışaq bir yerə əziz dostlarla,
Saz çalıb, söz qoşub mənən durulaq.
Hayla dostları da bizə qarışsın,
Dağlar da, daşlar da bizlə danışsın.
Ya “Alı əminin”, ya “Soyuq bulaqdan”
Su içən zaman da dişimiz qamaşsın....
Eh!... Arzu etdiyimiz gözəl xəyaldı,
Dildə nabat-şəkər, ağızda baldı.
Ey şair qardaşım, Rəşid qardaşım!
- Dağların üstünü duman alan tək...
Mənim də üstümü boş xəyal aldı...
***
...Sədinin vüqarı, həyanı dağlar,
Gəzəm qarış-qarış, hər yanı dağlar,
Deyirəm, kor olsun müxənnətləri,
Səni yağılara qiyanı dağlar!
Adları çəkilən dağlar, yaylaqlar, bulaqlar, yerlərin
adları Borçalıda Başkeçid (Dmanisi) bölgəsində
Cavaxet dağ silsiləsinin qoynunda yerləşir...
22.10.2014
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EY DOST!
Şair dostum Sərdar Nəbiyev. Sinfropol vilayəti.
Sədi lələ, məclis əhlinə salamlar! Sizin icazənizlə...

Sədi haradasan!? Sənin məclisin
İlhama gəlməyir, coşmayır, ey dost!
Səədi sənsiz açılmazdır, bağlı bu tilsim,
Yol gözləyənlər də eşitsin, bilsin..
- Dost gözləyən gözlər çaşmayır ey dost!
22.01.2014 19:10

EY ƏZİZ DOSTUM !
Şair Sərdar Nəbiyevə cavab məktubum

Əziz dost, yolları ot-ələf tutmuş,
Çöllərdə bir cığır gəzirəm indi.
Su arxı dağılmış, suyu qurumuş,
Bir uçuq dəyirmana bənzərəm indi.
Mənim də gözlərim qalıbdı yolda,
Üyütməyə barı dən gətirən yox.
Doqqaza söykənmiş bir qoca halda,
Quzeyli dağıma çən gətirən yox.
Qurtarıb süfrəmin duzu-çörəyi,
Yoxdur bir qapımı döyüb, açan da.
Bilirsən, bir gecə necə sevindim!..
Qapımı döymədən külək açanda...
Necə ilhamlanım, necə coşum, mən?
“Yel əsib içimdə yengələr oynar”.
Qarlı gədikləri necə aşım mən?
Ayağım buz olub, əllərim göynər.
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Eh! Dost-dost söyləyib, çoxdur deyənim,
Mən də varam sənlə, ey əziz dostum!
Səndən başqa yoxmuş yol gözləyənim,
Minnətdaram sənə, ey əziz dostum!
24.01.2014

QURANDA YAZILIB - KƏRƏMƏTLİ OL!
Şair Sərdar Nəbiyevin mənə yazdığı məktub

Biri haqdan söylər, yüzü nahaqdan,
Haqlımı, haqsızmı edir şikayət?
Ölkələr dağıtdı müxənnət, nadan,
Yaltaqlar verdilər ona bəraət.
Haqqı bilən susur, “su bulananda”,
Sözüylə sərnidir qəlb yananda,
Vallah, hər sözbaşı içilən anda,
Kimdir yalan deyib, edən xəyanət?..
Kim kimi nələrlə gör, inandırır,
Kim kimə od vurur, kimi yandırır?
Çör-çöplər alışır, yaşı yandırır,
Bəs kimdir, bəs nədir, haqqa zəmanət?
Quranda yazılıb - ədalətli ol!
Quranda yazılıb - səxavətli ol!
Quranda yazılıb - kərəmətli ol!
Orda yazılmayıb - “inan şeytana”,
Şeytanlar haqq versin hər ağ yalana!..
17.11.2014
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TANRIM DA HAMINI SƏSLƏYİB HAQQA
Şair Sərdar Nəbiyevə cavab məktubum

Tanrım da hamını səsləyib haqqa,
Deyib, - inanmayın yalan, nahaqqa,
Kimin inamı yox, olan hər haqqa,
Dünyanı etməyib ona əmanət.
Yalanı haqq sayan məni yandırır,
Atəşim buludu alovlandırır,
Qanmazlar nə qanır, nə də qandırır,
Nədən, haqq deyənə yoxdur zəmanət?
Sədi haqqı sevib haqdır əməli,
Haqq üstə qurulub onun təməli.
Harada o görsə bir bədəməli,
Ona qarşı çıxıb, edib qiyamət.
17.11.2014
***
Quran ayəsinin hər kəlmələri,
Möcüzəylə dolu bir qiyamətdi...
Oxuyub düşünən görər ki, orda,
İnsana verilən dəyər-qiymətdi.
Haqlı haqlı olar, yalançı nahaq,
Nədən haqq olana inanan yoxdur?
Amma, yalançının şirin vədinə,
Qulaq asıb ona inanan çoxdur?
Haqqın düz yolundan sapınan kəslər,
Tez düşər şeytanın, fitinə-felinə.
İnsanın qanını sorar nakəslər,
Bir fürsət düşərsə əgər əlinə...
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YENƏ PAYIZ GƏLİB

Şair Sərdar Nəbiyev

Yenə payız gəlib, bağlar bəhrəli,
Qönçə tək çatlayır nar dodağınnan...
Yarpaqlar rəng alıb, xalçadı, xali,
Almalar rəng alıb yar yanağınnan.
Saçıma düşən dən, nə yaz, nə payız,
Nə də qarlı qışlar hədiyyəsidir.
Keçənə kənardan nəzər salsanız,
Görərik – bu günlə, sabah bəhsidir...
...Saqi, şərabımı bol eylə, ey dost!
Dünəndə olanlar keçib getdilər.
Taleyimə qismət, gözəllikləri,
Ömrümə həkk edib seçib getdilər...
30.09.2014

21:41

YENƏ PAYIZ GƏLİB
Şair Sərdar Nəbiyevə cavab olaraq
Mən də məclis üzvlərinə salam söyləyib,
sabahınız xeyirli, günləriniz xoş keçsin deyirəm...

... Yenə payız gəlib, bəhrəli bağda,
Çatlayıb, qanayıb - nar dodağınnan.
Dağın quzeyində qara xal düşüb,
Qar kimi ağappaq yar buxağından…
Ömrün payızında saça dən düşər,
Dağların başına qırob düşən tək.
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Qaralar ağlara tez girov düşər,
Dağlar dumanlara girov düşən tək.
…Dünən keçmişindi, bu an bizimdi,
Kuzəni cüt etsin, saqiyə söylə.
Səhər o açılan xoş an sizindi,
Onunçün şərabı biraz bol eylə.
01.10.2014 09:18

DAĞLAR BİZİ SƏSLƏR, GЕDӘК
Şair Rəşid Çerpanovun mənə unvanladığı məktub.
Rusiyanın Belqorod şəhəri.

Ay dağların əziz oğlu!
Dağlar bizi gözlər, gedək!
Yığışaraq çıxaq yola,
Dağı sevən kəslər gedək!
Baxmayaq boran-qışına,
Dönək zirvədə quşuna,
Çıxmağa bulaq başına,
Dostlar əmlik bəslər, gedək!
Ayaqyalın gəzək düzdə,
Sevinc gəzsin hər bir üzdə,
Badələri süzək biz də,
Duymaz qəlbi hislər, gedək!
Alışdırsın saz aşığı,
Duysun bahar, yaz aşığı,
Vəcdə gəlsin söz aşığı,
Eşidən hər kəslər, gedək!
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Qürbət yaman sıxır canı,
İlə dönüb hər bir anı,
Rəşidin dini-imanı,
Dağlar bizi səslər, gedək!..
2014 01:11

RƏŞİD QARDAŞ, GƏLİN GEDƏK
Şair Rəşid Çerpanova mənim cavab məktubum.

