Mən dərdimi danışmazdım, danışdım
Mən körpəliyimdə və uşaqlıq illərində doyunca
ana nəvazişi və ata qayğısı görməmişəm. Bundan
əvvəl altı şer kitabım çıxıb. Onların heç birində
körpəlik və uşaqlıq illərim haqqında giley-güzarım
olmayıb. Mən indi babayam. Öz şəxsi həyatımın
timsalında görürəm ki, ata və ya baba necə
olmalıdır.
Göydən yağış yağanda, dolu tökəndə ana
toyuq balalarını qanadlarının altına yığdığı kimi
valideyn də, dünyaya gətirdiyi övladlarının üstündə
əsim-əsim əsməlidir. Onları qəmsiz-kədərsiz, nikbin
böyüt-məlidir. Onlara ögey nəfəsin yaxın düşməsinə
imkan verməməlidir. Burada yadıma böyük
Nizaminin bir beyti düşür:
İstəsən övladın ola pak ürək,
Bir ata, bir ana tanısın gərək.
Heyf ki, valideynlərim dahi Nizaminin bu
müdrik kəlamından uzaq olmuşlar. Mən bu nisgili
sinəmi
göynədə-göynədə
içimdə
pünhan
saxlamışam. Onları söyləməyi gənclik qüruruma
sığışdırmamışam.
Sal qaya arxasındakı çeşmə nəhayət ki,
daşları yarıb üzə çıxdı. 30-40 il bundan əvvəl
yazdığım şerlərdən ikisini bu şer kitabıma daxil
etdim. Onları oxucuların mühakiməsinə verirəm.
Ona görə ki, gənclik ondan ibrət götürsün. Düşünədüşünə, sevə-sevə ailə qursun, bədbəxtçilik
olmasın, dünyaya gəlmiş təzə körpə kimsizkimsənəsiz, himayəsiz yol ayrıcında qalmasın.
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Mənim o illərdə yazdığım şerlərdən biri «Mən
anamın, göz yaşını içmişəm» adlanır. Bu şeri göz
yaşlarım içimdən axa-axa yazmışam:
Lap erkən atamdan, sonra anamdan,
Körpə ikən mən aralı düşmüşəm.
Nə biləsən, sən ananı əməndə,
(səh. 89.)
Valideynlərim ayrılarkən, onların yaşayış
məskəni, coğrafi məkanları da bir-birindən aralı
olub. Körpə Sədniki Dövlət öz himayəsinə götürüb.
Şerin davamı belədir:
Birisi anamı dağlar qoynuna,
Birisi atamı şəhərə çəkib.
Taleyim keçməyib mənim başımdan,
Tutub əllərimdən səhərə çəkib.
Kimsəsiz qoymayıb Dövlətim məni,
Hər an övlad kimi döşünə çəkib.
Orta internat məktəbini qurtarandan sonra, ali
məktəbə daxil oldum. İnstitut illəri dövründə də
yaxşı insanlardan qayğı gördüm. İnstitut illərində
şerlərimlə tanındım. Publisist yazılarımla özümə
yeni yol açdım. Məni birbaşa rayon qəzetinə
redaktor
göndərdilər.
Sevib-seçdim.
Səfurə
Pirsultanlı ilə ailə qurdum. Onun dünyaya gətirdiyi
övladlardan ikisini - Səyyafı və Sahibəni atamanam, ikisini - Səbutayı və Sədafəti qardaş-bacım,
ikisini - Sərvanı və Sərvanəni övladlarım kimi qəbul
etdim. Onlar ata-ana nəvazişi ilə nikbin böyüdülər.
Onların adı ilə şerlərimi zər-zivərlə bəzədim.
Səfurə xanım şerlərimdə ülvi, əlçatmaz bir
insan kimi təsvir və tərənnüm olundu. Onlarla şerimi
ona həsr etdim. Övladlarım məni yurdumun ayrı-ayrı
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bölgələri ilə qohum etdi. Gözəl nəvələrim dünyaya
gəldi. «Öz səsim», «Pirsultan bulağı» şer kitablarım
ağzınacan sevinclə doludur.
Ancaq «İnciçiçəyim», «İlahi bir səs», «Yuxular
olmasaydı» kitablarımdakı şerlərim qəm tülünə
bürünmüşdür. Ç ünki, ailəmizin görən gözü və
Günəşi olan Səfurə xanım dünyasını dəyişmişdi:
Gündüzlər gözümdə, xəyalımdasan,
Gecələr qəribəm, qəribəm sənsiz.
Yuxum yox, yuxuma gələsən, gülüm,
Gecələr qəribəm, qəribəm s
Şerlərim şəxsi həyatımın bir hissəsidir. Vətən
sevgisi, övlad sevgisi, el-oba gözəllərinin tərənnümü
mənim şerlərimin mayasıdır.
Mən ailə, uşaq sahibi olan zaman atamla,
anamla əlaqə saxladım. Atamdan çox, anamda
istilik gördüm. Ç ox zaman ailəni kişi dağıdır, bir
qədər zəif məxluq olan qadın həyatda bir çox
şeylərə müqavimət göstərə bilmir. Laqeyd ata isə
həyatı necə başlayıbsa, eləcə də davam etdirir.
Mənə atam toy etmədi. Dünyadan köçərkən malınımülkünü övladları arasında böldü. Yenə də mənim
adımı belə tutmadı. Atam ilk dəfə etdiyi
vəsiyyətindən sonra, bir neçə il yaşadı. Mən
«Hardan bilim atamsan sən» adlı beş bəndlik şerimi
yazdım.
Körpə əlimdən tutmadın,
Nə gəlmədin, nə getmədin.
Böyüdüm, toy da etmədin,
Hardan bilim atamsan sən?!
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***
Çox da gözüm, könlüm toxdu,
Bu mətləbdə hesab çoxdu,
Yurdundan da payım yoxdu,
Hardan bilim atamsan sən?!
Şuşa həsrətini, Dərələyəz dərdini özündə ifadə
edən şerləri, Vətənin gözəlliklərini və yaxşı
adamlarını, el-oba gözəllərini təsvir və tərənnüm
edən bədii nümunələr kitaba daxil edilmişdir.
El gözəllərinə yazdığım şerlərdən bir nümunə:
Çiçəklərdən dəstə bağla,
İçində bir ürək olsun,
Özün kimi gərək olsun.
O ürəyi gülə bələ,
Ürək dönüb çiçək olsun.
Kitabın bədii məziyyətləri haqqında yəqin ki,
oxucular öz sözlərini deyəcəklər.
Sədnik Paşa Pirsultanlı,
filologiya elmləri doktoru, professor,
Respublikanın Əməkdar Mədəniyyət
işçisi, Yazıçılar Birliyinin üzvü
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SİMRANIMIN NƏNƏSİNƏ
HƏSRƏTƏM
(Səfurə xanıma)
Doymamışam bulaqların suyundan,
Bu dağların havasına həsrətəm.
Ç ənli dağlar, Ç ənlibellər burdadı,
Torpağına, qayasına həsrətəm.
Yanaqlar qırmızı dağlar lalası,
Qaşın-gözün özündəndi boyası,
Ç içəklər köynəyi, göylər aynası,
Bu dağların sonasına həsrətəm.
Hanı gözəllərin səri-sərvəri,
İtirəndə tapmaq olmur gövhəri,
Sədnik nələr çəkib on ildən bəri,
Sərvanımın anasına həsrətəm,
Simranımın nənəsinə həsrətəm.
DAĞLAR
(Səfurə xanıma)
Bilirsənmi, niyə belə şirinsən,
Səndədi anamın laylası, dağlar.
Gənclikdə qoynunda sevdiyim qızın,
Heç getmir başımdan sevdası, dağlar.
Ağbulaqda qaldı şirin-şərbətim,
Onda əmanətdi ilk məhəbbətim,
Yarım yada düşdü, artdı möhnətim,
Uçub ağ göllərin sonası, dağlar.
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Sədnik ağlamazdı, hicran ağlatdı,
Ç ökdü gözlərinə duman ağlatdı,
Bu ayrılıq məni yaman ağlatdı,
Beləymiş dünyanın vəfası, dağlar.
VERMƏRƏM
(Səfurə xanıma)
Biləsən ki, ürəyimi, eşqimi
Sənə verrəm, özgəsinə vermərəm.
Bağlardan, dağlardan bənövşə dərrəm,
Sənə verrəm, özgəsinə vermərəm.
Ulduzlardan boyunbağı istərəm,
Göndərməsə, Almas dağı istərəm,
İlahimdən gülşən bağı istərəm,
Sənə verrəm, özgəsinə vermərəm.
Səhər-səhər bulaqların gözünü,
Kəkliklərin nəğməsini, sözünü,
Müxtəsəri, bu Sədnikin özünü
Sənə verrəm, özgəsinə vermərəm.
ŞUŞANIN
Allah! Allah bir gecənin içində
Ağardı kirpiyi, qaşı Şuşanın.
Yer də, göy də nalə çəkir, kirimir,
Ağlayır kərpici, daşı Şuşanın.
Əlləri qoynunda Natəvan baxır,
Yağış kimi yanağından yaş axır,
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Naləsi qəlbimi yandırıb-yaxır,
Hara uçdu yaşılbaşı Şuşanın?
Görünmür Bülbülü, Üzeyir, hanı?
Analar ağlayıb dil demir, hanı?
Bu yerdə quşun da yoxdu məkanı,
Qan ağlayır yazı, qışı Şuşanın.
ÂƏTƏNDİ
Áèð ÷è÷ÿê äÿ Vÿò ÿíäè,
Áèð ëÿ÷ÿê äÿ Vÿò ÿíäè,
Áèð áóäàã äà Vÿòÿíäè,
Áèð éàðïàã äà Vÿò ÿíäè.
Þò ÿíáöëáöë Vÿò ÿíäè,
Áèð ò îïà ýöë Vÿò ÿíäè,
Áèð éóâà äà vÿò ÿíäè,
Áèð ê îìà äà Vÿò ÿíäè.
***
Ã óðáàíîëóì,
Áèð éàíû Äÿðáÿíä Vÿò ÿíÿ.
Ã óðáàíîëóì,
Áèð éàíû ã öðáÿò vÿò ÿíÿ.
Ã óðáàíîëóì,
Ò ÿáðèçèìÿ, Ýþé÷ÿìÿ,
Ã ÿëáèìáöðöíäö ã ÿìÿ,
Áèð ã ÿìèìäÿ Vÿò ÿíäè,
Öðÿéèìäÿ Vÿò ÿíäè.
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DƏRDİNİ
(Prof. Həsən Mirzəyevə)
El-elat dərdini tək çəkənməzsən,
Gəl səninlə çəkək qoşa dərdini.
Uçan durnalara bir məktub verim,
Söyləyim pünhanca quşa dərdini.
Harda qaldı Dərələyəz, Ələyəz?!
Ağlayır dağlarda bulaqlar göz-göz.
Ç ox çətin olsa da, ayrılığa döz,
Üz verib çıxarma başa dərdini.
Düşmən həyasızdı, yox abır-həya,
Vətən dərdi bizi saldı ah-vaya.
Gözüm bulaq oldu, sinəm sal qaya,
Sədnik yazdı, o sal daşa dərdini.
BİLİM DƏRDİNİ
(Prof. Həsən Mirzəyevə)
Tək çəkə bilməzsən, ağırdı dərdin,
İcazə ver, iki bölüm dərdini.
Biləndə dərdini doğmalar bilsin,
Yada demə, bir mən ölüm, dərdini.
Şerin ki, buluddu, bir də ki, qəmdi,
Bunlar ki, beynində, sinəndə cəmdi,
Hər bir misran yaralara məlhəmdi,
Eyləmisən dilim-dilim dərdini.
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Sədniki ağladan sözlərin oldu,
Bulud kimi dolan gözlərin oldu,
Sən doğulan yurdlar uzaqda qaldı,
Gərək Loğman olub bilim dərdini.
QƏBƏLƏ
Dağların qoynunda seyrinə vardım,
Burda doğub al gündüzüm, Qəbələ!
Sənə ziynət verir insan əlləri,
Fərəhimdən gülür üzüm, Qəbələ!
Qədim divar təzə daşla üzlənir,
Gözəlləşir, gəlin kimi nazlanır,
Daşların qış ömrü təzə yazlanır,
Ağ evlərin düzüm-düzüm, Qəbələ!
Əski paytaxtımız yeni don geyir,
Asfaltlı yolları şüşəyəm deyir,
Sinəsinə döyür, özünü öyür,
Gərək dastanını yazım, Qəbələ!
«Yatmış gözəl»inə, «Sərpuş»a baxım,
O qəlbi dağların boynuna çıxım,
Ç ay olum, dağlardan düzlərə axım,
Doyunca bu yurdu gəzim, Qəbələ!
Dayanıb baş-başa silsilə dağlar,
Bu yerdə göz vurur gül-gülə, dağlar,
Sədnikinlə danış, gəl dilə, dağlar,
İzn ver, bir gülün üzüm, Qəbələ!
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SİMRAN
(Balaca Səfurənin qardaşı
Simrana)
Əgər ki, mən sənin toyunu görsəm,
Yenidən bir ömür yaşaram, Simran.
Atadan da uca boyunu görsəm,
Sevincdən, fərəhdən coşaram, Simran.
Nişanında bir «Ruhani» oynaram,
Toy günündə oynamaqdan doymaram,
Ürəyimdə bir arzumu qoymaram,
Dəli çaylar kimi daşaram, Simran.
Qoy həmişə tanrım sənə yar olsun,
Atan, anan, Səfuş bacın var olsun,
Sədnik baban baxsın bəxtiyar olsun,
Bir ömrə yüz ömür qoşaram, Simran.
SƏDNİK
Bəlkə də yuxulu, xumar görünür,
Hələ yatmayıbdı, oyaqdı Sədnik.
İlahi nəyi var ona veribdi,
Özü boyda işıq, çıraqdı Sədnik.
Danın sədasından quşlar oyanıb,
Günün şöləsindən nura boyanıb,
Baxsana, Pirsultan harda dayanıb,
O uca göylərə dayaqdı, Sədnik.
Sədniki incidən nə xeyir tapar,
Könlünü oxşayan min Kəbə yapar,
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Bəd dua eyləsə qiyamət qopar,
Pirdi, Pirsultandı, ocaqdı Sədnik.
GƏTİR
Dəllər-Cırdaxanda heykəl quranım,
Tellini Dilqəmin yanına gətir.
Yüz dəfə Kəbəni ziyarət eylə,
Cəlallı cananı Dilqəmə yetir.
Dilqəmin Tellisi hardadı, harda?
Əlləri xınalı gələ bu yurda,
Təzə bir cənnət yaranıb burda,
Bu yerdə qumrular, bülbüllər ötür.
Gəlibdi baharı, yazı Dilqəmin,
Gülür Günəş kimi üzü Dilqəmin,
Necə dil-dil ötür sazı Dilqəmin,
El sevinci nə tükənir, nə bitir.
GÖZƏL
Bulammadım sənin kimi cananı,
Axtardım, dolandım hər yanı, gözəl.
Bəsləyərdim qızılgüllər içində,
Olardım bağının bağbanı, gözəl.
Qoşa dolanardıq bizim elləri,
Laləli, nərgizli yaşıl çölləri,
Görmək üçün o sonalı gölləri,
Olardıq Göy-gölün mehmanı, gözəl.
Kəpəzin həsrətdən köksü yarılmış,
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Ç ox ağlamış, çeşmələri durulmuş,
O dağlarda bir gözələ vurulmuş,
Olmuş o dağların sultanı, gözəl.
Sevməyən ürəkdə nə bağ, nə bostan,
Sevib-sevilməsən yaranmaz dastan,
Sədnik əl götürməz sən təki dostdan,
Qoru, yaxşı saxla, o canı, gözəl.
DOYUNCA
Ç oxu öz ömrünü yaşayanmadı,
Biz yaşadıq ömrümüzü doyunca.
Bir kəlməmlə gəncliyinə dönərsən,
«Ay gözəlim», «ay mələyim», deyincə.
Hər kəsə də «ay mələyim» deyilməz,
Hər bədənə zər-xara don geyilməz,
Yersiz yerə təriflənməz, öyülməz,
Könlüm gülər dilim səni öyüncə.
Baxışın Sədnikə atdı kəməndi,
Eşqim coşa gəldi, çapdı səməndi,
İzn alsam əgər, yaxanın bəndi,
Açılarmı bir-bir, əlim dəyincə?
YERİNDƏ
Sevəsən gözəli öz vədəsində,
Gözəlliyi, təravəti yerində.
Yayıla canına sarı yağ kimi,
Baldan şirin məhəbbəti yerində.
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Gəzəsən çəməni duman almamış,
Şehi tökülməmiş, gülü solmamış,
Arı gəlib, gülün şəhdin çalmamış,
Tez tapasan xoş ülfəti yerində,
Naz ilə, qəmzəylə çıxa önündən,
Əl çəkəsən, imanından, dinindən,
Lap uzaqdan tanıyasan donundan,
Sədnik söylər həqiqəti yerində.

