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1855-ci ildə, Amerika Birləşmiş Statları’nın 14-cü 

prezidenti Franklin Pierce, o zaman Washington bölgəsində 
yaşayan Duwamish qızıldərililərindən, vətənlərini satıb 
rezervasyon deyilən bir ərazidə yaşamalarını istədi. 
Qızıldərililər, ağdərililərin güclü başçısının bu “İstəyini“ heç 
cür anlaya bilmədilər. 
Vətənin torpağını necə satmaq olar?  
Onlara görə, üstündə yaşadıqları torpaq, göyüzü kimi, 
havanın istisi kimi, küləyin sərinliyi və suların işıltısı kimi 
alınıb satılmazdı. 
İnam kimi idi vətən torpağı da, o torpağa uzaq çağlardan 
baş alıb gələn dərin bağlılıq və sonsuz sevgi idi. İnamı, 
kökləri insan ruhunun varılmaz qatlarında olan dərin 
bağlılığı və sonsuz sevgini satmaq olarmı?  
Uzun zamanlar boyu vətənlərinin hər bir qarış torpağını, hər 
bir kiçik daşını, hər bir otunu və doğma dərələrin gizli 
yerlərində pıçıldayan hər bir axar suyunu candan sevən və 
qutsal sanan bu insanlar, ağdərililərin böyük başçısı olan 
prezident Franklin Pierce‘nin bu heyrət doğuran və sarsıdıcı 
“İstəyi“ qarşısında nə edəcəklərini bilmədilər. 
 
Chief Seattle, qızıldərililərin müdrik başçısı, Amerika 
Birləşmiş Statları’nın prezidentinə bir cavab verməliydi. 
Çünki onsuz da, basqına hazırlanmış, odlu silahları olan 
böyük bir ordunun qarşısını almaq olmazdı. 
Qızıldərililərin başçısı Chief Seattle, cavab olaraq Amerika 
Birləşmiş Statları‘nın prezidentinə göndərdiyi sözlərində:  

“Mənim sözlərim sönməz ulduzlardır“ deyirdi.  
 
Artıq o tarixdən 153 il keçir. O zaman, ağdərililər tərəfindən 
vəhşi bir xalqın vəhşi başçısı kimi dəyərləndirilən Seattle‘in 
sözləri, biz insanların əliylə ağır xəstələnən dünyamızın çox 
ciddi bir təhlükə qarşısında durduğu bir zamanda, yolsuz 
yollarımıza işıq saçır və bizə, dünyamızı, vurduğumuz 
yaralardan qurtarmağa yol göstərir. 
 
Biz, zəhərlədiyimiz dənizlərimizi, ölümə sürüklədiyimiz 
ormanlarımızı, qara həsrət qoyduğumuz dağlarımızı, 
bərəkətini     korladığımız     çöllərimizi,     xəstələndirdiyimiz  
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buludlarımızı və bir sözlə, bizim hər nəyimizi verən və bizi 
yaşadan dünyamızı bu ciddi fəlakətdən qurtarmaq üçün bu 
çağırışı eşidəcəyikmi? Bu “Sönməz ulduzları“ görməyə 
gözümüz olacaqmı?! 
 
Aşağıda oxuyacağınız sözlər Chief Seattle‘in sözlərindən 
alınmış parçalardır: 
 
»Washington‘da olan böyük Başçı, bizə xəbər göndərib ki, 
o, bizim vətən torpaqlarını almaq arzusundadır!« 

 
»Göyü necə alıb satmaq olar, və torpağın istisini? Biz bunu 
anlaya bilmirik. Havanın sərinliyinin, suyun parıltısının sahibi 
olmayan bizdən, onları necə satın almaq olar?« 

 
»Mənim sözlərim ulduzlardır, heç zaman sönməyəcək. Bu 
torpağın hər bir parçası mənim xalqımın gözündə qutsaldır. 
Hər bir küknar ağacının işıldayan iynəsi, hər bir qumlu sahil, 
tutqun ormanları örtən hər bir duman, hər bir tala, hər bir 
vızıldayan böcək və bütün bunlar mənim xalqımın düşüncə 
və sınaqlarında qutsaldır. Ağaclara dırmaşan su, qızıldərili 
bir insanın xatirəsini daşımaqdadır.« 

 
»Bizim ölülər, bu gözəlliklərlə dolu torpağı unutmurlar. Çünki 
torpaq,  qızıldərili bir insanın anasıdır. Biz torpağın bir 
parçasıyıq. O da bizim bir parçamızdır. 
Qoxulu çiçəklər bacımızdır bizim. Marallar, atlar və 
qocaman qartallar qardaşımızdır.  
Hündür qayalıqlar, sulu otlaqlar, ponilərin və insanların 
gövdəsinin istisi eyni ailədəndir.« 

 
»Bu ormanlardır bizi sevindirən. Artıq nə dəyim, bizimlə sizin 
aranızda çox fərqlər var.« 

 
»Axar suların və çayların parıltısı, ancaq su deyil ki, o bizim 
babalarımızın qanıdır axır.« 

 
»Göllərin duru suyunda birdən əks edən hər bir şey mənim 
xalqımın tarixindən və yaşadığı olaylarından çox şeylər 
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söyləyər. Suların xəfif şırıltısı mənim ulu babalarımın 
səsidir. Çaylar bizim qardaşımızdır. Onlar bizim susuzluq 
yanğımızı söndürər. Çaylar bizim qayıqlarımızı daşıyar və 
balalarımızın yeməyini verər.« 
 