A dağların məğrur oğlu!
Gəl, dağların gülür üzü.
Gül-çiçəkdən ilmə vurub,
Xalı kimi geniş düzü.
Yol gözləyən bulaqların,
Aşıb-daşan yaylaqların,
“Sərxan yurdu” oylaqların,
Gözü yolda, gülər gözü.
Güzar edək oylaqlara,
Bur baş çəkək yaylaqlara,
Qucaq açıb “Keçəlqora”
“Əyriqar” da gözlər bizi.
Sən sıxılma qürbət eldə,
Nəğmən gəzir dodaq-dildə,
Babaların “Çənlibeldə”
Daş-qayada qalıb izi.
Rəşid qardaş, gəlin gedək,
Oralarda nə var? - gedək!
Sədi deyir varaq gedək,
Qarşılasın ellər bizi.
2014
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BU GÜNƏ ŞÜKÜR
Sədi qağanın kefi necədir? Deyən şair
dostum Bəhman Əliyevə cavab olaraq.

Gözəl şeir yazıb, hal soran dostum!
Çoxsağol, yaxşıyam, bu günə şükür...
Bəs, siz necəsiniz, ay Şair dostum?
Əgər yaxşısızsa, bu günə şükür.
Günü günə verdik, ayları ilə,
Bahar qışa qaldı, yer də yağışa.
Ömrün baharını biz verdik selə,
Bizimki də qaldı quru baxışa.
Bu yaşda vurulub bir gözəl üçün
Dostum, dəli olmaq bizə yaraşmaz.
Düşüb arxasınca cavanlar kimi,
Yalvarıb-yaxarmaq bizə yaraşmaz...
Mənim ürəyimdə qalıb bir sevgi,
O da bəslənibdir Ulu Allaha!
Ülvidir, çox pakdır inan bu sevgi,
Onu əvəz etməz başqası daha...
Nə var düşkünüyəm, nə yar düşkünü,
Əlimdə tutduğum kağız-qələmdi.
Çisginli havada, sərin qışgünü
Ürəyim sevgiylə bələm-bələmdi...
21.11.2014
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AY SƏDİ ƏMİ
Mənim “Qərib axşamlar”şeirmi oxuduqdan
sonra Bərdə rayonunda yaşayıb-yaradan Şair
Bayram Salmanoğlu bu şeiri yazıb...

Hərə bir tərəfdə, hərə bir yanda,
Qarışıb başları, ay Sədi əmi!
Zamana pis gəlib, vaxt tapmaq olmur,
Qınama dostları, ay Sədi əmi!
Kimisi dərd çəkir, sığmır öylərə,
Kiminin naləsi qalxır göylərə,
Milləti bu günə salan bəylərə,
Allah zülm versin, ay Sədi əmi!
Varlı öz dəmində, öz əməlində,
Milləti oyuncaq edib əlində,
Yetimi-yesiri yaman günündə,
Yoxdur sahib çıxan, ay Sədi əmi!
Haqsızlıq aləmdə baş alıb, yaman...
Bayramın könlünü eyləyib viran,
Millətin ağlını, əlindən inan,
Alıbdı ağalar, ay Sədi əmi!
04.11.2014

07:57
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BU QOCA SƏDİNİ DİNLƏ AY BAYRAM!
Şair Bayram Salmanoğluna.

Kimsədən inciyib, nə də küsmürəm,
Dəyişibdir dövran, zamana, balam!
Həyatda haqsızlıq mən də görürəm...
Dəyər verən yoxdur insana, balam!
Müftə qazananlar yemək-içməkdə,
Kefdə-damaqdadır, demək-gülməkdə,
Xaricdə dolanıb günü gəzməkdə...
Qiymət də verilir ad-sana, balam!
Nə gözləri doyur, nə də qarınlar,
Kimsəni saymayır yekə qarınlar,
Artır günü-gündən elə harınlar...
Nə deyim, belənçi dövrana, balam!?
Kimin vecinədi Qarabağ dərdi,
Düşünən varmı ki, bu ağır dərddi!?..
Qaçqının-köçkünün bu ağır dərdi,
Sığmaz bu aləmə, cahana, balam!
Bu qoca Sədini dinlə ay Bayram!
Bir gün gələcəkdir, sözümə inan,
Vətənin çörəyi, Vətənin duzu,
Vətən xainlərinə olacaq haram...
Gözləyin, gələcək elə bir dövran,
Siz də xoş günləri edərsiz bayram.
Tanrı qoy çatdırsın sizi murada,
O zaman siz məni salarsız yada...
04.11.2014
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QOCALIR ŞAİR
Deməyin sözüylə, şeirləriylə,
Elə günü-gündən ucalır şair.
Vətən həsrətiylə, Vətən dərdiylə,
Bilin, günü-gündən qocalır şair...

Sədi Yaradanqulu

QOCALMA ŞAİR...
Könlün də cavandır, sözün də cavan,
Dözümün, iradən, səbrin də cavan,
Biləyin də cavan, dizin də cavan,
Nədən qocalırsan, qocalma şair.
Qocalıq sözünü gətirmə dilə,
Ürəyin dillənsə lap bilə-bilə,
Həsrətmi qalmısan təzə, tər gülə?
Nədən qocalırsan, qocalma şair...

Vüqar Fəttayev
28.11.2014
17:16

VAXT-VƏDƏ ÖTDÜKCƏ
ŞAİR QOCALIR

Vüqar Fəttayevə cavab olaraq

Cavanlıq kəlməsi sözlərdə qalıb,
Qubarı, nisgili gözlərdə qalıb,
Ömrün ağır yükü dizlərdə qalıb,
Vaxt - vədə ötdükcə şair qocalır.
Alışa bilmədim belə dövrana,
Dostluq da etməyir mənlə zamana,
Fələkdə baxmayır aha, amana,
Vaxt - vədə ötdükcə şair qocalır.
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Vüqar, qocalığın tapılmır həlli,
Sədi siz gənclərdən tapır təsəlli,
Hər şey göz önündə, yaşdakı... bəlli,
Vaxt-vədə ötdükcə şair qocalır.
01.12.2014

VIDADI VƏLIYEVIN MƏNƏ
YAZDIĞI MƏKTUB

Mənim şair əmim, ürəyi dəniz,
Qürbətdə sizinlə yaşayırıq biz.
Qocalmışam deyib, qırma qəlbimiz,
Doymamışıq hələ sözündən sənin.
Dostlara yazıynan xoş arzu dilək,
Oxuyaq, anlayaq, qədrini bilək,
Son zaman nədənsə yazırsan kövrək?..
Öpəydim ay əmi, gözündən sənin…
30.11.2014 18:46

SƏNƏ ÇOX YARAŞIR QOCALIQ, ŞAİR!
Ağarıb başında qara tellərin,
Sənə çox yaraşır qocalıq, şair!
Ucaldıb göylərə səni illərin,
Allahdan payındı ucalıq, şair!
Sənə çox yaraşır qocalıq, şair!

Çatasan həyatda arzu-diləyə,
Rast gəlmə yollarda qara-küləyə,
Sənin bənzərin var dərviş Lələyə,
Allahdan payındı ucalıq, şair!
Sənə çox yaraşır qocalıq, şair!

Elşən Vəliyev. Moskva
30.11.2014
13:02
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HAMI QOCALAN TƏK QOCALIR ŞAİR...
Elşən Vəliyevə cavab olara

A Elşən, demə ki ucalır şair,
Demə, zamanadan bac alır şair.
Həqiqəti söylə, həyatda de ki,
Hamı qocalan tək qocalır şair...
Saça dən düşdükcə tellər ağarar,
Hövsələ daralsa, həvəs azalar,
Doğma həsrətində, dost sorağında,
Şairin gözləri yollarda qalar.
Hər yaşın özünün gözəlliyi var,
Təbiət gözəlləşir, gələndə bahar.
Ömrün baharı-çılğın cavanlıq,
Onun qarşıda da qocalmağı var...
01.12.2014

QOCALIRAM
Fail Şirvanovun (Talış Fail Sönmәzin
mənə yazdığı məktub.