DAĞLAR GÖZƏLİ
Qəlbimi ovsunladı hüsnü-camalı,
Bu yerlərdə təkdi, dağlar gözəli.
Xəyalım çəməndə gül axtarmasın,
Bir nadir çiçəkdi, dağlar gözəli.
Yanaqlar lalədi, gözlər bulaqdı,
Dindirdim, dinmədi, bir qıya baxdı,
Onun məhəbbəti qəlbimə axdı,
Arzudu, diləkdi, dağlar gözəli.
Sədnik onu gördü, sevdaya düşdü,
Yandı eşq oduna, Kərəmi keçdi,
Yüz gözəl içindən tək onu seçdi,
Köksümdə ürəkdi, dağlar gözəli.
A DÜNYA
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Doyammadım nə yazından, qışından,
Qara buludları dağıt başından,
Ləl tökülsün torpağından, daşından,
Baxım camalına doyum, a dünya.
Seyr elədim səhər-səhər yelləri,
Türfə gözəlləri, cığa telləri,
Şehli-şehli dərim açan gülləri,
Tər sinə üstünə qoyum, a dünya.
Sən əbədi, insan gəldi-gedərdi,
Bir parça ömür də çiçəkdi, nurdu,
Sədnikə əzizsən, xoş günlər gördü,
Bəsimdi qismətim, payım, a dünya.
BAĞLIDI
Taxta yaylağına gələn durnalar,
İndi gələ bilmir, yolu bağlıdı.
Susubdu nəğməkar «Ceyran bulağı»,
Tutulubdu nitqi, dili bağlıdı.
Yoxmu sonu bu davanın, bu cəngin,
Kəsilib nərəsi yazıq pələngin,
Qəlbinə tuşlayıb düşmən tüfəngin,
Şir də tərpənənmir, qolu bağlıdı.
Vətən, sənə acı yellər əsibdi,
Tərtərin qabağın Sərsəng kəsibdi,
Dəlidağım taleyindən küsübdü,
Zənciri qırılmır, əli bağlıdı.
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ÖLÜR ÇOXLARI
Sallana-sallana yola çıxanda,
Baxıb köks ötürür, ölür çoxları.
Qara tellərini yana tökəndə,
Baxıb köks ötürür, ölür çoxları.
Qara tellərini yana tökəndə,
Gözlərinə sürmə, boya çəkəndə,
İllah da ki, həsrətini çəkəndə,
Baxıb köks ötürür, ölür çoxları.
Qorun yad gözlərdən, xalları fil-fil,
Ay mənim qəlbimdə bitən qızılgül,
A dünya gözəli, gəl, yanıma gəl,
Baxıb köks ötürür, ölür çoxları.
KÖNLÜMÜN
Azaldı gözümün, didəmin nuru,
Keçirdilər çırağını könlümün.
Yenicə qaçmışdım qəmin əlindən,
Tez pozdular növrağını könlümün.
Ürəkaçan sözlərinin düzümü,
Mat qoymuşdu salxım-salxım üzümü,
Yaxınlarım gülər görməz üzümü,
Xəzan gördü gül yarpağı könlümün.
Yersiz bir söz paraladı qəlbimi,
Nahaq yerdən yaraladı qəlbimi,
Dəftər kimi qaraladı qəlbimi,
Əldən uçdu son varağı könlümün.
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GÖRÜNÜRSƏN
Lacivərd göylərin işığında sən,
Günəş görünürsən, Ay görünürsən.
Yalçın qayalardan baş alıb gələn,
Durulardan duru çay görünürsən.
Hələ gəncsən, təravətin üzündə,
Çoxlarının gözü qalıb gözündə,
Bir çiçəksən çəmənimdə, düzümdə,
Bahar görünürsən, yay görünürsən.
Küsmə taleyindən gül üzlü canan,
Bir sözün qəlbimi eylədi şan-şan,
İstəsən Sədniki eylə imtahan,
Sən mənə ən şirin pay görünürsən.
OLMUSAN
Nə olaydı, mənlə bir doğulaydın,
Nə gec doğulmusan, nə ləng olmusan.
Bəlkə başqasına gözəl deyilsən,
Sən mənim gözümdə qəşəng olmusan.
Gərək sən olaydın mənim yaşdaşım,
Bəlalar çəkməzdi sevdalı başım,
A ləldən qiymətlim, daşım, daş-qaşım,
Lalədən don geyib pürrəng olmusan.
Yüz içəm, doymaram göz bulağından,
Pətək, bal süzülür söz bulağından,
Gəlim çiçək dərim yaz bulağından,
Şerimə, sözümə çələng olmusan.
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QAZANMIŞAM
Mənim burda itirdiyim nə var ki,
İçimdə çiçəkli yaz qazanmışam.
Nəğməli bulağım açıb gözünü,
Qızıldan qiymətli söz qazanmışam.
Daş düşməz ki, mən bir gülü boylasam,
Dəstə tutub sevə-sevə iyləsəm,
Bülbül olub gülə nəğmə söyləsəm,
Deyərlər gül üçün naz qazanmışam.
Sevməyən nə bilər eşqin tamını,
O yandıra bilməz könül şamını,
Sədnikəm, içmişəm eşqin camını,
El bilir, tarixdə iz qazanmışam.
GÖRMÜŞƏM
Hər gözəldə yaxşı, yaman istək var,
Məhəbbəti sən gözəldə görmüşəm.
Boş ki, deyil, hər sinədə ürək var,
Xoş ülfəti sən gözəldə görmüşəm.
Sözlərində nə riya var, nə bəzək,
Təmizlikdə gül-çiçəksən, gül-çiçək.
Hamıdan soruşaq, gəl el-el gəzək,
Həqiqəti sən gözəldə görmüşəm.
Bu məkanda təksən mərdanəlikdə,
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Heç əvəzin yoxdu, dürdanəlikdə,
Sədniki qınama divanəlikdə,
Dəyanəti sən gözəldə görmüşəm.

TAPILMAZ
A Sədnik, deyirlər, dərman gəzirsən,
Eşqə mübtəlaya dərman tapılmaz.
Sağalıb qurban da kəsmək arzun var,
Özü qurbanlığa qurban tapılmaz.
Pünhan-pünhan sızıldaşar yaralar,
Düşər xəyalına gör bir haralar,
Bir söz desəm, vallah qanın qaralar,
Yox, sənin dərdinə loğman tapılmaz.
Sən olmuşdun bir canana pərvanə,
Özü gedib, axtar, varmı nişanə?!
Eyləmə özünü dəli-divanə,
Yüz axtar, sən gəzən o can tapılmaz.
VERƏR
Solar çiçək kimi, solar gül kimi,
Sənsizlikdən ölər şerim, can verər.
Dözə bilməz ayrılığa, hicrana,
Yaralanar, yaraları qan verər.
Yarpaq-yarpaq, ləçək-ləçək tökülər,
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Külək alar, yerdən göyə çəkilər,
Sinəmdə sevinc yox, qəmlər əkilər,
Hökmü zaman verər, bircə an verər.
Sədnikəm, şəninə nələr yazmışam,
Bilməmişəm, bəlkə əhdi pozmuşam,
Səndən ötrü haraları gəzmişəm,
Can deyənim bu gün niyə yan verər.
QALIBMIŞ
Səndən ayrı o dağlara getmişdim,
Dağların deyləsi sözü qalıbmış.
O da mənim kimi sənə vurğunmuş,
Qara xallarında gözü qalıbmış.
Səndən ayrı o dağlara boylandım,
O yerdə tək səni, tək səni andım,
Bu bir görüş idi, pozulmaz andım,
Dağlarda sonamın izi qalıbmış.
Ürəyin «hə» desə, dağlara çıxaq,
Ordan Xan Kəpəzə, Göy-gölə baxaq,
Gəl düşək göllərə, sularda axaq,
Desinlər Göy-gölə nazı qalıbmış.
ŞERİMİN GÜZGÜSÜ
Sənə o xalları laləmi verdi,
Sənin məhəbbətin çiçək sərgisi.
Eşqinlə qəlbimdə saray qurmusan,
Qızıl kərpicdəndi onun hörgüsü.

23

O nə Ay camaldı, üzdə nə xaldı,
Gözəl, bir baxışın ağlımı aldı.
Bu nə xoş təsadüf, nə xoş xəyaldı,
Gözəlliyin güzgüsüdü, güzgüsü.
Səni sevən könül çətin qocalar,
Fərhad kimi məhəbbətdən güc alar.
Bu istəkdən eldə bir dastan qalar,
Sən şerimin düzgüsüsən, düzgüsü.
SORAĞINDAYAM
Qaşlar qara, gözlər qara, saç qara,
Belə bir gözəlin sorağındayam.
O gözəl nə vaxtsa burdan keçəcək,
Mən Şəmkir çayının qırağındayam.
Gəzəsən bu yeri, bahar çağları,
Dörd fəsildə barlı olar bağları,
Uca deyil, bəstəboydu dağları,
Mən elə bilərəm Şah dağındayam.
Hər şeyi ucaldar, boy verər eşqim,
Dərin dənizdə də boy verər eşqim,
Yardan səda gəlsə, hay verər eşqim,
Həsrətlər qovuşar, yar bağındayam.
YARAŞMAZ
Bahar buludu tək, dolub-boşalmaq
Hər zaman o qara gözə yaraşmaz.
Özgə ləzzəti var, deyib-gülməyin,
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Heç qəmli durmaq da sizə yaraşmaz.
Sizdə bir qaydadı, gülüb güldürmək,
Aşiqləri naz-qəmzəylə öldürmək,
Ürəklərdən dərdi, qəmi sildirmək,
Hər sözü söyləmək üzə yaraşmaz.
Sən Sədnikin ürəyisən, nə sözdü,
Solmaz gülü, çiçəyisən, nə sözdü,
Arzususan diləyisən, nə sözdü,
Bunları deməmək bizə yaraşmaz.
KEÇİR
Qısa ayrılıq da uzun ömürdü,
Sanki hər günümdən sənələr keçir.
Bir olanda ürək belə demirdi.
İndi ürəyimdən gör nələr keçir.
Surətin gözümdə lövhə yaradır,
Gözünü gözümdən çəkmə, yaradır,
Gül-çiçək içində töhfə yaradır,
Cazibəsi, gözəl, bir əsər keçir.
Kaş, rəssam olaydım, ya da təbiət,
A Sədnik, qəlbində odlu məhəbbət,
Yaranaydı bir möcüzə, həqiqət,
Gözümün önündən Nilufər keçir.
UZAQDA QALDI
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Real məhəbbətlə sevdiyim gözəl,
zaman keçdikcə mənim üçün
əsrarəngiz əfsanəyə çevrilir…
Heyif ki, o günlər uzaqda qaldı,
Əlim Aya çatar, o günə çatmaz.
Gözəlsən, göyçəksən, tanrı payısan,
Heç kəsin sevgisi sevginə çatmaz.
Tanrım sənə ağıl verib, huş verib,
Qələm çəkib, bir cüt kaman qaş verib,
Qəlbinə məhəbbət, od-atəş verib,
Tanrım səni bir də təkrar yaratmaz.
Ərgüvən baharda çiçək açanda,
Ağ güllər ətrafa işıq saçanda,
Sənə əl uzadıb, qucaq açanda,
Əlim gülə dəyər, kökünə çatmaz.
Qoşa gəlsin Ərgüvənlə Ərgünəş,
Ərgüvən gözəl qız, ərdi Ərgünəş,
Bu gözələ könül verdi Ərgünəş,
Allah vergisini insan unutmaz.
Ərgüvən ağacdı, Ərgünəş dağdı,
A Sədnik, üzünə göydən nur yağdı,
Əfsanə xəyaldı, bir yaşıl bağdı,
Əfsanəsiz dünya səni yaşatmaz.
XOŞ TƏBƏSSÜMLƏ
Necə sevdalandım, sevdaya düşdüm,
O xoş bir baxışla, xoş təbəssümlə.
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Eşqin-məhəbbətin şərbətin içdim,
O xoş bir baxışla, xoş təbəssümlə.
Bir qənimət, həm qənirsiz gözəldi,
Şirin bir layladı, incə qəzəldi,
Bir günüm yaz oldu, yuxuma gəldi,
O xoş bir baxışla, xoş təbəssümlə.
A Sədnik, qarşıdan maraldı keçdi,
Baxdı, mücganları sinəni deşdi,
Əldə dəstə çiçək qəlbimə köçdü,
O xoş bir baxışla, xoş təbəssümlə.
YARIMÇIQ QALIB
Ay gözəl, gəl sənə bir layla deyim,
Ananın laylası yarımçıq qalıb.
Şümşad barmaqlara xına çəkəndə,
Əlinin xınası yarımçıq qalıb.
Bir zamanlar taleyindən yazdın sən,
Seyr elədim, bir çiçəkli yazdın sən,
Coşdu qəlbim, xəyalımda gəzdin sən,
O günün səfası yarımçıq qalıb.
Dolanma gileyli, gəzmə gileyli,
Sən gəlin donunda Leylisən Leyli,
Sədnikin o gündən səndədi meyli,
Bir ömrün mənası yarımçıq qalıb.
BU SƏS
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Bu səs əski yuğçuları andırır,
Bu səs Bağdadındı, yoxsa durnanın?!
Bu səs səni, məni, onu yandırır,
Bu səs Bağdadındı, yoxsa durnanın?!
Alovların, tüstülərin içində,
O Bağdad görünür, durna görünmür.
Sanki Günəş sönüb, dünya görünmür,
Bu səs Bağdadındı, yoxsa durnanın?!
Uşaq, böyük, «Qara daş» da ağlayır,
Çeşmələr yerinə alov çağlayır,
Bu səs mənim ürəyimi dağlayır,
Bu səs Bağdadındı, yoxsa durnanın?!
Bax, boylu-buxunlu xurmalar yandı,
Vaqifdən xəbərsiz «Durnalar» yandı,
Məkkə-Mədinələr, gör nələr yandı,
Bu səs Bağdadındı, yoxsa durnanın?!
Bəlkə ağı deyən elə durnadı,
Quş da ağı deyir, bu nə dünyadı?..
Zənn eləmə, Sədnik səsi duymadı,
Bu səs Bağdadındı, yoxsa durnanın?!
ƏLVİDA DEMƏ
Qorxuram bu sözdən, yaman qorxuram,
Amandı, sevgilim, əlvida demə!
Bədənim titrəyər, canım üşüyər,
Amandı, sevgilim, əlvida demə!
Bu sözdə ayrılıq, hicran var, hicran,
Sevgi yollarını bağlayar duman.
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Daha bu görüşə qalmaz bir güman,
Amandı, sevgilim, əlvida demə!
Məhəbbət sevincim, həm ağrı-acım,
A Sədnik, qəlbimdi, başımda tacım,
Ölüm ayağında odur əlacım,
Amandı, sevgilim, əlvida demə!
BU
Səhər-səhər, narın-narın meh əsdi,
Duydum onu, ətirlənmiş mehdi bu.
Köynəyindən təzə çıxmış qönçədi,
Bənzəri yox, bənzərsizdi, təkdi bu.
Götürüb hər yanı bir gülün ətri,
Necə gözəl olur tər gülün ətri,
Vallah, belə olmaz hər gülün ətri,
Yanında çox gül var, bəlkə şahdı bu.
A Sədnik, qoparma, dərmə, götürmə,
Onu gözdə saxla, gözdən itirmə,
Çalış onu göz yaşınla bitirmə,
Deməsinlər Kərəm çəkən ahdı bu.

