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Heykəlin önündə dayanmışam mən,  

Qanadlı fikirlər keçir qəlbimdən:  

Kitablar açılır qarşımda bu dəm,  

Hər kəlməsi - torpaq, hər sözü Vətən.  

Açıb varaq-varaq oxuduqca mən,  

Xəyalən keçirəm Muğandan, Mildən.  

Uca zirvələri seyrə dalıram,  

Şuşada, Laçında qonaq qalıram.  

Dalıb düşünürəm ötən günləri,-  

Axır xəyalımda Tərtər, Həkəri...  

Dalıb bu danılmaz qüdrət səsinə,  

Baxıram yurdumun xəritəsinə:  

Qarlı zirvələri çoxdan keçmişik,-  

Kökü qədimlərə gedən keçmişik!  

Üzünə sabahın nuru süzülən,  

Yoluna ümidlə şamlar düzülən,  

Özü öz bəxtini yazanlarıq biz.  

Sazı qədir çalan Ozanlarıq biz.  

Tale fərmanını yazandan əlin,  

Azad nəfəs dərir torpağın, elin.  

Kinin, ədavətin silinib izi,-  

Dünya düz tanıyır, mərd bilir bizi.  

Mənsəb hərisliyi, acgöz, acgödən  

Baş alıb qürbətə qaçıb ölkədən.  

Baxışlarda ümid, gözlərdə inam,  

Təmənna gözləmir insan insandan.  

Ürəklər, könüllər adınla gülür,-  

Hər addım torpağa sevinc əkilir.  

Obanı obaya calayır yollar,-  

Şirin bar gətirir ağaclar, kollar.  

Silinib lüğətdən qərib axşamlar,-  

Ən ucqar kənddə də bərq vurur şamlar.  

Heykəl ki, önündə dayanmışam mən,  

Minbir səda gəlir havadan, yerdən:  

Adi heykəl deyil, - iftixar, qürur,  

Millətin pənahı, ümidi odur.  

Adi heykəl deyil, - qeyrət rəmzidir,  

Bugünün, sabahın ritmi, nəbzidir.  

Adi heykəl deyil, - yenilməz bir ər,-  

Dəryaca təfəkkür, iradə, hünər!  

Adi heykəl deyil, - Günəş nurudur,-  

Əməli, amalı sudan durudur.  

Adi heykəl deyil, - Günəşdir özü,-  

Dünyaya bəllidir alovu, közü.  

Hələ yaranmayıb elə bir qüvvət,  

Onu söndürməyə eyləsin cürət!  

Unutmaq mümkünmü, о qanlı günlər,  

Ağrılı, acılı, tufanlı günlər  

Gecələr gec yatıb, tez oyandığın,  

Alovsuz, tüstüsüz oda yandığın. 

О günlər qəlbindən çox qanlar axıb,   

Qanınla bərabər üsyanlar axıb.  

Səngərdə bir əsgər yaralananda,  

Hardasa bir ünvan qaralananda  

Yurdların işğalı yada düşəndə,  

Bir oba eliylə oda düşəndə,  

Düşmən tapdağında qalanda Laçın,  



Gədikdə şaxtadan donanda qaçqın,  

Döyüşə-döyüşə Şuşa yananda,  

Kəlbəcər yerbəyer alovlananda  

Səsin qılınc oldu, qəzəbin şimşək,-  

İntiqam deyirdi sinəndə ürək.  

Hər şəhid əsgəri oğul sandın sən,-  

Qəlbində Vətəndi, səsində Vətən! 

Tarixin təkəri dayanan deyil,  

Əməl qatarımız sürət götürüb.  

Cəsarətli yürüş yollarımızdan  

Qara əngəlləri silib, süpürüb.  

Kimsə çata bilməz sürətimizə,-  

Yolumuz uğurlu, nemətimiz bol!  

Baxıb həsəd alsın bədxahlar bizə,-  

Bizi yüksəklərə aparır bu yol! 

Dolanıb keçsə də fəsillər, illər,  

Dünyaya gəlsə də yeni nəsillər,  

Əkilən çiçək də, salınan bag da,  

Sinəsi sünbüllü ana torpaq da,  

Hər eldə, obada yanan ocaq da,  

Əməl də, hünər də səndən danışar.  

Sən oldun tarixin baş qəhrəmanı-  

Ucaldıb göylərə Azərbaycanı! 

Bu yol haqq yoludur, uğurlu, aydın,  

Millətin bu yoldan dönməyəcəkdir.  

Nəfəsinlə yanan ehtişam, atəş  

Min illər keçsə də, sönməyəcəkdir!  

Elə ucalacaq adınla Vətən  

Baxdıqca bədxahlar xar olacaqdır.  

Üçrəngli bayrağım - sənin qeyrətin  

Bir gün Qarabağda ucalacaqdır!  

Bu, adi söz deyil, bu həqiqətə  

Millət səfərbərdir bir ordu kimi,-  

Əsir torpaqları qaytarsın geri,  

Silaha doldurub qəzəbi, kini!  

Bu haqqa, fərmana möhür basılıb,-  

Dünya səsimizə səs verir indi.  

Polad iradəyə, qəti qərara  

Əlinlə qoyulan imza sənindi! 
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