Sәnin varlığından, ay ustad şair!
Coşqun çaylar kimi mәn güc alıram.
Dәymәz qınamağa qoca dünyanı,
Dеmә, yarı olub yaş, qocalıram.
Ömrün әllisi dә, yüzü dә gözәl,
Еnişi, yoxuşu, düzü dә gözәl,
Payızı da gözәl, yazı da gözәl,
Dеmә, yеtişibdi qış, qocalıram.
Barı bar olammaz bağbansız bağın,
Ayrı aһәngi var ömrün, һәr çağın,
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Ağ saçlar rәmzidir qarlı bir dağın,
Dеmә, ağarıbdı baş, qocalıram.
İnsan varmı görәn qәmsiz, qәһarsiz?
İllər yеl qanadlı atdı, yәһәrsiz,
Ömrün sarayından bizdәn xәbәrsiz,
Düşür bircə-bircə daş, qocalıram.
Fail, şükür еylә, rәbbini tanı.
Canı kim vеribsә, o alır canı,
Tutmayıb әbәdi kimsә dünyanı,
Ölüm olmayaydı kaş, qocalıram...
28.02.2015

11:35

ÜRƏYİMDƏSİZ

Mənim yaş günümü təbrik edən dostlara.

Məni darıxmağa qoymayan dostlar,
- Arzu-istəyimdə, diləyimdəsiz.
Ey, bu gün təbrikə qoşulan dostlar!
Hər biriniz, hər zaman ürəyimdəsiz.
Mənə həvəs verən, mənə ruh verən,
Könlümü oxşayan, məni güldürən,
Həyatda yaşadıb, məni sevdirən,
Mehriban dostlarım, əziz dostlarım,
Hər biriniz, hər zaman ürəyimdəsiz.
Sədi neyləyərdi, siz olmasaydız!?
Qəm məni haqlardı, siz olmasaydız!
Kimlər axtarardı, siz olmasaydız!
Mehriban dostlarım, əziz dostlarım,
Hər biriniz, hər zaman ürəyimdəsiz
31.03.2013
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SEVDA XASIYEVANIN MƏNƏ
YAZDIĞI MƏKTUB
Bir anlıq dayanıb, dilərəm möhlət,
Qоy özüm-özümə bir sual еdim.
“Dünya bеş günlükdür”, dеyənə rəhmət,
Görəsən bеş günü, yaşaya bildim?
Duyğu dənizində gah çağla, gah aх,
Sеvgi şəfəqinə bürünüm dən-dən.
Sevdalı bülbüləm, arzuya bir baх!..
Yеnidən dоğulmaq istəyirəm mən.

SEVDA XANIMA MƏNİM CAVABIM
Var-dövlət toplayan, gözü doymayan,
Bu dünya mənimdir deyənə lənət.
Ömür bivəfadır, hər şey oyuncaq,
“Dünya bеş günlükdür”, dеyənə rəhmət.
Həyatda nə gördük, nə yaşadıq ki,
Dünyaya təzədən bir də qayıdaq?
Yеnidən dünyaya gəlmək istəyən
Sevdalı bülbülün arzusuna bax!..
12.06.2013

GEDƏK, DAĞLARA-DAĞLARA

Şair dostum Rəşid Hacılıya.

Gəl, qardaşım, gələn bahar,
Gedək, dağlara-dağlara.
Qonaq olaq hər bir kəsə,
Gedək, dağlara-dağlara.
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Palıdlı dağ cənnət-məkan,
Bizi gözlər, o hər zaman,
Gəl qardaşım, çəkib karvan,
Gedək dağlara-dağlara.
Göz oxşasın geniş çöllər,
Naz eyləsin əlvan güllər,
Qarşılasın bizi ellər,
Gedək, dağlara-dağlara.
Quş tək qalxaq yaylaqlara,
Yol salaraq oylaqlara,
Bir baş çəkək bulaqlara,
Gedək, dağlara-dağlara.
Sədi dolub yaşa bir az,
Fikrı dolğun, xəyal pərvaz,
Rəşi qardaş, gəl, gələn yaz,
Gedək, dağlara-dağlara.
02.09.2015

BƏS NECƏ...
Aşağı Qarabulaq kəndindən olan və Qazaxıstanda
yaşayan şair dostum Vidadi Vəliyevə məktub.

Sən ki, külək deyilsən, külək kimi əsəsən,
Sən ki, qılınc deyilsən, qılınc kimi kəsəsə,
Sənin ixtiyarın yox, kimsədən də küsəsən,
Sən hələ bir körpəsən, Vətən qoynu beşiyin,
Yaşıl çəmən, göy yaylaq, sənin evin-eşiyin.
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Ötən ayın, illərin, xatirədir əzizim!
Ürəyindir çağlayan, coşub daşan dənizim...
Ömür yolun sərt olsa, qoy əsməsin heç dizin,
Sən Vətənin mərd, igid, Vətənpərvər oğlusan,
Çinarlar tək vüqarlı, uca sərvi boylusan…
Şairlər tənha gəzər, ayrı düşər özündən,
Heç bir şey də yayınmaz, şairlərin gözündən.
Əziz dostum, görürəm, belə çıxır sözündən…
- Əlli yaşı keçənlər, düşmürlərsə hec yada,
Sədi onda bəs necə, yaşayır bu dünyada!?...
22.08.2012

HƏDİYYƏNİN BÖYÜYÜ KİÇİYİ OLMAZ
Mənə sosial şəbəkə ilə hədiyyələr göndərən xanıma .

Sənin göndərdiyin hədiyyə əvəzi,
- Bir bənd şeir ilə, bir dəstə çiçək...
Göndərsəm, görürəm azlıq edəcək!
...Yoxsa, o yaşıl dağlardan gül ətəyindən,
Bir qucaq çiçək dərib, böyük bir çələng
Hazırlayıb bir gün göndərəm, gərək.
- "Hədiyyənin böyüyü kiçiyi olmaz",
Soyləmiş bunlari Ulu Babalar.
- "Dost payı heç zaman dostlarda qalmaz",
Bunu da söyləmiş əziz Nənələr...
Arzumdur, qoy olsun əmin-amanlıq,
Bir də can sağlığı, həm salamatlıq,
Vaxt gələr, bir gün də, ey gözəl dostum!
Sizlərə borclu biz də qalmarıq!...
25.11.2011
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MƏNİM STATUSUM
... Bir sərv ağacıyam bəhrəsiz, barsız,
Əyilib qamətim dəyir torpağa.
Həmdəmim a dostlar! Nə yaxşı varsız!
Sizsiz mən bənzərdim sarı yarpağa...
KAMİLLA BORÇALININ MƏNƏ CAVABI
Sən sərv ağacısan, qanqal deyilsən,
Əyilməz qamətin, yanmaz torpağın.
Xalqının oğlusan,vuran qəlbisən,
Soyumaz atəşin, sönməz ocağın.
Sən barsız deyilsən, nə də bəhrəsiz,
Yazıb-yaraddıqca ucalır başın.
Sədi bəy, sən bizim sərvətimizsiz,
Səninlə fəxr edir dostun, qardaşın.