BU DAĞLAR DEYİL
(Yuxu)
Yuxuda hamısın görüb gəlmişəm,
Dağlar o dağlardı, bu dağlar deyil.
Gözəlliklər, yaşıllıqlar içində,
Bağlar o bağlardı, bu bağlar deyil.
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Gördüm Səfurəmi gənclik yaşında,
Saç daranmış, yaylıq yoxdu başında,
Bulaqlar axırdı dağlar döşündə,
Bulaqlar burdakı bulaqlar deyil.
Sevincdən köksümdə çırpındı ürək,
Nə bir dindi, nə danışdı o mələk,
Yazıydımı, yayıydımı, nə bilək,
Yaylaqlar burdakı yaylaqlar deyil.
Burdakı güllərə bənzəmir güllər,
Bənzəmir irmaqlar, bənzəmir göllər,
Bambaşqa bir rəngdə görünür çöllər,
O yerlər biz gəzən oylaqlar deyil.
Nə yaşılı yaşıl, nə ağı ağdı,
Sarı sarı deyil, başqa sayaqdı,
Ç ay vadisi, ağac üstü yarpaqdı,
Yarpaqlar biz görən yarpaqlar deyil.
Arzun olub, qovuşasan gülə sən,
Yarla danışasan, deyib-güləsən,
Görürəm ki, yuxulusan hələ sən,
Sədnik, biləsən ki, o vaxtlar deyil.
DURNALAR
Bağdadın hər günü qandı-qadadı,
Görən yazda gələcəkmi durnalar?
Dəşti-Kərbəlada, imam yolunda,
Şəhid olub, öləcəkmi durnalar?
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Bombalardan od düşəndə yuvaya,
Çığrışa-çığrışa qalxıb havaya,
Əli yalın girəcəkmi davaya?
Yerlə göyü böləcəkmi durnalar?
Gecə-gündüz yollarını gözlərəm,
Pünhan sirrim ürəyimdə gizlərəm,
Dərddən-qəmdən yük tutmuşam, ağ
nərəm,
Sədnik, bunu biləcəkmi durnalar?
DOLANIR
Biləmmirəm ördəkdimi, qazdımı,
Göldən çıxıb çəmənzarı dolanır.
Elə bil ki, ürəyimdə, gözümdə,
Gəncliyimin öz baharı dolanır.
Tərlandımı, kəklikdimi qayada.
Yatmamışam gəlib məni oyada.
Möcüzə var, gözəllikdə, boyada,
Yaz fəslinin xoş rüzgarı dolanır.
Eşqə bağlı ürək çətin qocalar,
Vətənindən, sevgisindən güc alar,
Aydan barat alar, gündən tac alar.
Coşan qəlbim, yara sarı dolanır.
YENİDƏN

GÖYƏRDƏSİYƏM

Gözəl, sevgi bağın xəzan görsə də,
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Mən onu yenidən göyərdəsiyəm.
Məhəbbət toxumun səpib sinənə,
Orda öz eşqimi cücərdəsiyəm.
Bulaq kimi ax didəmdən deyirəm,
Səhralara çıx didəmdən deyirəm,
Bu dünyaya bax didəmdən deyirəm,
Sən olan yerlərə mən gələsiyəm.
Gəl özünü yad gözlərdən qoru sən,
Görməyirsən, ipəkdəndi toru sən,
Tutmusan əlində yanar qoru sən,
Yer də, göy də yansa mən biləsiyəm.

GƏNCLİYİN
Yorulmayır, usanmayır, bezməyir,
Məni arxasınca çəkir gəncliyin.
Qəlbimdəki köhnə orman yerində,
Bax, körpə fidanlar əkir gəncliyin.
Ormanımdan sular axır dum-duru,
Bol veribdi yaradanım yağmuru,
Axıdır içimdən Arazı, Kürü,
Başımdan leysanlar tökür gəncliyin.
Dəydikcə burnuma gəncilk havası,
Tapılır könlümün dərman-davası,
Uçmuşdu içimdə eşqin binası,
Məhəbbət sarayı tikir gəncliyin.
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SÜSLƏNMİŞ GÖZƏL
Göyçək güllər kimi süslənmiş gözəl,
Surətin Göy-gölün aynasındadı.
Nəğmə deyir şəlalələr şəninə,
Bu yerlər gözəllik sevdasındadı.
Məğrur Kəpəz Koroğlular qalası,
Qartal keşik çəkir yanda balası,
Qızıl don geyinib dağlar lalası,
Gözlərin qartalın yuvasındadı.
Beşi qoşa gəzir, beşi tək gəzir,
Qız-gəlin əlində gül-çiçək gəzir,
A Sədnik, ceyranın nə ürkək gəzir,
Naz-qəmzə dağların havasındadı.
SEVMİŞƏM
Dünən başqa idi, bu gün başqadı,
Bu gün səni qana-qana sevmişəm.
Məhəbbətin ürəyimdə yurd salıb,
Ç ox çəkmişəm imtahana, sevmişəm.
Gözəlliyin, göyçəkliyin bir yana,
İnsanlıqda bir dənəsən, ay sona,
Bir də səni yetirərmi zamana,
Xoş gəlmisən, xoş cahana, sevmişəm.
Danışanda ləhcən şirin, sözün bal,
Maral göldə xoş görüşdük, ay maral,
İstəyini gəl Sədnikdən xəbər al,
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Səməndər tək yana-yana sevmişəm.
KİMİ
Gözümün içində cilvələnirsən,
Kəpəz göllərinin sonası kimi.
Əllərin boyası göz qamaşdırır,
Kəklik əllərinin xınası kimi.
Yerişin-duruşun, qəmzədi-nazdı.
Görmüşəm hüsnünü könlümdə yazdı,
Yüz tərif söyləsəm, vəsf etsəm azdı,
Gözəlsən Bağdadın durnası kimi.
Gözəlsən, göyçəksən, balsan, pətəksən,
Sən mənim köksümdə bitmiş çiçəksən,
Qan olar, gözünü gözümdən çəksən,
Şirinsən Sədnikin dünyası kimi.
GÜL QOY
Ç əmənlər, çiçəklər qoy sənin olsun,
Qəbrimin üstünə bir dəstə gül qoy.
Yarpızlı bulaqlar məskənin olsun,
Qəbrimin üstünə bir dəstə gül qoy.
Yaz gələndə lalə, nərgiz bitəndə,
Ç iyələk göz vurub, gözdən itəndə,
Başın üstə torağaylar ötəndə,
Qəbrimin üstünə bir dəstə gül qoy.
Bağçanızda qızılgüllər açanda,
Ətrafında şeyda bülbül uçanda,
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Sədnik gəlib xəyalından keçəndə,
Qəbrimin üstünə bir dəstə gül qoy.
QIZ
Dağlar camalına baxdı, bəyəndi,
Qoşa xallarını seçmədimi, qız?!
Səpdi yollarına gülü-çiçəyi,
Lalədən donunu biçmədimi, qız?!
Kəklik əllərinə xına qoyanda,
Kəpəz öz qoynuna «gəl-gəl» deyəndə,
Göy-göl sonalanıb telin sayanda,
Dərin sevdalara düşmədimi, qız?!
Qızılgül kolunda bülbül ötəndə,
Coşub, vüsalına can atdım mən də,
Əhdi-peyman edib bax, o çəməndə,
O günlər qəlbimə köçmədinmi, qız?!
GÖYNƏDƏ-GÖYNƏDƏ
(Rəşid Poladoğlunun əziz xatirəsinə)
Dilim tutmur deyəm, solan gəncliyin,
Yenicə kamala dolan gəncliyin,
Kövrək sətirlərdə qalan gəncliyin,
Göynədə-göynədə yaşadır bizi.
Sənin hər sətrində bir həsrətin var,
Sənin nə sehirli məhəbbətin var.
İdraka güc gələn həqiqətin var,
Göynədə-göynədə yaşadır bizi.
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Təsəllimiz budur, iz qoydun getdin,
Doymadın dünyadan, göz qoydun getdin,
Qızıl teşt içində söz qoydun getdin,
Göynədə-göynədə yaşadır bizi.
MƏNİMDİ
Lətifə Çeşməli, yaxşı biləsən,
O səs sənin deyil, o səs mənimdi.
Mahnıların bu qəlbimdən su içir,
Səndəki o ilham, həvəs mənimdi.
Bir yanım Təbrizdi, bir yanım Gəncə,
Tökülsün başından gül pəncə-pəncə.
Durnalar gələcək, bahar gəlincə,
Yıldızdağ, Banaz köy, Sivas mənimdi.
Dünya gözlərimdə bir gül boydadı,
Sədnik, məhəbbətim bir göl boydadı.
Həsrətdən bir günüm bir il boydadı,
Tez gələrəm, Xızır İlyas mənimdi.
VƏSF EDİM
Sən ol Xalıqoşa, mən Göyçək Rza,
Dönə-dönə xallarını vəsf edim.
Bir meh əssin, cığa tellər oynasın,
Dönə-dönə tellərini vəsf edim.
Yalnız səni o gözələ tay billəm,
Səni Günəş billəm, onu Ay billəm,
Səndə yüz mərifət, haqqı-say billəm,
Gərək sənin ellərini vəsf edim.
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Şirin işvən, o xoş ləhcən bir yana,
Naz qəmzədə bir dənəsən, ay sona,
Gözəllikdə tək gəlmisən cahana,
Xoş danışan dillərini vəsf edim.
GETDİ-GETDİ
Bir gün çıxdım ülvə kəklik ovuna,
Ov çıxdı əlimdən, ov getdi-getdi.
Bir də baxdım qoşa kəklik səyrişir,
Dedilər bənd olma, ov getdi-getdi.
Hər ovçu da ala bilməz ovunu,
Dəli könül, bilməliydin sən bunu,
Ağılsız sevdanın budur yekunu,
Aşdı o dağları, ov getdi-getdi.
İtik yaman şeydi, yata bilməzsən,
Ov çıxdı əlindən, tuta bilməzsən,
O elə ovdu ki, ata bilməzsən,
Min dəfə qəlbini ov, getdi-getdi.
MƏNİM OLSUN
Qadasın aldığım, səhər yelləri,
Tərpət, dalğalansın siyah telləri,
Sən qucma, mən qucum incə belləri,
O şirin ləhcəli yar mənim olsun.
Şirincə danışar, şirincə gülər,
Dodaq qaçar, qara gözlər gülümsər,
Sözü göydə tutar, havada bilər,
O mənəvi sərvət, var mənim olsun.
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Şəlalə tək qayalardan tökülsün,
Baxım Ay camala, duman çəkilsin,
Sədnik, bu sevdanı kim bilir-bilsin,
Məhəbbətdən doğan nur mənim olsun.
GÖNDƏR
Bilirsən ki, gənclik eşqim səndədi,
Şehli-şehli tər güllərə bük göndər.
O məktuba bənövşə qoy, nərgiz qoy,
Üstünə də surətini çək göndər.
Darayanda tellərini yana sən,
Örtmə xalın, salma bizi qana sən,
Sən elə sonasan, elə sonasan,
Yanaqlar çiçəkdi, bal-pətək göndər.
Sədnikin yanında çoxdu hörmətin,
Yüz gözələ dəyər qəddi-qamətin,
Ay sonası, məhəbbətin, şərbətin,
Səhər-səhər piyaləmə tök göndər.
HARDASAN
(Səfurə xanıma)
Gözlərim axtarır ilham pərimi,
Bürünmüsən ağ tellərə, hardasan?
Bir yağış ol, göydən yerə nur çilə,
Həyat gətir ağ güllərə, hardasan?
Yolum bir səhradı, sonu görünmür,
Gözəlim bəzənib, donu görünmür,
Nəfəsin duyuram, hanı, görünmür,
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Sığal çəkəm o tellərə, hardasan?
Sədnikəm, olmusan gözümdə titəm,
Gərək ürəyində, gözündə bitəm,
Aylar nədir günlərinə həsrətəm,
Mən həsrətəm o illərə, hardasan?
ƏVƏZ OLUNMAZ
Gözəl, məni sənə məftun eyləyən,
Bir qaşındı, bir gözündü, bir özün.
Həyatda heç nəylə əvəz olunmaz,
Bir dünyadı, bir əşarın, bir sözün.
Ürəyin çağlayan söz bulağıdı,
Dörd yanı yarpızlı yaz bulağıdı,
Qızlar bulağıdı, qız bulağıdı,
Mirvaridi o bulaqda nur sözün.
Xəyal bulud olar özü dolanda,
Sıxar köynəyini gözü dolanda,
Sədnik, ilhamının yazı gələndə,
Dalğalanar, gəlib keçər Kür sözün.
GÖZƏL
Sona tək gölündə cilvələnirsən,
Yayırsan nazını hər yana, gözəl.
Qəşəngsən, elə bil, ay parçasısan,
Belə gözəl doğmaz, hər ana, gözəl.
Hərdən gözlərini, elə süzürsən,
Bircə baxışınla canım üzürsən,
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Öz sevgini ürəyinə yazırsan,
Dönürsən eşqinlə dastana, gözəl.
Gözün gülür, dodaqların qımışır,
Gülüşünlə bu qəlbimə gün düşür.
Həsrət könlüm xəyalınla öpüşür,
Etmisən Sədniki divanə, gözəl.
HARDASAN
Yenə də könlümə «Sarıtel» düşüb,
Axtarıram, ay Məhəbbət, hardasan?
Sazın həsrətindən ürəyim bişib,
Axtarıram, ay Məhəbbət, hardasan?
İstəyirəm, məclisinə varayım,
Sinən üstə saza çatsın harayım,
Sazsız uçar qızıl kərpic sarayım,
Axtarıram, ay Məhəbbət, hardasan?
Sədnikəm, əzəldən saz vurğunuyam,
Söhbət vurğunuyam, söz vurğunuyam,
Ağ köynək, ağbəniz qız vurğunuyam,
Axtarıram, ay Məhəbbət, hardasan?
ZİRVƏLƏRDƏN ENMƏ
Bunu sən məndən də yaxşı bilirsən,
Tarix hər an güldürəni güldürüb.
El gözü – əzəldən məhəng daşıdır,
Kimin kimliyini zaman bildirib.
Əməlin xoş, haqq yolundan dönmə gəl,
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Günəş təki işıqlı ol, sönmə gəl,
Qartal kimi zirvələrdən enmə gəl,
Elmin səni ucalara qaldırıb.
Söz tarixdir, tarixlərdə qalandı,
Xəyal mənsiz gedib ərzi dolandı,
Ziyalı ziyadı, işıq salandı,
Düşüncəylə Kür üstündə sal durub.
Sədnik boy boylayan, dastan yazandı,
Türk yurdların oymaq-oymaq gəzəndi,
Alimdir, şairdir, həm də ozandı,
Adın tarixlərə belə saldırıb.
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SƏNİNDİ, SİMRAN
(Oğul nəvəm Simran
oğluna)
Cəmi nəvəm dörd fəslim,
Sənsən ağzımda dilim.
Sənə qurban ayım, ilim,
Pirsultan sənindi, Simran!
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Sərvan

Zirvəsində ocağı var,
Hər daşın neçə tağı var,
Bir gülün üç yarpağı var,
Pirsultan sənindi, Simran!
Ocaqzadədi ulumuz,
Haqq yolu bizim yolumuz,
Türkülər söylər dilimiz,
Pirsultan sənindi, Simran!
Seyrana çıx, et tamaşa,
Dağ-daş bürünsün qumaşa,
Sənin baban Sədnik Paşa,
Pirsultan sənindi, Simran!
ƏKSİNƏYƏM
Bir könüldə bir gül bitər,
İki gülün əksinəyəm.
Gül-gülə qarışar, itər,
İki gülün əksinəyəm.
Ürəyimdə birdi gülüm,
Nə qiymətli dürdü gülüm,
Bir işıqdı, nurdu gülüm,
İki gülün əksinəyəm.
Bağbanı ol, bir gül bitir,
Becərib hasilə yetir,
Sən onu dər, mənə gətir,
İki gülün əksinəyəm.
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DODAĞINDAN GÜLÜŞ QAÇSA
Göyümdə Günəşim batar,
Dodağından gülüş qaçsa.
Varlığıma kölgə salar,
Dodağından gülüş qaçsa.
Gözlərimə qəm yığaram,
Yağaram, elə yağaram…
Sel olub evlər yıxaram,
Dodağından gülüş qaçsa.
Qəlbim içindən oyular,
Sədnikin yoxdu, deyilər,
Şerim məzara qoyular,
Dodağından gülüş qaçsa.
BİLƏYDİ
Kaş səndəki gözəlliyi
Cavanlar görə biləydi.
Üzdəki dən-dən xallara
Qəlbini verə biləydi.
Sevib qara gözlərini,
Bağban bilib özlərini,
Ç əmən-çəmən sözlərini,
Gül deyib dərə biləydi.
Sevib-seçib sonasını,
Gözəlliyin aynasını,
Qoyub eşqin binasını,
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Bir saray hörə biləydi.
ÖMRÜN YAZI
Dolandım sevgi bağını,
Gözüm, könlüm təzələndi.
Şer çəməninə düşdüm,
Başımdan güllər ələndi.
Gül-çiçək mənlə danışdı,
Lalələr yandı, alışdı,
Sevən qəlbim üşümüşdü,
Təzədən oda bələndi.
Canda ürək dilə gəldi,
Sözlər gülə-gülə gəldi,
Şeyda bülbül yenə gəldi,
Ömrüm öz yazına döndü.
GÖZƏL
Gedəndə hissin dalınca,
Ağlım məni döyür, gözəl.
Gül üstündə xar görəndə,
Bil, şəstimə dəyir, gözəl.
Bəlkə ürəyim, gözümsən,
İçimdə yanar közümsən,
Qoymadın məndə dözüm sən,
Qəm bağrımı yeyir, gözəl.
Bu nə sevgi, nə vüsaldı,
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Öz hissim ağlımı aldı,
Bu dərd nə çəkilməz oldu,
Bunu Sədnik deyir, gözəl.
ÖZGƏ CÜR SEVMƏRƏM
Dünənki can sirdaşımsan,
Özgə cür sevmərəm səni.
Məhəbbətdə göz yaşımsan,
Özgə cür sevmərəm səni.
Nə atəşsən, nə də odsan,
Sən mənə sevgidə yadsan,
Ürəyindən məni at sən,
Özgə cür sevmərəm səni.
Ürəyimdən çıxan bulaq,
Gözlərimdən axan bulaq,
Bir dost kimi qaldın ancaq,
Özgə cür sevmərəm səni.
DEYİL
Hər baxışdan sevdalanmaq,
Gözələ yaraşan deyil.
Hər qara gözü yeməzlər,
O gözlər qara şan deyil.
Hər yetənə baxıb, uymaq,
Məhəbbəti dayaz duymaq,
Dostu intizarda qoymaq,
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Nə söhrət, nə də şan, deyil.
İlqar, iman tez pozulmaz,
Hər sözdən dastan yazılmaz,
Hər dodaqdan bal süzülməz,
Hər dodaq da bal, şan deyil.
MƏNİMKİSƏN
Taleyindən xəbərsizsən,
Son anında mənimkisən.
O gün sənə toy olacaq,
Toy donunda mənimkisən.
Ülviyyətdə çox ucasan,
İnanma, məndən qaçasan,
Quş olub, göyə uçasan,
Eşq canında mənimkisən.
Mən səni vermərəm yada,
Canımı salaram oda,
Bu dünyada, o dünyada,
Ol yanımda, mənimkisən.

GÖZƏL
Taleyim məni döyəndə,
Səndə vurma oxla, gözəl.
Ürəyimdə çox yaram var,
Loğmanım ol, yoxla, gözəl.
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Döyülmüşü döyməzlər bil,
Sınıq qəlbə dəyməzlər bil,
Əyilmişi əyməzlər bil,
Qəlbi düz tut haqla, gözəl.
Mənim varım, bir ürəkdi,
Elə bil, dağda çiçəkdi,
Kimi sevib, sevəcəkdi,
Sınağa çək, yoxla, gözəl.
DƏYMİR
Sən mənim necə yarımsan,
Yanağına əlim dəymir.
Gülünü də qoxlamıram,
Yarpağına əlim dəymir.
Bağın gözəl bar gətirib,
Alma, heyva, nar gətirib,
Ağaclar da bar gətirib.
Budağına əlim dəymir.
Gülüm, bu nə məhəbbətdi,
Könlüm, könlünə həsrətdi,
Ürəyimdə hicran bitdi,
Yar bağına əlim dəymir.
SULAR DURULUR
Görməsəm bağrım yarılır,
Görəndə könül vurulur,
Güləndə sular durulur,
Bulaqların gözümü bu?
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Yaxında da bir həsrətdi,
Möcüzədi, möcüzatdı,
Bu nə sirli məhəbbətdi,
Ürəyimin közümü bu?
Gah görünür ilğım kimi,
Gah alov, qığılcım kimi,
Odu yandırır içimi,
Bir xəyalmı, özümü bu.
O ÜRƏYİ SƏN TAPMISAN
Mənim sinəm bir sal qaya,
O qayanı sən çapmısan.
Orda sevən bir ürək var,
O ürəyi sən tapmısan.
Gülüm, bax, o sevən ürək
Gözün açıb səni görüb.
Sənə elə vurulub ki,
Elə bil Vətəni görüb.
Gözəli sevməyən ürək
Vətəni də sevə bilməz.
Göz oxşayan, ürək açan
Ç əməni də sevə bilməz.
Duyğuların ən ülvisi
Bil ki, yara məhəbbətdi.
Yeni qitə kəşf etmirəm,
Gültək aydın həqiqətdi.
Gəl qoru sevən ürəyi,
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Əldən çıxıb yada düşər.
Sən bir dəniz, mən bir dəniz,
Aramıza ada düşər.
YATMIŞ GÖZƏL
Səslərəm dağlardan enməz,
Zirvələrdə «Yatmış gözəl».
Həyasından ağ dumanı
Üzə rübənd tutmuş gözəl.
Hörüklər «Yeddi Şəlalə».
Gözəl görməmişəm belə.
Əlində şərbət, piyalə
Suya qəndmi qatmış gözəl?
Qəbələdi yeri-yurdu,
Sədnik, elə bil ki, nurdu.
Gəlib düz önümdə durdu,
Gözlərimdə bitmiş gözəl.
KİMİYDİN
İlk dəfə səni görəndə,
Bir çiçəkli dağ kimiydin.
Üz-gözündən nur yağırdı,
Bir məsum uşaq kimiydin.
Hələ könül verilməmiş,
Siyah zülfü hörülməmiş,
Əl dəyməmiş, dərilməmiş
Bir şehli yarpaq kimiydin.
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Sədnik görmüşdü sədaqət,
Ürəkdə, gözdə məhəbbət,
Sən yağışa, suya həsrət,
Bir təşnə torpaq kimiydin.
BİLƏ-BİLƏ
Tərlan quşun uçurmusan,
Neçə dağdan keçirmisən,
Eşqə zəhər içirmisən
Məhv etmisən, bilə-bilə.
Deyilməli söz qalmayıb,
Ürəyimdə köz qalmayıb,
Bədən buzdu, buz qalmayıb
Məhv etmisən gülə-gülə.
Bərk-bərk tutdun qırıq simi,
Dəyişdin gör kimlə, kimi,
Ərimişəm mən dağ kimi,
Məhv etmisən gilə-gilə.
AY QIZ
Durna qatarın varıydı,
Öz qatarın pozdun, ay qız!
İtirdin durna yolunu,
Düz yolunu azdın, ay qız!
Qorumadın öz bəxtini,
Daşa çaxdın tez bəxtini,
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Ç içək açmış yaz bəxtini,
Göz yaşınla yazdın, ay qız!
Sən uyduğun qırıq simdi,
Deyən yoxdu, bəs o kimdi?
Sənin sevgin boş him-cimdi,
Sərxoş kimi gəzdin, ay qız!
BƏNÖVŞƏ
«Baharın gözəl qızısan»,
Yanaqları qan, bənövşə.
Oxudun bu ürəyimi
Eylədin şan-şan, bənövşə.
Coşdu, qaynadı, daşdı,
Gül gül ilə qucaqlaşdı,
Bütün aləm çiçək açdı,
Gözümdə hər yan, bənövşə.
Quş kimi kollara düşdü,
Suların gözündən içdi,
Sədnik təkcə səni seçdi,
Könlünə sultan, bənövşə.