MƏHƏBBƏT ORUCOV
***
Yalançı zamana düşdük, çox hayıf!
Yalanlar içində bişdik, çox hayıf!
Yalanı güllərlə büküb, bəzəyib
Yalan körpüsündən keçdik, çox hayıf!
***
Daş divara üz çəkənlər çoxalıb,
Görənlərə göz çəkənlər çoxalıb.
Dostum, gözlə su atarlar oduna,
Qazan altdan köz çəkənlər çoxalıb.
19.05.2015
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MƏHƏBBƏT ORUCOVA MƏNİM CAVABIM
Yalançı zamanda yaşayırıq biz,
Yalanları görüb yanır qəlbimiz.
Ümid bəsləyərək gələn sabaha,
Gedirik allanıb biz, hər birimiz.
Daşdan üzlük olsa o, odda yanmaz,
Saxta üzlüklərsə oda dayanmaz.
Pula həris olan belə şeyləri,
Nə anlaya bilər, nə də ki, qanmaz.
Bu saxta üzlükdən bir ev də yandı*,
Neçə körpə uşaq, bu evdə yandı.
Gözümüz önündə bir an içində,
Qara heykəl kimi bir ev dayandı.
Bizdən əl çəkəcək haçan bəlalar?...
Boş sözlər söyləyir “hacıbəlalar”,
Bu evi təzədən lap tiksələr də
Geri gələcəkmi, o can, balalar?...
* - Bakı şəhəri, 8-ci m/rayonda yanan binanı nəzərdə
tuturam.
19.05.2015

GECƏLƏR
Mənim “Qərib axşamlar” şeirimi oxuduqdan sonra
Zaqataladan Qərənfil İsrafilqızı mənə cavab yazır

Yenə də zülmətə bürüyər məni,
Məni məndən alan, qərib gecələr.
Xəyalım hey gəzir ötən günləri...
Mənə qəm-kədəri verən gecələr.
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Gecə pəncərəmi Ay-ulduz bəzər,
Gözümün yaşları ulduza bənzər.
Hamının öz yarı göz qabağında,
Hamının öz yarı yanında gəzər.
Mən sənə nə deyim, necə qarğayım!..
Sevimli yarımı məndən qoparıb,
Xəbərsiz əlimdən alan gecələr,
İçimə buz kimi dolan gecələr...
24.10.2014 09:18

MƏNİM CAVABIM
Qərənfil İsrafil qızına mənim cavabım

Bürünüb gecənin qaranlığına,
Gözlərim alışır toranlığına.
Baxıram, göylərdə ulduzlar parlar,
Göylərdə parlayan ulduzlar demək,
Sənin gözlərindən süzülüb gələn
Sənin kirpiyindən üzülüb gələn,
Yanağın üstündə düzülüb gələn,
Sənin gözyaşınmış, gözyaşın, demək...
İstədim meh olub, yaşını siləm,
Ay tək göydən qopub düz sizə gələm.
Həzin və bir kövrək nəğməyə dönüb,
Kaş, Ayın nuru tək düşüb eyvana,
Səni yalqızlıqdan qurtara biləm...
Deməli, yalqızsan, sən də mənim tək?...
Sənin də həmdəmin uzun gecələr,
Ay-ulduzlar imiş, sirdaşın, demək!...
24.10.2014 09:25
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HARADAN ALMISAN EŞQİ, HƏVƏSİ?
Qərənfil İsrafil qızının mənə məktubu.

Yazdığın hər şeir, könül nəğməsi,
Tükənməz bir qaynar çeşməyə bənzər.
Haradan almısan eşqi, həvəsi?
Oxuyan kəslərin könlünü bəzər.
Qəlbində sevgiyə yer ayırmısan,
Bənzəyir möhtəşəm Xansarayına.
Dostu bir-birində ayırmamısan,
Çatırsan hər kəsin sən harayına.
Bahar təravətli, yaz ətirlidir,
Vətən sevgisiylə döyünən qəlbin.
Eşqli, həvəsli, məhəhəbbətlidir,
Qoy Vətən eşqiylə döyünsün qəlbin.
03.06.2015

ADIN GÜL ADIDI...
Qərənfil İsrafil qızına mənim cavab məktubum
Təşəkkür edirəm! Çox sağolun, Qərənfil xanım!

Sənin o saf qəlbin sirri dünyadır,
Orada nə qədər arzuların var?!..
Sənin ürəyin də başqa dünyadır,
Orada gül açır hər yaz, hər bahar.
Könüllər oxşayan sözün var, şirin...
Qönçə dodağından sanki bal damır.
Özün bir Leylisən, ya da ki, Şirin!
Görən Fərhadlar da xəyala dalır...
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Adın gül adıdı, özün bir qönçə,
Çoxu tərif edib bir şeir yazdı.
Düşünə-düşünə deyirəm məncə...
Sədi, yazılanlar hələ çox azdı.
04.06.2015

EL GÖZÜNDƏ UCALMISAN
SƏN, ŞAİR!
Qərənfil İsrafilqızının mənə məktubu

Var-dövlətlə ucalmağa nə var ki...
El gözündə ucalmaq çox çətindir.
İnsan adı daşımağa nə var ki,
İnsan kimi yaşamaq çox çətindir.
“Elin gözü tərəzidir” - bilirsən,
El gözündə çəkin çoxdur, ay Şair!
Gözlər qəlbin aynasıdır-bilirsən,
El gözündə ucalmışsan, ay Şair!
29.07.2015
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Əslən Borçalının Başkeçid (Dmanisi) rayonunun Səfərli kəndindən olub Rusiyanın Belqorod şəhərində yaşayıb yaradan şairə xanım Sədaqət Dilqəm Abbasova gül-çiçəklərin yanında çəkdirdiyi şəkili müzakirəyə qoymuşdu.
Bu şəkildəki gülləri görüb ona belə bir bənd şeir yazdım...
Sadi Yaradanqulu.
Deyən güllər gül açıb,
Sizdə yazmı, baharmı?
O güllərin içində
Vətən gülündən varmı?...
Bu şeirmə cavab olaraq Sədaqət Dilqəm yazır...
Qürbətdə güllər açıb,
Nə olsun, sayı çoxdur.
O güllərin içində
Vətən gülündən yoxdur…
Bunların nə nazı var,
Nə qoynunda sazı var,
Min cürə avazı var,
Vətən qoxusu yoxdur…
Mənə nə yaz, nə bahar...
Gözüm yollara baxar.
Nə vaxt Vətənə dönsəm,
Gələcək onda bahar…
29.02.2016

SƏDAQƏT DİLQƏMƏ MƏNİM CAVABIM
Vətən gülü qürbətin
Topağında bitənməz.
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Nisgilinə qürbətin
Vətən gülü dözənməz.
Tez açar, tez nərgizlər,
Hamıdan üzün gizlər,
Ona bənzər gözəllər,
Yad əl onu üzənməz.
Kol dibində bənövşə,
Boynu bükük həmişə,
Yadlar gəlsə görüşə,
Yar telinə düzənməz.
Var sözümdə həqiqət,
Dost aşnaya sədaqət,
Qürbətdəki Sədaqət,
Baxıb mənə küsənməz..
Görənlərin gözləri,
Gülümsəyər üzləri,
Sədi qoyub sizləri
Yad ellərdə gəzənməz...
29.02.2016

Sədaqət Dilqəmə mənim cavabım
Yenə yada düşdü, yenə, o dağlar,
Mənim xəyalımdan eh... nələr keşdi!
Bilmirəm necoldu, o gözəl çağlar?..
Əyilib gözümdən bulud su içdi...
... Yenə yada düşdü dağ çiçəkləri,
Al-əlvan gülləri, ağ çiçəkləri,
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Haradan dəribdir bu çay süzən qız
Qışın buz çağında bax, çiçəkləri?...
09.02.2016 17:10
***
Bizim dağların şəkillərini görən, əslən Borçalının Qızılkilsə kəndindən olan və Səadət Butanın Malayziyada
yaşayıb yaradan bacısı Səringül İsmayılova yazır...
Axıtsın sellər məni,
Aparsın yellər məni,
Atsın həmin dağlara
Bürüsün güllər məni.
Səringül İsmayılova mənim cavabım
Əgər gəlsən dağlara,
Oxşayar yellər səni.
Aparmaz Sara kimi,
Qorxma, sellər səni.
Yazda dağlar gül açar,
Göz oxşar, könül açar.
Sən qonaq gəlsən əgər...
Qollarını gen açar,
Qarşılar ellər səni.
Buludlar su çiləyər,
Başından şeh ələyər,
Çəmən qoynuna alıb,
Gül ətrinə bələyər,
Bürüyər güllər səni.
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Bülbüllər cuşa gələr,
Könüllər xoşa gələr,
Sədi ilə Səringül
Dağlara qoşa gələr,
Görəndə süsən-sünbül
Ötəndə şeyda bulbul
Ətir saçar qızılgül,
Alqışlar dillər səni.
14.04.2016

ÇİÇƏK MAHMUDQIZI YAZIR
Səhər-cəhər şeh qarışıq,
Dağ havası, meh qarışıq,
Güney qarışıq, güzey qarışıq
Çiçəklərdən salam sizə...