SƏNSƏN
Deyirsən ki, «yaşım azdı»,
Yaşın üstə yaş qoyummu?
Sinən yaylaq, çəmən-çiçək,
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Ç içək üstə baş qoyummu?
Başım qoysam çiçək üstə,
Gözəldən gözəl olmazmı?
Sənə Göy-göl kimi baxsam,
Ürəyim səndə qalmazmı?
Nəfəsin güldü-gülabdı,
Bax, bir ömrün yazı sənsən,
Sədnik gənclik gəzən deyil,
Gəncliyinin özü sənsən.
BAXDIM
Çıxdım Kəpəzin üstünə,
Kəpəzdən Göy-gölə baxdım.
Necə ki, Ay suya düşə,
Düşmüşdü Göy-gölə baxdım.
Taleyimiz suda üzdü,
Mənim gözüm səni gəzdi,
Sənli olan könlüm yazdı,
Bükülsün qoy gülə baxtım.
Durnalar suların üstə,
Durnalardan cığa istə,
Birin sənə, birin dosta,
Baxsın cığa telə baxdım.
KÖNLÜM, AĞLAMA
Sevgin bədirlənmiş Ay,
Ağlama, könül, ağlama.
Sənin eşqin axar bir çay,
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Ağlama, könül, ağlama.
Bilirəm ki, bir şüşəsən,
Qorxdum daş üstə düşəsən,
Ətirli bir bənövşəsən,
Ağlama, könül, ağlama.
Qiyamətin başı deyil,
Biyabanın daşı deyil,
Bu can ki, çöl quşu deyil,
Ağlama, könül, ağlama.
Mən ki, səni tanıyıram,
Elə bilmə qınayıram,
Bir gözəli sınayıram,
Ağlama, könül, ağlama.
İÇİM, İÇMƏYİM…
Kür üstündə sal körpüsən,
Bilmirəm keçim, keçməyim.
Müəmmalı bir şərbətsən,
Bilmirəm içim, içməyim.
Məcrasın itirmiş çaysan,
Vaxtından tez doğmuş Aysan,
Qəddi nazik, uca boysan,
Qönçə gül seçim, seçməyim.
Nə uçarsan, nə qaçarsan,
Səmtin bilməyib uçarsan,
Gözəl, özün də naçarsan,
Qəlbinə köçüm, köçməyim?
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OLSUN
Dünən şerim yaralandı,
Gözlərindən qan gəlirdi.
Arada ayrılıq vardı,
Dalınca hicran gəlirdi.
Aman, aman, zalım ürək,
Ay qadanı alım, ürək,
Səndən gəlir yolum, ürək,
Başımda duman gəlirdi.
Gör nələr var ürəyimdə,
Eşqə düçar ürəyimdə,
Kaman ağlar ürəyimdə,
Bir ismi-pünhan gəlirdi.
KÖNLÜM YAZDI
Biləsən ki, ay gözəl,
Qocalmaq da bir murazdı.
Cavan var ki, qəlbində qış,
Yaşlı var ki, könlü yazdı.
Qaş da ürəkdən su içər,
Saç da ürəkdən su içər,
Yaş da ürəkdən su içər,
Gün xoş keçsə, yaş nə sözdü.
Eşqim mənə bir cahandı,
Günəşi, Ayı canandı,
Mənim ki, qəlbim cavandı,
Yüzü keçsə, yenə azdı.
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ÜRƏYİMƏ DƏYMƏ MƏNİM
Yaralanıb bilməmişəm,
Ürəyimə dəymə mənim.
Kaman kim inləmişəm,
Ürəyimə dəymə mənim.
Təzə-təzə qaysaq tutur,
Elə bil, süd qaymaq tutur,
Nə yaxşı, qəmin unudur,
Ürəyimə dəymə mənim.
Bu ürək başqa ürəkdi,
Səni sevib, sevəcəkdi,
Bil, sevgimiz bal-pətəkdi,
Ürəyimə dəymə mənim.
ÜRƏKDƏ GÜZGÜ SAXLAYAQ
Tərlan da öz balasını
Yuvadan qoşa uçurur.
Yaşılbaşı yaşıl gölə,
Kəkliyi daşa uçurur.
Yaradanım özü bizə
Ölçü-biçi, ülgü verib.
Ayna nədi bilməyəndə
Ağ gölləri güzgü verib.
Kainata nur çiləyib,
Ona Günəş, Ay veribdi.
Sevməyi, həm sevilməyi,
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İnsanlara pay veribdi.
İlahi bəxş edən eşqi
Könüldə ülvi saxlayaq.
Qoşa gözlə baxmaq üçün
Ürəkdə güzgü saxlayaq.
DÖNƏN DEYİL
Eşqim göylər şahinidi,
Ucalıqdan enən deyil.
Sinəm elə od alıb ki,
Leysan yağa, sönən deyil.
Torpağa, Vətənə düşər,
Gəlib bir çəmənə düşər,
Bəlkə də sis-çənə düşər,
Qismətinə dinən deyil.
Sədnik çox tufanlar görüb,
Dənizlər, ümmanlar görüb,
Ç ətin imtahanlar görüb,
Öz yolundan dönən deyil.
VERƏMMƏRƏM
Səndən aldığım gəncliyi,
Bir də geri verəmmərəm.
Baxçanıza yüz yol girəm,
Həmən gülü dərəmmərəm.
O gülün ətri başqadı,
Yanımda xətri başqadı,
Qiyməti-qədri başqadı,
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Bir də onu görəmmərəm.
Sədnik, o tanrı payımdı,
Günəşimdi, həm Ayımdı,
O mənim xan sarayımdı,
Uçsa bir də hörəmmərəm.
VAR
Məni məndən alan gözəl,
Məni səndən istəyən var.
Qəlbimizi qırmaq üçün,
Gündə yüz yol pisləyən var.
Heç bilmirəm neynəmişik,
Yad qapılar döyməmişik,
Biz bir kəsə söyməmişik,
İçində kin bəsləyən var.
Ay başa bəla məhəbbət,
Sözün deyəmmir həqiqət,
Sədnikdə yoxmu cəsarət,
Ayrılığa səsləyən var.
GÜLLƏRİN XƏTRİNƏ DƏYDİ
Gözlərim səni gəzəndə,
Qız bənövşə boynun əydi.
Gül deyib səni qoxladım,
Güllərin xətrinə dəydi.
Neçələri bihal oldu,
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Göy buludun gözü doldu,
Səni, məni yağış aldı,
Çoxlarını dolu döydü.
Sədnik, çək eşqin cəfasın,
Sonra sürərsən səfasın,
Yoxla bu yarın vəfasın,
Vəfa yoxsa, ölüm yeydi.
OXU BÜLBÜL
Gəl könlümdə oxu, bülbül,
Yaz üstünə yaz gəlibdi.
Boş göllərim sonalanıb,
Gölə ördək, qaz gəlibdi.
Ay batmamış Günəş doğur,
Başımdan ağ yağış yağır,
Bağıma gəl, gəl çal-çağır,
Bülbülə avaz gəlibdi.
Göldə sona, daşda kəklik,
Diyar-çəmən gül-çiçəklik,
Sədniki üzənməz təklik,
Şux gözəldən naz gəlibdi.

OVUM GƏLDİ, VURAMMADIM
Allah, Allah nə duruşdu,
Ürəyimə bir od düşdü,
Gözü gözümə sataşdı,
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Cümləmi də qurammadım.
O nə güldü, nə də tikan,
Dağı duman, daşı duman,
Oldu könlümdə bir güman,
Yuxuluydum, durammadım.
Oxusan da yüz əsəri,
Duymasan olmaz kəsəri,
Sədnik deyər müxtəsəri,
Ovum gəldi, vurammadım.
YAŞANMAMIŞ YAŞIM QALIB
Mən məhəbbət təşnəsiyəm,
Yaşanmamış yaşım qalıb.
Adəm Ata nəvəsiyəm,
Yaşanmamış yaşım qalıb.
Odu sönməz Yanardağam,
Saralmamış yaşıl bağam,
Ölməmişəm, hələ sağam,
Yaşanmamış yaşım qalıb.
İnsafdırmı tala-tala
Yaşanmamış ömür qala,
Əlim çatmayır vüsala,
Yaşanmamış yaşım qalıb.
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SƏRBƏST ŞERLƏR

ÖZÜMƏ QÜRBƏT GÖRÜNÜR
Səfurəm Günəş,
Simran Ayımdı.
Qəlbim, kainatım,
Günüm, Ayım.
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Bu kainata nur çiləyir,
işıq saçır.
Kainatımda dünya görünür,
aləm görünür.
Araz axır, Kür axır,
uzaqlarda Savalan görünür.
Doğma torpağım,
Qarabağım
özümə qürbət görünür.
Kəlbəcərim, Göyçəm,
Xəzər boyda mehri-məhəbbət
görünür.
Arada həsrət görünür.
QAYTAR ÜRƏYİMİ
Gözəli seçməyi kimdən öyrənim,
İnanmıram, ürək məni aldadır.
Dənizəm, içimdə bir fırtına var,
Özüm burda, xəyal dalğalardadı.
Dənizəm,
içimdə bir fırtına var.
Fırtına içimdə bir ürəyi gəzir.
Qaytar, gözəl, qaytar,
ürəyi qaytar.
Məni bu dalğanın
əlindən qurtar.
Qaytar, qaytar,
ürəyimi qaytar.
VERMƏRƏM
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Mən şer dəftərimi
Sağ gözüm olsan
vermərəm.
Dosta, tanışa, heç kimə,
Lap özüm olsan
vermərəm.
KÖLGƏ
Günəşli günümüz,
Aylı axşamımız var.
Ay kimi
ağ şamımız var,
Bu kölgə
nə kölgədi?
Biz gedirik
o gəlir,
Bu kölgə
nə kölgədi?
O kimi izləyir?
Nə axtarır?
Nə gəzir?
Nahaq özünü üzür.
Bu kölgə
nə kölgədi?
Gün keçir
yenə gəlir,
Ay keçir
yenə gəlir.
Məqsədi nə,
fikri nə?
Kim bilir?
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Bu kölgə
nə kölgədi?
Biz gedirik o gəlir,
Gərən kim kimə gülür?
Bu kölgə
nə kölgədi?
O kölgə yenə gəlir…
YOXDU
Siz tərəfdən
bir əsim
külək də yoxdu,
Bəlkə heç
ürək də yoxdu.
Ətir də gəlmir,
bağınızda
çiçək də yoxdu.
Amma mənim
qanım axsa
Həsrətəm!
Həsrətəm yazar,
Mən bir
məhəbbətəm yazar.
Sən onu oxuyarsan,
Kövrələrsən,
Ağlayarsan…
Əgər məni tapmasan,
O şeri
köynək altda saxlayarsan,
Ç içək kimi qoxlayarsan,
İçin-için ağlayarsan…
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ağlayarsan…
KİMİ
Elə tökülərəm…
gülə şeh
tökülən kimi…
Elə sökülərəm…
dan yeri
sökülən kimi….
Elə əkilərəm…
tum yeri
əkilən kimi…
Elə çəkilərəm…
buludlar
çəkilən kimi…
Sonra üzü şehli
bir gül ollam,
ulduz ollam,
Dağılar buludlar,
bir günəşli
gündüz ollam.
Həmən-həmən
bax, ondaca
tum göyərər,
yaşıllaşar,
Sevinc sevincə qarışar,
ürəklər qoşalaşar.
DURU BULAQ
Qayalardan süzüb
çıxan bir
bulaqsan.
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Duruluğuna,
saflığına
nə söz var.
Gözəlliyin,
qəşəngliyin
yanında
Gözəlliyinə
heyran qalan
yüz göz var.
O gözlərdən
bir cütü də
mənimdi.
Heyrət
məni
götürür:
O bulaq
sal daşı
necə yarıb
üzə çıxıb.
Sal qayadan
o bulaq
dodağa,
gözə çıxıb,
ürəklərə axıb.
Amandı, gözəlim,
O bulağın
həzin səsini
qaldır, ucalt.
Qoy o səs
uzaqlara yayılsın.
O səs mənə
daha gur çatsın,
Öz nəğməli
səsiylə
66

yatmış
qəlbimi
oyatsın.
Gözlərim
səni gəzsin,
Qoyma ki,
canım üzsün.
Həsrət-həsrət
yollarına
boylanıram,
baxıram.
Nə olar,
Sən də
Hərdən-hərdən
mənə tərəf
boylanıb
baxsana…
Məni
qəmdən qurtarıb,
Nəğməli,
duru bulaq kimi
ürəyimə axsana…
Ürəyimə axsana…
YARALADI OVÇUNU
Ağsuda
bulaqda
su içməyə
qab yox idi.
Yanımdakı
Bəy,
Paşa gözəl,
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Xalları
qoşa
gözəl
Gülə-gülə
suyun
altına tutdu
ovcunu.
Su içib
mən
başımı qaldıranadək
Ovçu
nişan
almamış,
Ov yaraladı
ovçunu…
O gözəl
gülümsəyə-gülümsəyə
dönüb
bulağa baxdı,
Bulaq coşdu,
nə coşdu,
Bayaqkından
gur axdı.
QISQANIRAM
Gözəl, səni
ota,
suya,
Torpağa da
qısqanıram,
Pıçıldaşan
yarpağa da
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qısqanıram.
Keçmə bağa!
O bağa da
qısqanıram,
Yaşlı nədi,
Cavan nədi,
Uşağa da
qısqanıram.
Bircə damcı yağışa,
Bircə damcı küləyə də
qısqanıram.
Az qala Aya, günə,
Mən hər şeyə,
Hər kəsə
Gülüm, səni qısqanıram.
GÖRMƏMİŞƏM
Ərşdən gələn
mələyin də
Üzündə belə gözəl qara xal
görməmişəm.
Yaxşı bal pətəkdə olar,
Mən heç yerdə,
heç yanda
Səninki tək dodaqda bal
görməmişəm.
İki qəlbi dost eyləyən,
Məni sərməst eyləyən,
Heç bir zaman
Sənin xəyalın kimi
İlhamıma qanad verən
dadlı xəyal
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görməmişəm.
Ay gözəlim,
Bu səbəbdən səndən qeyri
Heç bir kəsə…
Heç bir kəsə bu könlümü
verməmişəm.
SARISU
Kəpəzin
qoynunda
sən bir kəndsən,
Mən bir el gözəlinə,
Sən kimə bəndsən?
Sarısu, ay Sarısu!
İzn ver,
yaylağını
El gözəliylə
qoşa gəzim,
Sənin dastanını
özüm yazım,
Sarısu, ay Sarısu!
MƏNİM KİMİ YOZ MƏNİ
Gözəl, yuxu görəndə,
Mənim kimi yoz məni.
Pirəm, Pirsultanam
Röyana mən gəlmişdim,
Dəftərinə yaz məni.
Deyirsən ki,
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- Yuxuda ilan görmüşəm.
- İlan mələkdi.
Su görmüsən,
Su saf diləkdi.
Bir parça çəmən görmüsən,
O da səni sevən ürəkdi.
Bax belə…
Mənim kimi yoz yuxuları,
Qızıl barmaqlarınla
Yaz yuxuları,
Olsun yuxuların
Yaz yuxuları.
YOL ÜSTƏ SALXIM SÖYÜD
Yol üstə
Salxım söyüd
Səni…
Məni
Qucağına çağırdı.
Dəhşət yağış yağırdı.
Salxım söyüd
Budaqları göy meşə,
Yarpaqları yaşıl şüşə.
Gözəl, səni qorudu,
Qorudu salxım söyüd,
Qoymadı ki, ipək saçların üstə,
Bircə damcı
Yağış düşə, şeh düşə…
Sağdan, soldan sel axırdı,
Ancaq
Mənim gözlərim,
Selə yox,
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Yaşıl telə yox,
Sənin qara xalına,
Bir də qara gözünə
Baxırdı…
Hey baxırdı…
Çıxammırdım o qara gözlərin
Cazibəsindən,
Ürəyim köksümə sığmırdı,
Döyünürdü…
Qorxurdum onun
İnləyən səsindən.
Dayanma, əs,
Əs, ey külək,
Bir az sevinsin ürək.
Kaş yağış uzanaydı,
Yağdıqca
Hey yağaydı,
Söyüd saçlarını darayıb yığaydı,
Başımızın üstündə
Süddən də ağ
Bir təzə Ay doğaydı…
BELƏ YAT, BELƏ OYAN
Səhərlər elə yat ki,
Mələklər yatan kimi.
Yuxun qoy qaymaq tutsun
Süd qaymaq tutan kimi.
Yox!
Yox, tez oyanma,
Gün göbəyə dəyməmiş,
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Göz yuxudan doymamış.
Qoy gözlərin içsin
Səhərlərin mehini,
O güllərin şehini.
Bir içim
Hava udsun,
Kədər verən hər şeyi,
Hər şeyi
Yerli dibli unutsun.
Yuxudan gümrah oyan,
Şəfəqlər içində
Qızılı rəngə boyan.
Ay gözəl,
Ürəyin rahat olsun,
Sənin üçün,
Mənim üçün
Yuxun bir həyat olsun.
O qara gözlərindən
Günəş öpsün,
Mən öpüm…
Doyunca,
Lap doyunca…
Hər səhər
Bax, belə yat,
Belə oyan.