ÇİÇƏK MAHMUDQIZI CAVAB OLARAQ
Salamını səhər-səhər,
Bizlərə də meh gətirdi.
Çox sağolun, gözəl Çiçək!
Gül üstündə şeh gətirdi.
Dörd tərəfin gözəl çiçək!
Dağ-dərəli, yaşıl meşə.
Çiçəklərdən gözəl Çiçək!
Belə olun siz həmişə.
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YAYLAQLAR
"Yaylaqlar" gündəliyimdən (1998- çi il)

Dıbır görən hara çəkir sürünü?
Duman görən hara belə sürünür?
Məhəmmədlər, Söyünçayı görünür,
Qırdağının dumanları açıldı.
Bu birinci daş düzülən təpədi,
Daş düzülən, ev düzələn təpədi,
Yel dəyənin çadırını tərpədir,
Xurçuntayı ağır daşlar asıldı.
Kim yandırdı ağ keçinin tükünü,
Dağ boşaldır dumanlardan yükünü.
Çoban qaşda bürmələdi kürkünü.
Sinəsində neçə-neçə söz oldu.
O binənin yolu bizdən soldadir,
Tozlanan yol bizim dağın yoludur.
Nəfəs dərib, hava udub bir udum,
Qulağımız torpaqlara qısıldı.
Arançilar gəlir sökə köçünü,
Çox darıxdıq köçə qədər üç günü.
Dağdan qopub aranlara uçunduq,
Xır yollara köç arana yazıldı.
Azad Fərhadoğlu
03.09.2015
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AZAD FƏRHADOĞLUNA MƏNİM CAVABIM
Səhər-səhər Qırdağından baxanda,
Uzaqlarda “Qaraarxac” görünür.
Günəş enib dağ dalında yaxanda,
Ayaq altda duman gəlib sürünür.
El yolları dağ boyunca dolanır,
Yaz gələndə yaylaqlara hay düşür.
Qoca qartal zirvələrdən boylanır,
Qıy çəkəndə dərələrə hay düşür…
Salamməlik Palıdlı dağ qoynunda,
Gül-çiçəkli yaşıl dona bürünür.
Göz oxşayan bağ-bağatlar qoynunda,
Məhəmmədlər1, Söyünçayı2 görünür.
Karvansaray əsrlərdən yadigar,
“Kömürlüdən” karvan yolu adlayır
“Sınıq kilsə” albanlardan yadigar,
Yada saldım, köksüm başı odlanır...
Orda dağlar veribdilər baş-başa,
Binələr də dağ döşündə qoşadı.
Hər birisi mənzərəli, tamaşa,
Orda kimlər kefin sürdü, yaşadı…
... Var olasan, bu dünyada səni də,
O çağları bizə təkrar yaşatdın.
Ay Azad bəy, sənin kimi, Sədi də,
O anları təkrar-təkrar yaşadı ...
----------------------------------

1-Məhəmmədlər_ Məhəmmədağalar
2-Söyünçayı-Hüseynkəndi Borçalının Baçkeçid
(Dmanisi)Rayonunda kənd adlarıdır

18.09.2015
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AY ŞAİR QAĞA
Dəftərin, qələmin çıxıb paxırı,
Gəl götür çomağı, hərlə naxırı,
Gözlə, nə olacaq bunun axırı,
Hələ ki dağdasan, ay şair qağa.
Gəzdiyin yerlərdi gördüyün dağlar,
Yar sevib, könlünü verdiyin dağlar,
Güllənib gülünü dərdiyin dağlar,
Yaşılda-ağdasan, ay şair qağa.
Dolanıb gəzirsən əldə-ətəkdə,
Gətirsən gözəlmiş hələ tütək də.
Hər savax bir əlin ballı pətəkdə,
Bir əli yağdasan, ay şair qağa.
Şad ol, nişanın da çatdı zamanı
Çəkildi dağların çəni, dumanı.
Elçilər başından qovdu gumanı
Nə gözəl çağdasan, ay şair qağa.
Toy ola, hamının gülə balası,
Eşq ilə ucala sevgi qalası.
Yaz, yenə sən oldun qələm alası,
Çiçəkli bağdasan, ay şair qağa!
Hələ ki, dağdasan, ay şair qağa!
Məhəbbət Orucov
15.09.2015 16:51
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AY ŞAİR QAĞA
Məhəbbət Orucova mənim cavabım

Qoynunda gülünü dərdiyin dağlar,
Gülqarışıq yar telin hördüyün dağlar,
Elə yerindədir gördüyün dağlar…
Nə yaxşı dağdasan, ay şair qağa?
Gəzib dolaşırsan güllü çəməndə,
Yatıb yalmanına minib səmədə,
Gözdən uzaqlaşıb itirsən çəndə,
Hansı yaylaqdasan, ay şair qağa?
Qırdağını gəzib bəri, aşanda,
Dumanda dolaylı yolda çaşanda,
Həmişə olasan, toyda-nişanda,
- Doğma oylaqdasan, ay şair qağa!?
Dəftəri atmısan qəlm qarışıq,
Gözünə təzədən gəlib nur-işıq,
Çomağın nə gözəl, sənə yaraşıq,
O keçən çağdasan, ay şair qağa?
Naxıra gedəndə sən məni səslə,
O yaşıl çəməndə bir əmlik bəslə,
Növbəyə gedəndə, gedək həvəslə…
- Səni eşitmirəm, yoxsa sən məndən
Çoxmu uzaxdasan, ay şair qağa!?
18.09.2015
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"YASTIQARA" BİZLƏRDƏN DƏ SALAM DE...
“Yastıqar” yaylağında dincələn
şair dostum Aslan Gorarxılıya

Şair qardaş, yaylaqları gəzəndə,
Gözəlliyi gözlərinə düzəndə,
Gül yaylağın çiçəyini üzəndə,
“Yastıqara” bizlərdən də salam de.
Dan qızarıb Günəş təzə çıxanda,
Göy gurlayıb, göydə şimşək çaxanda,
Uzaqlardan “ Əyriqara” baxanda,
“ Əyriqara” bizlərdən də salam de.
Sədinin də fikri getdi dağlara,
Bircə anlıq qibtə etdi dağlara,
Dedim, bəlkə sözüm yetdi dağlara...
Aslan qardaş, yastanada ağaran,
- Qalan qara bizlərdən də salam de.
“Yastıqar” və “ Əyriqar”- Borçalının Baçkeçid (Dmanisi)Rayonun ərazisində, Cavaxet dağ silsiləsində səfalı
yaylaq adlarıdır.
30.09.2015

ŞÖLƏ XANIM SƏFƏRƏLİYEVAYA MƏKTUB
Qərib düşmüş bülbül kimi,
Sən də qərib, mən də qərib.
Nalə çəkib, qəmli-qəmli,
Ötən şeyda bülbül kimi,
Biz də dolub kövrəlirik...
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Vətən adlı nəğmələri
Oxuduqca qərib-qərib...
02.07.2015
ŞÖLƏ SƏFƏRƏLİYEVANIN
MƏNƏ CAVAB MƏKTUBU
Sədi müəllim, təşəkkür edirəm. Gözəl yazmısız

Qərib-qərib gecələrdə
Röyamda bir qız ağlayır.
Selə dönür göz yaşları,
Sinəsini qəm dağlayır.
O dağınıq qara saçlı,
Boynu bükük, tək ağlayır.
Tənha qalan o qız mənəm
Röyamda bir qız ağlayır...
02.07.2015

ŞÖLƏ XANIMA CAVAB
Qərib-qərib gecələrdə
Nələr yaşar tənha qalan!...
Bu kimsəsiz gecələrdə,
Qayğısına yox bir qalan...
Qanad çalan quşlar kimi,
Xəyallar da uçar göydə.
Dünya ona dar görünər,
Qərar tutmaz bircə yerdə.
Röyandakı sən o qıza,
Söylə, tənha ağlamasın…
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Göydə parlaq tək ulduza,
De, sinəsin dağlamasın…
02.07.2015
ŞÖLƏ SƏFƏRƏLİYEVANIN
MƏNƏ CAVAB MƏKTUBU
Çox sağ olun Sədi müəllim. Gözəl cavab yazdınız.
Amma siz bilin ki, o qız mənəm, 23 il bundan əvvəlki
gəncliyimdir... Onu kiritmək olmur.

Xöşbəxtliyi alıb əldən
Tale onu bitiribdir.
Qəm şələsi əyib qəddin,
Ümidlərin itiribdir.
Böyun əyib qismətinə,
Tək tənha, yalqız ağlayır,
Röyamda bir qız ağlayır...
02.07.2015

14:38

ŞÖLƏ XANIMA CAVAB
Şölə xanım, ağlamaqla
Söylə, haya kim gəlibdi…
Sinələri dağlamaqla,
Hansı işlər düzəlibdi?..
Sən mətin ol, sən möhkəm ol,
Əyilməynən ağrılara.
Heç bir zaman boyun əymə,
Dözüb ağrı acılara.
02.07.2015

14:45
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VALLAH, SƏDİ ƏMİ ŞEİR YAZANDA...
Bərdədə yaşayan Bayram Salmanoğlunun
mənə yazdığı məktub

Vallah, Sədi əmi şeir yazanda,
Adamın qəlbini oxuyub yazır.
İnanın, elə bil bütün gülləri,
Bütün çiçəkləri qoxuyub yazır.

Yazdığı hər sözdə min məna olur,
Adam oxuduqca gözləri dolur,
İnanın, gül təki saralıb solur,
Qəlbləri həsrətdə saxlayıb yazır.
Hər ələ alanda inan qələmi,
Çal-çarpaz dağlayır bu şəxs sinəmi,
Abbasın, Məcnunun, yetim Kərəmin,
Yolunu elə bil bağlayıb yazır.
Bayram həsrət qalıb bu sirillaha,
Belə birisini görmədim, billah!
İnan, and içirəm, o bir Allaha,
Bütün ürəkləri dağlayıb yazır...
27.02.2016

16:45

CANIM SADAĞADIR SÖZ QANANLARA
Bayram Salmanoğluna mənim cavab məktubum

Bayram, Sədi haqdır, haqdır əməli,
Haqla yoğurulubdur onun təməli.
Pənahında Allah, bir Həzrət Əli,
O nəyi yazırsa, bil, haqdan yazır.
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Yerindən söz atıb, özündən çıxan,
Tənalı sözlərlə odlara yaxan,
Arxamca boylanıb, dalımca baxan,
Barı, qoy deməsin, nahaqdan yazır...
Canım sadağadır söz qananlara,
Sözümü anlayıb düz qananlara,
İndi də tutmuşam üz, qananlara,
Siz deyin, Şair nahaqdan yazır?...
27.02.2016

16:55

YAZIR
Ramin Qocayevin Bayram Salmanogluna
yazmış olduğu cavab

Biri güldən yazır, zanbaqdan yazır,
Biri dağdan yazır, bulaqdan yazır,
Biri kefdən yazır, damaqdan yazır,
O, xalqın gününə ağlayıb yazır...
27.02.2016

16:59

BAYRAM SALMANOĞLU
Allah sizin kimi ağsaqqalları bizlərə çox görməsin, Sədi əmi!
Biz sizdən indi-indi həyat dərsi alırıq. Qoy o bir olan Allah
gözünüzdəki nuru, qələminizdən süzülən nəğmələri, can sağlığını qorusun. İnşallah. Neçə yaşda olmağımızdan asılı olmayaraq sizin kimi ağsaqqala bizim çox ehtiyacımız var, ay
Sədi əmi!
27.02.2016 18:17
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YARADAN YAZIB
Bayram Salmanoğlunun mənə yazdığı məktub

Dolanıb başına, allam qadanı,
Ay əmi, yazını Yaradan yazıb.
Bütün yeri-göyü bu kainatı,
Ay əmi, yox yerdən yaradan, yazıb.
Kiminin taleyi üzünə gülür,
Kiminin çırağı qəfildən sönür,
Kiminin ömrünü yarıya bölür,
Bəxt yazan nə bilim, haradan yazıb?
Ağamız Əlini yaradan Allah,
İstəsə yenidən yaradar vallah.
Ya Əşhədü La ilahə illəllah
Məhəmməd sözünü Yaradan yazıb.
Dünya öz yerində tutub bərqərar,
Onun əlindədir bütün ixtiyar,
Bayramın bəxtinə qəm-qüssə, qubar
Heç özü də bilmir, haradan yazıb...
27.02.2016

20:47

DAİMA QORUSUN YARADAN SƏNİ
Bayram Salmanoğluna mənim cavab məktubum

Qada görməyəsən, əzizim Bayram!
Daima qorusun Yaradan səni.
Dilin çox şirindir, qəlbin də təmiz,
Belə şax yaradıb, Yaradan səni.
Yox yerdən aləmi yaradan Allah,
Götürüb yamanı aradan Allah,
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Seçərək ağı da qaradan Allah,
Belə şux yaradıb, Yaradan səni.
Onun əlindədir bütün ixtiyar,
Kimlər bədbəxt olur, kimlər bəxtiyar,
Olma ey əzizim, sən bədixtiyar,
Nəfsi tox yaradıb, Yaradan səni.
Əzəldən belədir, bu dövrü-zaman,
Hər kəsdə olmayıb nə din, nə iman,
Hər kəsə şairlik verilmir, inan,
Şair tək yaradıb, Yaradan səni.
Mənən kasıb olsan, qəlbən varlısan,
Varlılardan artıq, varlı-hallısan,
Sözlərin dürr-inci, cəh-cəlallısan,
Belə haqq yaradıb, Yaradan səni.
Hərənin bəxtinə bir yazı düşür,
Kimə dağ güneyi, ayazı düşür,
Sədi, saça ömrün bəyazı düşür,
Necə pak yaradıb, Yaradan səni.
27.02.2016

21:25
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HƏR ELDƏ OBADA TOY NİŞAN OLA
Aşıq Təbrizin mənə yazdığı məktubu

Nə bir qüssə ola, nə də qəm-kədər,
İnsan ağlasa da sevincdən ola.
Analar xonçalı qızlar xınalı,
Hər eldə-obada toy-nişan ola.
Gur yana lampalar, əlvan çıraqlar,
Oynayıb gülələr gələn qonaqlar,
Sevincdən yaşara lalə yanaqlar,
Qızlar gəlin köçə, həyat şən ola.
Aşıq Təbriz coşa, gəlib oxuya,
Qız-gəlinin ətri elə yayıla,
Bəy dəstlə dövrə vura, oynaya,
Arzum budur, bütün eldə toy ola.
Asiq Təbriz
13.04.2016