SABAHIN XEYİR
Gözlərim yuxulu,
Mən danı diri tutdum,
Dan yeli əsəndə
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Özümü unutdum.
Mən danı atdım,
Səhəri tutdum.
Səhər gözünü açdı,
Mən oyandım,
Səni Günəş oyatdı.
Tökdü qızıl tellərini
Qara tellərinin üstünə.
Səhəri belə açdıq…
O sənin,
Mənim səhərimdi.
Gözəl, sabahın xeyir!
Bunu saf ürək deyir:
Gözəl, sabahın xeyir!
QORXMA, GÜLÜM
Qorxma, gülüm…
Bir gülü də
bitirməkdən qorxursan,
Qəlbin nanə kimi əsir,
Yaxşıları
itirməkdən qorxursan,
Bir gülü də
bitirməkdən qorxursan.
Qorxma, gülüm…
Ç əməndə min gül bitər,
Solar, itər…
Ürək də belədi
Sonda orada
Saralmayan,
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Solmayan
Bir gül bitər,
Sənə yetər.
BİR İÇİM SU ÜÇ ÜN
Bir içim su üçün
Sən gözü tutulmuş
Bir bulağın
Gözünü açdın.
Əzəlki tək dumduru,
Elə bil gözüm nuru.
Xəzan görmüş
Bir bağa axdı bulaq
O bağın
Baxtı bulaq.
Onlar mənim
Biri şer bulağım,
Biri şer bağımdı.
Biləsən ki, ay gözəl,
Bax,
O bağ,
O bulaq
Sənin əziz adını,
Güldən təmiz adını
Yadigar saxlayacaq.
Bundan sonra o bulaq
Coşacaq,
Daşacaq,
Sənin məhəbbətinlə
Şən nəğmələr qoşacaq,
Bizim saf eşqimizi
Ellərə danışacaq.
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SÖZ VERƏRSƏN
Sən mənim qəlbimi əmanət apar,
Büllur piyalədə məhəbbət apar.
Apar…
apar əvəzində
Bir cüt qara xal verərsən,
Bir də ki,
ona yaraşan
Gözəl məhcəmal verərsən.
Apar…
apar əvəzində
Bir cüt qara göz verərsən.
Bu Sədnikə, şairə qız,
Candan gələn
söz verərsən.
SƏN MƏNİMSƏN
Xəyala dalanda
Sevgi dənizimsən.
Seyrəngaha çıxanda
Eşq çəmənimsən.
Dünya içrə dünyamsan,
Sən mənimsən!
Sən mənimsən!
MƏHƏBBƏTİN YUXUSU VAR
Gəl çıxaq Kür üstünə,
o yerlərdə,
tər bənövşə
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qoxusu var.
Çağırıram, oyanmırsan,
Nərgiz kimi
Gözlərində
Məhəbbətin yuxusu var.
Hardansa
gözlərinə
Ç içəkli bir dağ görünür,
O da bir
Ümmandı, gözəl,
O dağlar
Dumandı, gözəl…
QOCALMARAM
Sədnik, qocalmaram,
mən qocalmaram,
Məhəbbət çiçəyi qəlbimdə bitib.
Uzaqdan görünən bir dağ olaram,
Yığılar başıma çən
qocalmaram,
Dünya qocalsa da
mən qocalmaram.
YAĞIŞDAN SONRA
Ağaclar nura dönüb,
Nur süzülür
yarpaqlarından.
Süzülür
bulağın gözünə,
Bulaq nəğmə oxuyur
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özü-özünə.
Bayaq sakit axan çay
Dərələrə səs salıb,
Elə bir haray çəkir
Elə bil ki, tək qalıb.
Ağac olmaq istəyirəm,
Budaq olmaq istəyirəm,
Yarpaq olmaq istəyirəm,
Bulaq olmaq istəyirəm,
Ç ay olmaq istəyirəm,
Yağışdan sonra.
ÜRƏYİMİN GÖZÜNDƏ
Dünən ömrün
payızında idim,
Yaz çiçəyini
qoxlaya-qoxlaya
Ömrün yazına qayıtdım.
Payız ömrüm
nəyi qazandı,
nəyi itirdi,
Sevən ürəyimin gözündə
bahar ətirli
bir nərgiz bitirdi.

İSTƏYİRƏM
Kəpəzin ətəyindəyəm
Güllər bulaq kimi qaynaşır,
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Güllər
bulaqların yanında
uşaq kimi oynaşır,
gül güllə qucaqlaşır.
Hər tərəfdə yazdı yaz,
Qoşa gəzir oğlan, qız.
Ürək riqqətə gəlir,
Ürək dillənir birdənCavan olmaq istəyirəm!
Yaş üstünə yaş gəlir,
Yenə dünya xoş gəlir.
Ürəyə məhəbbət,
sevgi,
bir atəş gəlir,
Dünya necə xoş gəlir,
Cavan olmaq istəyirəm!
Elə cavan ki,
Saçları şəvə kimi,
Qaşları qapqara,
Gözləri tərlan gözü.
Baxsın,
hara baxır
hara,
Bir nəfəsə çıxsın
Maral gölə,
dağlara,
Cavan olmaq istəyirəm!
Ömrümü gəncləşdirən
Loğman olmaq istəyirəm,
Cavan olmaq istəyirəm!
Cavan olmaq istəyirəm!
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EŞQİMİN HUMAYI
İçimdə
bir sevgi
alovu yanar,
Yanar…
Hey yanar…
Günəş sönər,
Ulduz sönər,
Ay sönər,
Sönməz,
o sönməz.
Çıraq sönər,
Ocaq sönər
O sönməz.
Kim dönür-dönsün,
Mənim sevgim
öz sevgisindən
dönməz,
yox, dönməz.
Eşqimin humayı
ağ buluddadı,
O öz səmasından
Enməz,
Yox, enməz,
Eşqim öz yolundan
dönməz,
yox, donməz!
SAXLAYIR
Bir ismətdi
Sevib-sevilmək.
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Məni sevgi yaşadır.
Sevməyən-sevilməyən
bir ürəkdə
nə hiss olar,
nə də duyğu.
Sevirəm!
Məni sevgi yaşadır.
Cavanam, gümraham,
Qocalıqdan uzağam,
Məni sevgi yaşadır.
Dərmana etiyacım yox,
Loğmana etiyacım yox,
Məni sevgi yaşadır,
Sevgi cavan saxlayır,
Ürəyim o sevgini
Yenə pünhan saxlayır.
Sevgim özü loğmandı,
Məni loğman saxlayır,
Məni sevgi yaşadır.
PÜNHAN MƏHƏBBƏT
Desələr: - Dünyada çətin şey
nədir?!
Deyin: - Pünhan məhəbbət.
Qar tək üşüdər,
Qor tək yandırar.
Alar səni cənginə
Xəyalın qanadında
Dünyanı dolandırar.
İstəsə yaşadar,
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İstəsə yandırar.
Qaçmaq istəsən
Qaça bilməzsən.
Dərin sulardan
Keçə bilməzsən.
At axtarma!
Cilov ondadı.
Düşmə balıq sevdasına!
Tilov ondadı.
Olanın bir ürəkdi,
Ürək də sənin deyil,
Pünhan məhəbbətindi.
O ürəyi geri almaq
Sevə-sevə çətindi.
MÖCÜZƏDİ MƏHƏBBƏTİN
Ayrılığın çətin,
vüsalın çətin,
Qəlbimdən çıxmırsan
gözümdən getmirsən.
İstəyirəm unudam,
unuda bilmirəm
Üzüb məni həsrətin,
Möcüzə məhəbbətin.

GÖZLƏRİMƏ GÜN DÜŞÜR
Uzaqdasan, amma
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yuxuma gəlmisən,
Mən yuxumu necə yozum?
Qələm götürüb
necə yazım?!
Sənli yuxularım
elə aydın olur ki,
gündüzdən seçmək olmur.
Hər tərəf nərgiz, bənövşə,
qızılgül.
Yığırsan gülləri,
yığırsan
qucaq-qucaq,
Onlardan keçmək olmur.
Bunu necə danım mən,
Səni də o güllərdən,
heç seçmək olmur.
Ayrılığın,
həsrətin,
sevgin,
məhəbbətin
yuxularda dəyişir,
Yuxularda
Ay sənlə,
Günəş mənlə
öpüşür.
Oyanıram…
Səhərdi…
Gözlərimə
gün düşür.
Səfərdən qayıtmısan,
Sən geri qayıtmısan.
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HƏR ÇƏMƏNDƏN BİR ÇİÇƏK

HƏSRƏTİN ÇƏKİR
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Gəl həsəd aparma gülə-çiçəyə,
Sən vüsala, onlardan tez yetmisən.
Nərgiz göz açıbdı qaya dibində,
Sənsə gəlib ürəyimdə bitmisən.
Üzü xallı, lalədən də qəşəngsən,
Bir aləmdi qızıl gülə nisbətin.
Bilənmirəm sən nəyə küsənirsən,
Məhəbbətlə yoğrulubdu qismətin.
Bax, yazan qələmin, ağlın, huşun
var.
Gərək eyləyəsən qismətə şükür,
Bəs niyə bilmirsən, zalım balası,
Çoxları uzaqdan həsrətin çəkir.

XOŞ SABAHI VAR
(Prof. Həsən Mirzəyevə)
Vətən dərdi hər bir dərddən yamandı,
Gözlərindən oxumuşam dərdini.
Həvə götürmüşəm, hana qurmuşam,
İlmə-ilmə toxumuşam dərdini.
Yoxsul ürəklərdə dərd-qəm də
yoxdur,
İnan, dünya boyda varın var sənin.
Etibarsız çıxmaz, candan ayrılmaz,
Gör necə müqəddəs yarın var sənin.
Dərd-qəmə bürünsə, min ağrı çəksə,
Yenə də şairin öz pənahı var.
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Varlının varı var, şairin sözü,
Sözün özü boyda xoş sabahı var.
VƏTƏN, AY VƏTƏN
(Televiziyada istedadlı şair Əli
Tudə haqqında verilişdən
mütəəssir oldum)
Gəl məni bu taydan o taya apar,
Məni doğulduğum dünyaya apar!
Hər kəsin bir eli, obası olur,
Quş quşdu, quşun da yuvası olur,
Sənə qurban olum, Vətən, ay Vətən!
Mənim varlığım da, ruhum da
sənsən!
Gözümdə bütövsən, qəlbimdə para,
Yüz yol təsəlli ver: «Ahın dağlara»,
Dağlar necə dözsün bu qədər aha?..
Səbrin sonu yoxmu, bəs deyil daha?
Savalan ağlayır, onda dözüm yox,
Araza deməyə daha sözüm yox.
Dərd verən dərmanın niyə gizlədir?
Həsrətlisin ölənəcən gözlədir.
Bütövlük istəyən Əli Tudənin,
O günü gözləyən Əli Tudənin,
Məzarı bu tayda, ruhu o tayda…
Elə millət varmı dərdi bu boyda?!
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A TELLİ
Allah, Allah, qamətə bax, boya bax,
Özündəndi yanaqlarda boya, bax,
Telli, telin bir hənalı boya, bax,
On dörd günlük Aymı doğub, A Telli?!
Ağ sinəyə qarmı yağıb, a Telli?!
Qüdrət qələmini nə yaman çəkib,
Ağ gül üstdən yanaqlara qan çəkib,
Görən köks ötürüb, ah, aman çəkib,
On dörd günlük Aymı doğub, A Telli?!
Ağ sinəyə qarmı yağıb, a Telli?!
Dağ maralı gəlib düşüb arana,
Beləsini doğa bilməz hər ana,
Belə gözəl bir də gəlməz cahana,
On dörd günlük Aymı doğub, A Telli?!
Ağ sinəyə qarmı yağıb, a Telli?!
Bənövşə qoxladı, nərgiz iylədi,
Yəhyanı bu gözəl Dilqəm eylədi,
Dilqəm nə gördüsə onu söylədi,
On dörd günlük Aymı doğub, A Telli?!
Ağ sinəyə qarmı yağıb, a Telli?!
Dilqəmi ağladan, güldürən gözəl,
Eşqin nə olduğun bildirən gözəl,
Qəm selinə qatıb, öldürən gözəl,
On dörd günlük Aymı doğub, A Telli?!
Ağ sinəyə qarmı yağıb, a Telli?!
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Kim unudar, bu naləni, bu ahı?!
Pakdı bu aşiqlər, yoxdu günahı,
«Dilqəmi»də yüz ömür var, ilahi,
On dörd günlük Aymı doğub, A Telli?!
Ağ sinəyə qarmı yağıb, a Telli?!
Telli də ölməyib, Dilqəm də sağdı,
Telli göy çəməndi, Dilqəm bir dağdı,
«Dilqəmi» yadigar qaynar bulaqdı,
On dörd günlük Aymı doğub, A Telli?!
Ağ sinəyə qarmı yağıb, a Telli?!
GÜL BİTİRDİ
Gədəbəyə yaz gəlibdi,
Demək, hər yanda bahardı.
Mahı gülə bürünübdü,
Cümlə-cahanda bahardı.
Qımış, ey Gavalı bulaq,
Dodağından bal süzülsün.
Gün dəysin dağlar qarına,
Ərisin, xal-xal süzülsün.
Qoca dağın cavanlaşıb,
Qanlı dağa toy vurdurur.
Qayada xınalı kəklik,
Zirvəsində qartal durur.
Rəng-rəng güllərini gördüm,
Ç içəkləri sayammadım.
Qucaqlaşıb can bir oldum,
Bu torpaqdan doyammadım.
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A Sədnik, səni dağlara
İstək-məhəbbət gətirdi.
Gözlərində çiçək açıb,
Kirpiyində gül bitirdi.
BƏLKƏ DƏ SEVİRƏM SƏNİ
Özüm özümdən xəbərsiz,
Bəlkə də sevirəm səni.
Ürəyimdə yaşadıram,
Dilimdə demirəm səni,
Bəlkə də sevirəm səni.
Sevgin baxışdanmı doğdu,
Hüsnünə ağ çiçək yağdı,
Ç içəkləri gözüm yığdı,
Ç əmənə demirəm, səni,
Bəlkə də sevirəm səni.
Lal gəlirəm, lal keçirəm,
Yaşıl bir budaq seçirəm,
Bəlkə qəlbinə köçürəm,
Heç kəsə demirəm, səni,
Bəlkə də sevirəm səni.
BEŞ METR AĞ
Mən qazanıb pulları,
Kağız, varağa verdim.
Sən qazanıb pulları,
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Gümüş darağa verdin.
Mən qazanıb pulları,
Elmə, çırağa verdim.
Sən qazanıb pulları,
İçib, arağa verdin.
Ömrün son anında
Sən də, mən də
Eyni söz dedik:
Pulları
Beş metr ağa verdim.
MƏHƏBBƏTİN QÜDRƏTİ
Məhəbbətin qüdrətiylə
İnam gətir, daş göyərər.
Qəlbinə məhəbbət gəlsə,
Qarlı dağlar qış göyərər.
Məhəbbətin qüdrətiylə
Leysan yağar, sel yaranar.
Səhralarda göl yaranar,
Bircə göz qırpımında
Qış dəyişib bahar olar.
Ç içəklənər sevgi dünyan
Ürəyin laləzar olar.
MƏN ANAMIN GÖZ YAŞINI İÇMİŞƏM
(Tale səhifələri)
Lap erkən atamdan, sonra anamdan
90