TOY-NİŞAN OLA

00:07

Aşıq Təbrizə cavab məktubum

Arzumdur Vətənim başdan ayağa,
Güllü çəmən ola, həm gülşən ola.
Düşmənlər görəndə düşə ayağa,
Könlü viran ola, pərişan ola.
Hər ocaq yerində tonqallar yana,
Yandıqca alışıb, hey alovlana,
Xoş sədalar düşə elə, hər yana,
Hər eldə-obada, toy-nişan ola.
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İstər Qarabağda, istər Təbrizdə,
Dərbənddə, Göyçədə, istərsə bizdə ∗,
Şair Sədi ilə, Aşıq Təbriz də,
Toy-nişan görəndə halı şən ola!
14.04.2016

14:31

SEHRLİ SƏSİNLƏ OXŞA QƏLBİMİ
Müğənni dostum Mehman Ovçiyevə

Alıb telli sazı, basıb köksünə,
Dağları, daşları dilləndir qardaş!
Sığal çək tellərə, sən köksün üstə,
Hər toyu, məclisi şənləndir, qardaş!
Dodağın altda zümzümə eylə,
Çağlayan çeşmələr, bulaqlar kimi.
Bülbül tək bağlarda sən cövlan eylə,
Qızılgüllər açsın çıraqlar kimi.
Sehrli səsinlə oxşa qəlbimi!
Ay Mehman, sən mənim qardaşım ol, gəl!..
Dağıt kədərimi, dağıt qəmimi,
Sədiyəm, sən mənim sirdaşım ol, gəl!
10.08.2012

∗

Borçalını nəzərdə tuturam...
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ÖZÜN, DAĞLARA-DAĞLARA...
Hörmətli Müşfiq Borçalıya

Baş götürüb yol gedirsən,
Üzün, dağlara-dağlara.
Bu günə tək deməmisən,
Sözün, dağlara-dağlara.
O illərdə çox şey görüb,
Neçə tənna-söz götürüb,
Olanları, Tanrı verib,
Dözüm, dağlara-dağlara.
Zirvələrdə şimşək çaxsın,
Dərələrdə sellər axsın,
Qoy doyunca bir də baxsın,
Gözün, dağlara-dağlara.
Heyran olsam, qopar məni,
Yoxsa qəmlər tapar məni,
Müşfiq qardaş, apar məni!
Özün, dağlara-dağlara..
Sən Sədinin tut qolunnan,
Qoşa gedək el yolunnan,
Düşsün yolun sağ-solunnan,
İzin, dağlara-dağlara.
18.12.2014
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BƏNZƏMİR BİZİM DAĞLARA

İsmayıllı rayonunun Ruşan kəndində
yaşayan əmi oğlu Söyünalıya

Dağlar çoх gözəldir burada, ancaq,
Hеç biri bənzəmir bizim dağlara.
Ləlvər dağları var, bəzisi alçaq,
Yеnə də bənzəmir bizim dağlara.
Mеşəli dağların gözəlliyi var,
Baхanın ağlını başından alar.
Yan-yana düzülmuş o, uca dağlar,
Yеnə də bənzəmir bizim dağlara.
Dərədə çaylar var, döşündə bulaq,
Yamaçda otlayır mal, qoyun, ulaq.
Olsa da hörüşü, çəhlimi, ancaq,
Yеnə də bənzəmir bizim dağlara.
Könlümdə min istək, min arzu, güman,
Bulud topa-topa, zirvələr duman.
Quzеyin qarından olsam da uman,
Yеnə də bənzəmir bizim dağlara.
Söynalı qardaşım, alma sən хəbər,
Yoх bizim еllərdən əlamət, əsər.
Sədiyəm, kövrəyəm uşaqdan bеtər,
Хəyallarım uçur bizim dağlara,
Bu dağlar bənzəmir, bizim dağlara.
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HEÇ YADIMDAN ÇIXARMI
Hacıyev Xəlid Cəlal oğluna

Yaşıl düzlər, göy otlaqlar, yamaclar,
Şehli güllər heç yadımdan çıxarmı.
Bar-bəhrəli, div gövdəli ağaclar,
O xoş günlər heç yadımdan çıxarmı.
"Tejən uçan", "Leylək uçan" - yaylaqlar,
"Tozlu dərə", "Duzdax təpə” -oylaqlar...
Gözlərindən su içdiyim bulaqlar,
De, o yerlər heç yadımdan çıxarmı?
Şindi dağda nə çox uçurum, sıldırım,
Şiş qayanı vurub-çapıb ildırım,
Mənim kimi cavan döysən ay Xəlid!
Düşünmə ki, "Bu qayanı qaldırım"...
Doğma ellər heç yadımdan çıxarmı.
18.10.2010

HANI YURD YİYƏSİ
Ramiz Rza oğlunun çəkdiyi
“Yurd yerinin” şəkilinə baxarkən

Bir əsər qalmayıb o yurd yerindən,
Oğullar qaçandan, öz yurd yerindən,
Hanı bu yurdların yiyəsi, hanı?
Şəhərə qaçdılar duran yerindən...
Qaralan məzarlar kimsəsiz qalıb,
Qurumuş ağaclar yiyəsiz qalıb,
Baxın, yurd yiyəsi, baxın, yurduna!
Yurdunuz boş qalıb, baxımsız qalıb.
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Hanı yurd yiyəsi? Baxa yurduna!
Çoxdandır baxan yox, baxan, yurduna,
Hanı bu yurdların adamı, hanı?
Bir fəryad qopara, baxıb yurduna!
İki göz istəyir ağlaya burda,
Bulaq tək kövrəlib, çağlaya burda.
Hanı bu yurdlara dağ çəkən, hanı?
Mənim də köksümü dağlaya burda!...
29.09.2010

"LƏLƏ" TƏPƏNİ...
Yenidən almışıq ələ təpəni,
Əsirlikdə qalan "LƏLƏ" təpəni.
Qucub torpağını, gözyaşı ilə
Bələrik yaquta, lələ, tpəni...
Yolunda oğullar şəhid getdilər,
Əfi yuvasını viran etdilər.
Neçə yurdumuzu azad etdilər,
Tarixə saldılar "LƏLƏ" təpəni.
Şəhid oğulların ruhu şad olsun,
Axirət dünyası qoy abad olsun,
Bütöv Qarabağım qoy azad olsun,
Biz “Ocaq-Pir” sayaq "LƏLƏ" təpəni.
Haydı AZƏRBAYCAN ƏSGƏRİ! Canınız sağlam,
Yolunuz uğurlu olsun! Gün o gün olsun Şuşada
bayrağımızı belə dalğalandırasız! AMİN!
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HAYDI, VƏTƏN OĞLU,
HAYDI, TÜRK OĞLU!
Vətən səmasında üç rəngli bayraq,
Xəzriyə köklənib qoy dalğalansın.
İtirilmiş torpaqlar bir qarışa tək,
Zəfər nəğməsiylə geri alınsın.
Yağılar üstündə qalib gəldikcə
Meydanda “Koroğlu cəngi” çalınsın.
Haydı ,Vətən oğlu, haydı, Türk oğlu!
Haydı, Vətənimin igid mərd, oğlu!...
Gəlin yenə verək bizlər qol-qola,
Analar duası ucalsın göyə.
Quranın altından salsınlar yola,
Yaşa, Ana Vətən! Biz deyə-deyə.
Eşqlə, həvəslə tez düşək yola...
Haydı ,Vətən oğlu, haydı, Türk oğlu!
Haydı, Vətənimin igid mərd, oğlu!...
Quraq yol üstündə yağıya tələ,
Atılaq üstlərinə aslan-şir kimi.
Xankəndi, Şuşanı keçirək ələ,
Öpək torpağını Ocaq, Pir kimi...
Toy tutaq yağıya, toy tutaq elə...
Dəniz tək hayqırıb, dərya tək coşaq,
Coşğun Araz kimi, Dəli Kür kimi...
Axaq üstlərinə sel-sular kimi
Haydı ,Vətən oğlu, haydı, Türk oğlu!
Haydı, Vətənimin igid mərd, oğlu!...
Var gücümüz ilə gedək irəli,
Kəlbəcəri alaq, Laçına alaq.
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Qubadlıdan keçib, gedək irəli,
Zəngəzuru alaq, Göyçəni alaq.
Göyçə gölündə biz düşərgə salıb
Ələsgər yurdunda biz qonaq qalaq...
Haydı ,Vətən oğlu, haydı, Türk oğlu!
Haydı, Vətənimin igid mərd, oğlu!...
Qalmasın yağıda bir qarış torpaq,
Qovaq çaqqalları obadan-eldən.
Bizim ayağımıza yovuşsun torpaq,
Fürsəti, imkanı verməyək əldən.
Yağı tapdağından dincəlsin torpaq,
Bizim zəfərimiz düşməsin dildən.
Haydı ,Vətən oğlu, haydı, Türk oğlu!
Haydı, Vətənimin igid mərd, oğlu!...
Qoruyaq Vətəni, gözümüz kimi,
Babalar ruhunu bizlər şad edək.
Qoruyaq Vətəni, özümüz kimi,
Eli-obamızı biz abad edək.
Qoruyaq Vətəni sözümüz kimi,
Şəhid oğulları hər gün yad edək.
Haydı, Vətən oğlu, haydı, Türk oğlu!
Haydı, Vətənimin igid mərd, oğlu!...
04.04.2016
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TƏBRİZİM DEYƏ...
1-4 aprel tarixində Qarabağ savaşında ermənilərə qan udduran
“Lələtəpə” və “Talış” yüksəkliyini ələ keçirən zaman tapşırığı yerinə yetirib geri qayıdan vaxt, xain yağılar tərəfindən vurulan helikopterin ekibajları - Urfan Vəlizadə, Bəkir İsmayılov və Borçalı oğlu Təbriz Musazadə qəhrəmancasına həlak oldular. Ruhları şad
olsun!