Körpə ikən mən aralı düşmüşəm.
Nə biləsən, sən ananı əməndə
Mən anamın göz yaşını içmişəm.
Birisi anamı dağlar qoynuna,
Birisi atamı şəhərə çəkib.
Taleyim keçməyib mənim başımdan,
Tutub əllərimdən səhərə çəkib.
Kimsəsiz qoymayıb Dövlətim məni,
Hər an övladı tək döşünə çəkib,
Oxudub, səsləyib hər gün ağ günə.
Hər zaman nəvaziş, qayğı görmüşəm,
Mən hörmət görmüşəm, sayğı görmüşəm.
Böyüyüb özümə sənət seçmişəm,
İmtahandan-imtahana keçmişəm.
Gündən-günə artıb şöhrətim-şanım,
Əfsus ki, hələ də ağrıyır canım.
Dinləyin, sinəmdə bir nisgilim var,
Heç vaxt sağalmayıb, sağalan deyil,
Nə də ki, o dərdlər dağ olan deyil.
HARDAN BİLİM ATAMSAN SƏN
Kimdi haqlı, kimdi haqsız,
Hardan bilim atamsan sən?
Boş əllərim oyuncaqsız,
Hardan bilim atamsan sən?
Körpə əlimdən tutmadın,
Nə gəlmədin, nə getmədin,
Böyüdüm, toy da etmədin,
Hardan bilim atamsan sən?
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İndi mənim nəvəm də var,
Minməyə boz dəvəm də var,
Sənə şübhəm hələm də var,
Hardan bilim atamsan sən?
Ç ox da gözüm, könlüm toxdu,
Bu mətləbdə hesab çoxdu,
Yurdundan da payım yoxdu,
Hardan bilim atamsan sən?
Sədnik deyər, qaldım naçar,
Hardan sənə oldum düçar?
Bu sirri bizə kim açar,
Hardan bilim atamsan sən?
Nədən bilim atamsan sən?
QƏBƏLƏ TƏƏSSURATLARI VƏ…
Bir yanımda «Şah dağı»dı,
Bir yanımda «Babadağlar».
Duman alıb yaylaqları
Görünmür el-oba, dağlar!
İçirəm qaymağa dönüb
Meşələrdə hava, dağlar!
Bir ömürün dastanıdı
Yazmışam kitaba, dağlar!
Şah dağından boylanıram
Bu gündən sabaha, dağlar!
İstər əlli-yüz yaşayım
Qəmim yoxdur daha, dağlar!
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Əgər, Sədniki unutsan
Batarsan günaha, dağlar!
MƏNİM DEYİL
Şehli çəməndə iz var,
Yox, burda başqa göz var,
Bu sevgi mənim deyil.
Yarpaqlara əl dəyib,
Budaqlara əl dəyib,
Bu sevgi mənim deyil.
Bax, bu bağı gəzən kim,
Salxım üzüm üzən kim,
Bu sevgi mənim deyil.
Hanı büllur bulağım,
Səs eşidir qulağım,
Bu sevgi mənim deyil.

ANA SƏSİYDİ
Məni necə oyatdı,
Dadlıdan dadlı bir səs.
Bu səs ana səsiydi,
Bu səs layla səsiydi.
Bu səsdə bir muraz var,
Güllü-çiçəkli yaz var,
Bu səs ana səsiydi,
Bu səs layla səsiydi.
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DƏYİŞMƏRƏM
O sən görən gözəlləri
Bir xalına dəyişmərəm.
Ay da baxıb həsrət çəkər
Sən gözəlin, sən gözəlin
Camalına dəyişmərəm.
Nə söz olar xilqətinə,
Sənin nəcib ülfətinə,
Loğman gələ, hikmətinə,
Sən gözəlin, sən gözəlin
Kamalına dəyişmərəm.
Qoynun bənzəyir gülşənə,
Sədnik deyər, gəzim yenə,
Dünyanı versələr mənə,
Sən gözəlin, sən gözəlin
Vüsalına dəyişmərəm.
SÖZ
Varlığını qılınc kimi yarar söz,
Şana çəkər tellərini darar söz,
Xəzinədir, nə istəsən verər söz,
Orduların etmədiyin edər söz.
Mənim xalça-xalımdı söz,
Dövlətimdi, malımdı söz,
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Düşüncəm, xəyalımdı söz,
Öz danışan dilimdi söz.
Onu məndən alanmazsan,
Sözdə Sədnik olanmazsan.
Sözüm qızıl kərpicimdi,
Sözüm qızıl sarayımdı.
Sözüm külli-kainatım,
Sözüm Günəşim, Ayımdı.
Sevginən sözü söz kimi,
Kirpik qoruyan göz kimi.
Mənim doğma Ana dilim
Zaman-zaman yaşayacaq.
Hələ çox iş görəcəkdi
Xətaitək, Füzulitək,
Vurğun kimi bu millətə
Ç ox dahilər verəcəkdi.
YAĞIŞ
Hönkürə-hönkürə gələn buludlar,
Elə bil ruhuma, canıma yağdı.
Meh yağışa, yağış mehə qarışdı,
İkisi bir yerdə qanıma yağdı.
İkimiz də düşdük yağış selinə,
Yağışın əlindən qaça bilmədik.
İçimizdə eşqin qoşa qanadı,
Heyif, qumrular tək uça bilmədik.
Pənahımız oldu Məcnun söyüdlər,
Bizi qoşa çəkdi öz ağuşuna.
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Sən də, mən də qurban olaq, ay
gözəl,
Bu əziz Vətənin bir yağışına.

YAĞIŞDAN SONRA
Yuyunan, daranan meşədi, meşə,
Elə bil qayalar şüşədi, şüşə,
Yağışdan sonra.
Küləklə oynaşır leyli söyüdlər,
Pərişan saçları olub təzə-tər,
Yağışdan sonra.
Hop-hop səs eyləyər, kəklik oxuyar,
Təbiət təzə bir xalı toxuyar,
Yağışdan sonra.
Axan sular dərələrdə sellənər,
Bulaq suyu şərbət olar, ballanar,
Yağışdan sonra.
Gül dərən gözələ müştaq olasan,
Yanağından bir cüt öpüş alasan,
Yağışdan sonra.
YAĞIŞDAN SONRA
Yağış yağdı… selləndi,
Yağış yağdı gölləndi.
Suda surətin gördüm,
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Qəlbimi ona verdim,
Yağışdan sonra.
Yağış yox, çiçək yağır,
Məni yanına çağır.
Sən ceyrana dönmüsən,
Dağdan düzə enmisən,
Yağışdan sonra.
Qövsi-qüzeh nura bax,
Çıx, gözəl, seyrana bax.
Əynində gəlin donu,
Sevin, sevindir məni,
Yağışdan sonra.
SONA KƏKLİK
Nigar dönüb beşiyinə baxanda,
Koroğlunu yandıranda-yaxanda,
Nəmli gözlərində şimşək çaxanda,
Səni düşünmüşəm, səni anmışam,
Sona kəklik, əhvalına yanmışam.
Yatmışdı Nigarın, guşuna gəldi,
Türkmənpapaq Eyvaz xoşuna gəldi,
Belə bir mənzərə qarşıma gəldi,
Səni düşünmüşəm, səni anmışam,
Sona kəklik, əhvalına yanmışam.
Dolan Pir başına, get murazın al,
Yazan belə yazıb, get yazını al,
Əvvəl oğul istə, sonra qızın al,
Səni düşünmüşəm, səni anmışam,
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Sona kəklik, əhvalına yanmışam.
Uzaqdan, yaxından eşidib səsin,
Götürüb əlindən iç piyaləsin,
Coşdurdu sinəmdə söz şəlaləsin,
Səni düşünmüşəm, səni anmışam,
Sona kəklik, əhvalına yanmışam.
Sədnik, Pirimizdi, Pirdi Pirsultan,
Başdan ayağacan nurdu Pirsultan,
Ondan nə istədim, verdi Pirsultan,
Səni düşünmüşəm, səni anmışam,
Sona kəklik, əhvalına yanmışam.
ÜRƏK DÖNÜB ÇİÇƏK OLSUN
Ç içəklərdən dəstə bağla,
İçində bir ürək olsun,
Özün kimi gərək olsun.
O ürəyi gülə bələ,
Ürək dönüb çiçək olsun.
HƏYATIM
Nə bahardı, nə də güz,
Hardan gəldi bu nərgiz?
Yaşımın bu çağında…
Könlüm gülə sarmaşdı,
Baharla qucaqlaşdı,
Yaşımın bu çağında…
Mənim həzin bayatım,
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Həyatımsan, həyatım.
Yaşımın bu çağında…

MƏHƏBBƏTİM DİLƏ GƏLSƏ…
Dağ əriyər, göl quruyar,
Dağ tərpənər, dağ yeriyər,
Məhəbbətim dilə gəlsə…
Göydən Günəş baxa bilməz,
Axar sular axa bilməz,
Məhəbbətim dilə gəlsə…
Qartal baxar, uça bilməz,
Ceyran düzdə qaça bilməz,
Məhəbbətim dilə gəlsə…
Ürəyim yerindən oynar,
Damarında qanım qaynar,
Məhəbbətim dilə gəlsə…
Yazım gələr, yazlanarsan,
Cilvələnər, nazlanarsan,
Məhəbbətim dilə gəlsə…
İLHAM PƏRİMSƏN
Sən mənim İlham Pərimsən,
Həm göyümsən, həm yerimsən.
Səni mənə qısqanan çox,
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Məni sənə qısqanan yox…
Gərək bunu duya gənclik,
Yolunda baş qoya gənclik.
Səni sevib-seçə gənclik,
Eşq badəsin içə gənclik.
Mənim kimi, mənim kimi…
MƏHƏBBƏT İMTAHANDI
Halallığın alan qız,
Ürəyimi çalan qız,
Dünya sənsiz yalan, qız,
Pərvanəmsən, mən şamam,
Başım üstə dolan, qız.
Sən mənim pərvanəmsən,
Eşqindən yanan şamam.
Sanma zülmət gecəyəm,
Mən bir Aylı axşamam.
Mənim göy Xəzərimsən,
Günəş sinəndən doğur.
Mən ki, sənə baxıram
Gözlərindən nur yağır.
Ey eşqimin Günəşi,
Məni işığa çağır.
Gəl içindən qov getsin,
Sən bu kədəri, qəmi.
Yer üzündə tək sənsən
Bu könlümün həmdəmi.
O qara gözlərinin
Cazibəsi yamandı.
Sədnik asandı deməz,
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Məhəbbət imtahandı.

GÖY MEŞƏ
Bir sən idin, bir mən idim, göy meşə,
Göz oxşayan axar sular, göy şüşə,
Yarpaqlar qoymurdu Sinsar bulağa
Bircə damcı yağış düşə, gün düşə.
Kölgədə bəslənmiş mələk kimiydin,
Hələ dərilməmiş çiçək kimiydin,
Elə bil həyatım, canım səndəydi,
Sinəmdə döyünən ürək kimiydin.
Necə çətin idi sizdən ayrılmaq,
O şirin ləhcədən, sözdən ayrılmaq,
Sədnik, illah da ki, könül oxşayan,
Canlar alan xumar gözdən ayrılmaq.
ŞAİRƏ NƏ YAŞ
Sinsar bulaqtək duruldum,
Yanında qıza vuruldum.
Ürəyimdən bir səs gəldi,
Səninkidir, bax, o ləl, daş,
Şairə nə yaş…
Şairə nə yaş…
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KÖNLÜMÜN ÇİÇƏYİ
Sədnik, hər fəslin yüz çiçəyi var,
Payız çiçəyi var, yaz çiçəyi var.
Rəngi saralmayan, ətri getməyən,
Mənim də könlümün öz çiçəyi var.
KİMƏ NƏ
Kinlə məhəbət ekiz,
Arasında qaldıq biz,
Günahımız nəydi, qız,
Heç bilmirik kimə nə?
Çıxdıq çəmən seyrinə,
Düşdük eşqin sehrinə,
Acısı nə, zəhri nə,
Heç bilmirik kimə nə?
Sevmək hər yaşda şaydı,
Bu bir ilahi paydı,
Sevgimiz axar çaydı,
Heç bilmirik kimə nə?
GÖZLƏRİMƏ YIĞIMMI
Dan yeri söküləndə
Yağış olub
Pəncərənə yağımmı?
Qız, mən o gözlərinin,
Bənövşə yuxularını
Gözlərimə yığımmı?
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Günəş doğsun,
Gecə qara şalını
Qolları üstə yığsın,
Yuxularla dolu
Gözlərimi açan kimi
Bir səni,
Bir də Vətəni görüm,
Ürəyimi sizə verim.
MƏHƏBBƏT YANĞISI
Ayrılıq çəkməyəndə
Olmaz həyat yanğısı.
İçimdə göynərtidi
Bir məhəbbət yanğısı.
Sevgidən uzaq ürək
Bircə parça ət olar.
Gözəlliyi duymasan,
Onda qiyamət olar.
Yox mənim bir günahım,
Bu mənim istəyimdi.
Bəyənən öz gözlərim
Sevənsə ürəyimdi.
GÖZÜMÜN AYNASINDADI
Məni nə aranda, nə də dağda gəz,
Səni də, məni də bir ünvana yaz.
Eşqin şərbətini mənlə içmisən,
Özün çoxdan ürəyimə köçmüsən,
Surətin gözümün aynasındadı.
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Bax gözümlə, bu cahana, yaxşı bax,
Sevgim deyən imtahana yaxşı bax.
Sən ki, bu sınaqdan əla keçmisən,
Özün çoxdan ürəyimə köçmüsən,
Surətin gözümün aynasındadı.
Ürəyimin şöləsi sən, şamı sən,
Yandırmısan ürəyimdə şamı sən.
Sən eşqimə çiçəkdən don biçmisən,
Özün çoxdan ürəyimə köçmüsən,
Surətin gözümün aynasındadı.
YAR, YAR
Günəş buluddan baxır,
Narınca yağış yağır,
İçimdən bir çay axır,
Yar, yar!
Ürəyimi çalan yar,
Ç əmənimə gələn yar,
Ürəyimdə qalan yar,
Yar, yar!
KÖNLÜMÜN ŞAH ƏSƏRİSƏN
Özlüyündə bir dünyasan,
Nadir incisi, dürüsən.
Türkümün qızıl kitabı,
Könlümün Şah Əsərisən!
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MƏNİM BU ŞÜŞƏ ÜRƏYİM
Bir gözəlin sevdasıyla
Gəl yaşa, yaşa, ürəyim.
Şüşə kimi çiliklənər,
Dəyərsə daşa ürəyim,
Mənim bu şüşə ürəyim.
Səni sevdim, qəlbim coşdu,
O bir istəyə möhtacdı,
Elə bil başımda tacdı,
Özü tamaşa ürəyim,
Mənim bu şüşə ürəyim.
Ucadan uca, qəlbidi,
Görəsən necə qəlbidi,
Şair Sədnikin qəlbidi
Qəlbinlə qoşa ürəyim,
Mənim bu şüşə ürəyim.
GƏL YANIMA, GƏL, GÖZƏL
Xalları fil-fil gözəl,
Saçları sünbül gözəl,
Gülüşün bir aləmdi,
Dodaq qaçsın, gül, gözəl.
Xalları fil-fil gözəl,
Saçları sünbül gözəl,
Bir cüt qara gözlərin
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Mənimkidi, bil, gözəl.
Xalları fil-fil gözəl,
Saçları sünbül gözəl,
Əzəl necə gülmüsən,
Bax, eləcə gül, gözəl.
Xalları fil-fil gözəl,
Saçları sünbül gözəl,
Necə dən-dən düzülüb,
Yanaqda üç gül, gözəl,
Gəl yanıma, gəl, gözəl.
SƏNİ SEVƏN, SƏN SEVƏN
Əlim əlinə dəydi,
Canımdan şimşək keçdi.
Baxıb heyrətə gəldi,
Göydəki şimşək keçdi.
Gül gülnən öpüşəndə,
Yanağa şeh düşəndə,
Mən sənlə görüşəndə,
Baxıb yüz ürək keçdi.
Ürəyin yaşıl çəmən,
Saçlarındı yasəmən,
Səni sevən, sən sevən
Tanrım bir ürək seçdi.
ŞERİ QANLA YAZARAM
Bir gün səni itirsəm
Səhra-səhra gəzərəm.
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Elə bilmə yorullam,
Elə bilmə bezərəm,
Mən dünyanı gəzərəm.
Uca dağlar aşaram,
Ç aylar kimi daşaram,
Min əzaba düşərəm,
Elə bilmə bezərəm,
Mən dünyanı gəzərəm.
Səni tapmasam əyər,
Dağlar boynunu əyər.
Ürəyim belə deyər:
-Şeri qanla yazacam,
Yenə səni gəzəcəm.
DƏYƏR
Ruhuma yağan şerin,
Qanıma axan şerin,
Gecə düzüb-qoşmaq üçün
Yuxusuz qalmağa dəyər,
Belə şerdən kim doyar?
Gör ürəyin nə ürəkdi,
Misraların bal-pətəkdi,
Belə sözlər yazmaq üçün,
Yuxusuz qalmağa dəyər,
Belə şerdən kim doyar?
Deyim doydum, doymamışam,
Dildən yana qoymamışam,
Bu incini düzmək üçün,
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Yuxusuz qalmağa dəyər,
Belə şerdən kim doya?
AYRICINDA
Qurqal gözəllik var tel ayrıcında,
Sən məni qoymusan yol ayrıcında.
Xeyli vaxtdı, gözəl, gözüm qalıbdı
O büllur bədəndə, bel ayrıcında.

BƏLKƏ SƏN OLASAN
Körpəlikdə layla heç görməmişəm,
Könlüm həsrət qaldı yar laylasına.
Ağlıma gəlməzdi çini qab kimi
Daşlara toxunub, yar, layla sına.
Bəlkə sən olasan anam gəlini,
Laylamı təzədən özün çalasan.
Gör nələr çəkibdi yaralı könlüm,
Varaq-varaq oxuyasan, biləsən.
Bu canım möhtacdı yar laylasına,
Həzin-həzin oxu mənim laylamı.
Nazlı sənəm, çiçəklərdən ilmə tut,
Ürəyində toxu mənim laylamı,
Oxu, özün oxu, mənim laylamı.
AYRI
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Ay süslənmiş süsən gözəl,
İpək saçın düzən gözəl,
Ürəyimdə gəzən gözəl,
Ayrılıq ölümdən betər,
Əzabları mənə yetər.
Gözüm səni gəzə-gəzə,
Eşqim qan gətirdi gözə,
Ceyran olub endin düzə,
Ayrılıq ölümdən betər,
Əzabları mənə yetər.
Sədnik sızlar, fəğan eylər,
Nə eyləsə canan eylər,
İnsaf eylər, aman eylər,
Ayrılıq ölümdən betər,
Əzabları mənə yetər.
AYRILIQ
Arzula, arzulama
Olan şeydi ayrılıq.
Ürəyi ilan təkin,
Ç alan şeydi ayrılıq.
Ürəkdə, gözdə qalan
Bir həsrətdi ayrılıq.
Qəlbini göynədirsə,
Məhəbbətdi ayrılıq.
SƏN NECƏ DÖZDÜN
Bir əsim külək istədim,
Əsmədi siz tərəfdən.
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Bir nəsim külək istədim,
Əsmədi siz tərəfdən.
Yağış istədim, yağmadı,
Günəş istədim doğmadı,
Nə istədim çıxdı heçə,
Keçdi gündüz, keçdi gecə…
Mən dözə bilmədim,
Sən necə dözdün, necə?..
Xəyalından nəsə keçsə
Külək onu bilməzdimi?
Kim bilsə, kim bilməsə
Ürək onu bilməzdimi?
GƏL SORUŞAQ
Ürəklərdən gəl soruşaq,
Kim kimə yara vurubdu?
Gül yanında xar görəndə,
Xəncəri hara vurubdu?
Kim kimə yara vurubdu?

MƏHƏBBƏTDƏN İNCİMİŞƏM
Nə sevərəm, nə sevilləm,
Məhəbbətdən incimişəm.
Ç içəklərlə deyib-gülləm,
Məhəbbətdən incimişəm.
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Bir ürəkdə qala bilmir,
O ki, halal ola bilmir,
Məhəbbətdən incimişəm.
Onu uzaqlara apar,
Onu ürəyimdən qopar,
Məhəbbətdən incimişəm.
NƏ YAXŞI Kİ…
Nə yaxşı ki, incə belin
Qucmağa çatdı qollarım.
Sənə şirin layla çaldı,
Belində yatdı qollarım.
Yuxusundan doymamışdı,
Bəs kim oyatdı qollarım?
Kənara atdı qollarım,
Yarımçıq yatdı qollarım.
EŞQİM ÖLÜR
Hərdən-hərdən düşünəndə
O dağlar üstümə gəlir.
İçimdən qəm yeyir məni,
Ürəyimi iki bölür.
Öz eşqim içimdə ölür.
QƏLƏMİM
Eşqinlə yaşat qələmim,
Eşqinə öyrət qələmim.
Eşqinə oxşat qələmim,
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Ucaldar qeyrət qələmim.
Yerdən göyə qaldırar,
Ancaq, məhəbbət qələmim.
Könülləri fəth eyləyər,
Yaradar heyrət qələmim.
YOL ÜSTƏ ÇIXIMMI
Bağınız gülə bürünüb,
Gülləri yığımmı, gözəl?
Ç içəklər yağış istəsə,
Buludam, yağımmı gözəl?
Qucağımda bir qucaq gül,
Yol üstə çıxımmı, gözəl?
Pişvazına gəlir bülbül,
Yollara baxımmı, gözəl?
YATMAMIŞAM
Mən bu gecə yatmamışam…
Qoymadı xəyalın yatım.
Yox, yox buna inanmıram,
Səni nə vaxtsa, unudum.
Səni necə unudum ki,
Ürək sənsiz, döyünənməz.
Öz dünyam qaranlıq olar,
Göydə Günəşim görünməz.
Eşqim canımdan çəkilər,
Əlim dünyamdan üzülər.
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Qəlbimə tikan əkilər,
Sənsiz üzüm necə gülər?…
NİYƏ BAXIRSAN
Deyirsən: - Niyə baxırsan?
Elə gözəl doğmusan ki,
Ona baxmamaq, olarmı?
Doğduğun güldü-çiçəkdi,
Onu yığmamaq, olarmı?
Ona baxmamaq olarmı?
VİJDAN SÖYLƏSİN
Dünən sevirdim,
bu gün sevmirəm.
Günah nə səndədi,
Nə də ki, mən də,
Bunun səbəbini ürəkdən soruş,
Bu dumanlı eşqə ürək neyləsin,
Yenə həqiqəti
vicdan söyləsin.
ALDIM
Xına istədin,
Daşdan xına aldım.
Juna istədin,
Buluddan cuna aldım.
Köynək istədin,
Lalədən köynək aldım.
Qələm istədin,
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Durnadan lələk aldım,
Ürək istədin,
Sədnikdən ürək aldım.

ADSIZ ŞERLƏR

***
Canımın parası qaldı bu yerdə,
Gözümün qarası qaldı bu yerdə,
Dərdimin çarası qaldı bu yerdə,
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Sədnikin durnası qaldı bu yerdə.
Bu yurddan o yurda köçüb gedirəm,
Ayrılıq şərbətin içib gedirəm.
***
Çoxları aşkara sevib-sevildi,
Bizimsə sevgimiz pünhandı, gözəl.
Deyirdin ki, qarşı dağdan gül dərək,
O sən deyən dağlar dumandı, gözəl.
***
Ç əmən-çiçək kimi süslənən, gözəl,
Ürəyim güzgüdü, dönüb baxsana.
Tellərin tökülüb xalın gizlədir,
Gözəl, bulud altdan yana çıxsana.
***
O günləri gətirsənə yada sən,
Bu işdə günahkar mənəm, ya da sən.
Anan səni məndən ötrü doğmuşdu,
Gözəl, qismət oldun nədən yada sən?
***
Necə də dəyişib, halın, əhvalın,
Nə gəşəng olmusan, sonalanmısan.
Bir baxmaqla, öldürürsən sən məni,
A zalım balası, canalanmısan
***
Qanıq çayı üstə oxuyur turac,
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Ay ellər, bu səsə möhtacam, möhtac
Sularda gül axır, sular nazlanır,
Qırqovullar gəlir başlarında
***
Dünyanın ən zərif çiçəyi sənsən,
Bəlkə də ömrümün bəzəyi sənsən.
Sənin varlığınla nəfəs alıram,
Elə bil, Sədnikin ürəyi sənsən.
***
Lalə, nərgiz, tər bənövşə,
Bülbül tək ötər bənövşə.
Dörd bir yanı gül-çəmənlik,
Qəbrimdə bitər bənövşə.
***
Ağladın, bulud boşaldı,
Ç əmən-çiçək yaş oldu.
Mən ağlaya bilmədim
Mənim qəlbim daş oldu.
***
Aparın, aparın, o yurda məni,
Bir də çimizdirsin o nurda məni.
Xan Kəpəzi, Göy-gölümü deyirəm,
Neçə yol çimmişəm, şəfalanmışam.
***
Qəmli durma, ürəyimi qəm alar,
O qəm mənim ürəyimə xal salar.
Bilirsən ki, gülüşünə möhtacam,
Bir gülüşlə qəlbim gülər, ucalar.
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***
Gözdən uzaq olma, görmərəm səni,
Heç kəsə, heç kəsə vermərəm səni.
Hardan gəlib çəmənimdə bitmisən,
İylərəm, qoxlaram, dərmərəm səni.
****
Yar yarın
Ləbindən busə alanda
Od yoxsa,
Atəş yoxsa,
Yandırmırsa
Dodaq dodağı
Bilməlisən ki,
Ya öləziyib,
Ya keçib,
Qəlb evində eşqin
Lalə donlu ocağı…
***
Bir yar gözləyir yara yetişsin,
Mən də gözləyirəm yara yetişim.
Bağda bülbül gül başına dolanır,
O da can atır ki, yara yetişsin.
***
Söylə, hayana gedirsən,
Ay xanım belə dönsənə,
Xəyalımda bir dünyasan,
Ağzımda bala dönsənə.
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BAYATILAR
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Sinəsi yaylaq gəlin,
Dodağı qaymaq gəlin.
Qoy mən sənə bal verim,
Sən mənə qaymaq, gəlin.
Sevincin qoşa-qoşa,
Yaşa, sevinclə yaşa.
Bircə təsəlli tap ki,
Yaz qalib gəlib qışa.
Mənim bu qara yazım,
Yazılıb qara yazım.
Nadir Əfşar veribdi
Yadlara Qarayazım.
Bu su Xramdan gəlir,
Orda sərhəd görmüşəm.
Axıb yaramdan gəlir,
Bu su Xramdan gəlir.
Ay gözəl, gül yaxanı,
Bəzəyib gül yaxanı.
Düymələrin güldəndi,
Mən açım gül yaxanı.
Əzizinəm, dərdə mən,
Belə olur dərd əmən.
Yox, sən dözə bilməzsən,
Dözərəm hər dərdə mən.
Yaz gülüm,
Yaz çiçəyim, yaz gülüm.
Qəlbindən keçənləri
Məktubuna yaz, gülüm.
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Göy dağlar,
Göy meşələr, göy dağlar.
Eşqimiz nakam qalsa,
Hönkür-hönkür göy də ağlar.
A dünya, xalı dünya,
Sevgimin yolu dünya.
Başımdan çətin gedər
Yarın xəyalı, dünya.
Ay dağların maralı,
Necə gəzim aralı?
Səndən ayrı düşəndən
Yaralıyam, yaralı.
Yaz olmaz,
Bahar olmaz, yaz olmaz.
O gözlərin gülməsə
Ürəyimdə yaz olmaz.
Göz axtarır görüm səni,
Gül deyib dərim səni.
Sən mənim İlham Pərimsən,
Necə yada verim səni?
Yar sənə,
Canım qurban, yar sənə.
Gəl könül beşiyimdə
Layla çalım, yar, sənə.
Gecəni yarıb gəlləm,
Gecəni yorub gəlləm.
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Səhəri gözləmərəm
Gecədən durub gəlləm.
Gülüşündən,
Doymamışam gülüşündən.
Mənim könlümə od düşər,
Gül üşüyər gülüşündən.
Əzizim, dərdi məndə,
Könlünün dərdi məndə.
Yox, yox sənə vermərəm,
Saxlaram dərdi məndə.
Demə ki, itirrəm səni,
Qəlbimdə bitirrəm səni.
Hansı yana gedər olsan,
Yenə də gətirrəm səni.
Gecənin yuxusu baldı,
Gecə özü bir xəyaldı.
Bir öpüş al səhər-səhər,
Gözüm gül yanaqda qaldı.
A nar gülü, nar gülü,
Üstə bitib yar gülü.
Yazda dərilən deyil,
Gəl payızda dər gülü.
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