Yasını saxlayır Şindi, Şamdüyə,
Təbrizim! Təbrizim! Təbrizim deyə.
Ağlayan buludlar qalxıbdır göyə,
Təbrizim! Təbrizim! Təbrizim deyə.
Borçalı elləri fikrə dalıbdır,
Başkeçid-Yaqublu yasa batıbdır,
Yarın gözyaşını selə qatıbdır,
Təbrizim! Təbrizim! Təbrizim deyə.
Ata!... qışqıranda körpə balalar,
Kövrəlib bir yanda baxır atalar,
Saçlarını yolur əziz analar...
Təbrizim! Təbrizim! Təbrizim deyə.
Qulaqlar batırır ana fəryadı,
Ağladır doğmanı, ağladır yadı.
Dilindən düşməyir Təbrizin adı,
Təbrizim! Təbrizim! Təbrizim deyə.
Ağılar söyləyən ellər yasdadı,
Gəzdiyi çəmənlər, çöllər yasdadı,
Üstünə düzülmüş güllər yasdadı,
Təbrizim! Təbrizim! Təbrizim deyə.
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Gözyaşı içində Sədi söyləyir...
Qəhrəmanlıq adın həmişə yad olsun,
O haqq dünyan sənin qoy abad olsun,
Yerin Cənnət-məkan, ruhun şad olsun,
Təbrizim! Təbrizim! Təbrizim deyə...
Həmişə hörmətini əziz tutduğum, ağsaqqalımız

VƏLİ HÜSEYNOĞLU VƏLİYEVİN
80 - İLLİK yubileyində
Şəm tək yanan nur-işıqsan,
Bu məclisə yaraşıqsan,
Sinən dolu bir aşıqsan,
Qağam, sizi Allah qorusun.
Ad gününə dost-tanışın,
Toplaşıbdır sirr-sirdaşın,
Həm doğman, həm qardaşın,
Çıxış edən arzulayır…
Qağam, sizi Allah qorusun.
Səksəni əy, keç doxsana,
Siz layiqsiz hər ad-sana,
Şöhrət gətirdiz Hövsana,
Qağam, sizi Allah qorusun.
Yanındakı o, şən xanım,
Xoş əhvallı, dili şən xanım,
Gülərüzlü, Gülşən xanım!
Qağam, sizi Allah qorusun.
Dolanaraq gəzin qoşa,
Verib belə siz baş-başa,
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Yaşa sizi, qoşa yaşa!
Qağam, sizi Allah qorusun.
Qoy şən görsün sizi gözüm,
Əskilməsin dildə sözüm,
Sədinin də ürəyində
Arzular var düzüm-düzüm…
Qağam, sizi Allah qorusun.
02.08.2016
ARZUM BUDUR...
Arzum budur, sənə Qağam,
Yaşa dolub qocalasan.
Başı qarlı dağlar kimi,
Ucaldıqca, ucalasan.
Zamananın tut qolunnan,
Qalma geri sən yolunnan,
Gedib haqqın düz yolunnan,
Zamanadan bac alasan.
Hikmət qurdun öz əlinnən,
Ucalmışsan əməlinnən,
Görüm səni öz elinnən
Günü-gündən güc alasan.
Ürəklərdə olsun gərək
Min bir arzu, min bir dilək.
Onda bütün çətinliyin
öhdəsindən sən gülərək
Gəlməyi də bacararsan...
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ŞÜKÜR SƏNƏ TANRIM, ŞÜKÜR İLAHİ!
Mənə tox göz verdin, mənə saf ürək,
Dünyada çox xoşbəxt insanam demək.
Qolumdan hey tutdun, ayağa qalxım,
Təşəkkürlər sənə, mənim Allahım!

Vəli Hüseynoğlu Vəliyev

Sənə tox göz verib, verib saf ürək,
Onunçün sən xoşbəxtsən dünyada demək!?
Qəlbində tüğyandır hər arzu dilək,
Şükür sənə Tanrım, şükür İlahi!
Sənlə gözəlləşib bu gözəl aləm,
Sənə sevgi verib, əlinə qələm.
Oldun çoxlarına sən dost, həm həmdəm,
Şükür sənə Tanrım, şükür İlahi!
Sən təbiət vurğunu, mən də aşiqi,
Mən sevda vurğunu, sən də aşiqi,
Allah qoruyubdur hər bir aşiqi,
Şükür sənə Tanrım, şükür İlahi!
Daima var olun, ey əziz dayım!
Altında Günəşin, altında Ayın,
Nə yaxşı sən varsan, ey dayı payım!
Şükür sənə Tanrım, şükür İlahi!..
Şükür sənə Tanrım, şükür İlahi!
02.08.2016
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NƏ YAXŞI DÜNYADA SİZLƏR VARSINIZ

Nə yaxşı dünyada sizlər varsınız,
Ay yaxşı adamlar, yaxşı adamlar!
Boranlı gündə də bir baharsınız,
Ay yaxşı adamlar, yaxşı adamlar!
Ay mənim ömrümün naxışı adamlar!
Siz haqqı nahaqqa satan deyilsiz,
Yaxşını yamana qatan deyilsiz,
Özgə kölgəsində yatan deyilsiz,
Ay yaxşı adamlar, yaxşı adamlar!
Ay mənim ömrümün naxışı adamlar!
25.07.2012

ƏZİZ DOSTLARIM
Bir ömür caladız ömrümə mənim,
Siz mənə öyrətdiz yaşamağı da.
Ey mənim səmimi dostum, həmdəmim!
Siz mənə öyrətdiz dağ aşmağı da...
Vəfalı dostlarım, əziz dostlarım,
Nə yaxşı, həyatda sizlər varsınız,
Mehriban, qayğıkeş, əziz dostlarım.
Mənim qış ömrümdə, güllü baharsız.
Sizlərdi həyatda yaşadan məni,
Niyyəti, amalı təmiz dostlarım.
Üstümdən götürən kədəri-qəmi,
Sevgisi, sevinci, dəniz dostlarım...
25.07.2012
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