»O, ağdərili insan, anası olan torpağa və qardaşı olan göyə 
qarşı satın alına  və qarət edilə bilən əşyalar kimi davranır; 
alınıb satılan qoyun və parıltılı muncuqlar kimi. Onun 
acgözlüyü yerüzünü udacaq və bir səhraya çevirəcəkdir.« 
 
»Qızıldərili bir insanın sevdiyi, göl üzərinə toxunub keçən 
küləyin xəfif səsidir. Günorta yağışından təmizlənmiş və 
qoxulardan ağırlaşmış ruzgardır. Çünki hər şeyin, hər bir 
heyvanın, hər bir insanın nəfəsi ondandır.« 
 

»Mən vəhşi bir insanam, başqa cür anlaya bilməm. Mən 
minlərlə çürüməkdə olan bizon leşini gördüm. Ağdərililər, 
onları qatarla keçərkən qurşunlayıb öldürmüşdülər.« 
 

»Biz öldürürük heyvanları, yaşaya bilmək üçün. Nədir insan,  
heyvanlar olmasa? 
Heyvanlar yoxa çıxdımı, insanlar öz ruhlarının yalnızlığında 
ölüb gedəcəklər. Heyvanların başına gələnlər, çox 
keçmədən insanların da başına gələcəkdir. Hər şey bir-
biriylə bağlılıqdadır.« 
 
»Torpağın çəkdiyini, onun balaları da çəkəcəkdir. Siz 
uşaqlarınıza deməlisiniz ki, onların ayaqları altında olan 
torpaq, bizim atalarımızın külüdür. Torpağa sayğı 
göstərməyi öyrənsinlər deyə, onlara deyin ki, torpağı bizim 
ulu babalarımızın ruhu doldurmuşdur.« 
 
»Torpağa tüpürənlər, özlərinə tüpürmüş olurlar. Çünki biz 
bilirik ki, torpaq insanın deyil, insan torpağındır. 
Hər nə bir-biriylə bağlılıqdadır, bir ailəni bir-birinə bağlayan 
qan kimi … 
İnsan deyil ki, yaşamın xalısını toxumuşdur. İnsan, onda 
ancaq bir sapdır. Bu xalıya nə etsəniz, özünüzə etmiş 
olacaqsınız. 
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Yox, gündüzlə gecə bir yerdə ola bilməz. Bizim ölülərimiz, 
şirin sulu çaylarımızda yaşayırlar. Onlar, baharın xəfif 
addımlarıyla dönərlər. Onların ruhudur, ruzgarlarla göllərin 
suyunu ləpələndirən.« 
 
»Biz, bunları necə sata bilərik sizə? Siz, bunları necə ala 
bilərsiniz bizdən? 
Bir qızıldərili, bir parça kağıza qol çəkərsə, siz bu torpaqla 
hər nə istəsəniz edə bilərmisiniz?« 
 
»Güc sərxoşu olan ağdərili, özünü bir tanrı sanır. Torpaq 
mənimdir deyir. İnsan, öz anasına necə öz malı kimi baxa 
bilər?« 
 
»Bir gün, ağdərililərin də sonu çatacaqdır. Bəlkə də, başqa 
qəbilələrdən daha öncə. Bildiyinizi edin, zəhərləyin 
yatdığınız yeri də. Bir gecə, zibillərinizin altında qalıb 
boğulacaqsınız.« 
 
»Bir gün, sonuncu qızıldərili insan da yer üzündən itəcəkdir. 
Onun xatirəsi, geniş düzənlərdə ancaq bir buludun kölgəsi 
olsa da, mənim babalarımın ruhu, bu sahillərdə, bu 
ormanlarda yaşayacaqdır. Çünki onlar, bu torpağı 
sevərdilər, yeni doğulmuş bir körpə, anasının ürək 
çırpıntısını sevdiyi kimi.« 
 

*** 
 
Qızıldərililər təbiətə və onun varlıqlarına qarşı belə 
davranmışlar. Onlar, tanrının əlçatmaz göylərin uzaq bir 
yerində deyil, bütün canlılarda və cansızlarda olmasına 
inanmışlar. Onlar üçün hər nə qutsaldır, çünki hər nədə 
”Böyük Ruh“ un nəfəsindən və varlığından vardır. Odur ki, 
hər nə qarşısında sayğılı olmaq gərəkdir. 
 
Qutsal bir təbildir torpaq da. Bu təbilin üstündə yeriyən və 
yaşayan insan, nəyin üstündə yaşadığının fərqində 
olmalıdır: 
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İçi boş kimi səslənir 
Qayalıq yer 
Ayaqlar altında. 
 
O söyləyir: 

Unutma ki, bir təbildir torpaq da, 
Ayaqlarımızda sayğı olmalı 
Yerin ritminə uymalı. 
 

- Josef Bruchac - 

 
 
Qızıldərililərin istər yaşayışlarında, istərsə də 
poeziyalarında, röya və gerçək, bizlərdə olduğu kimi ayrı-
ayrı deyil, iç-içədir. Röya gerçəkdən uzaqlaşmağa, 
qaçmağa və onu unutmağa yol  açmır, onun çox uzaq, dərin 
və görünməz yerlərinə varmağa çalışır. Onların 
dünyagörüşünə görə, həyatda cansız olan və yaşamayan 
heç nə yoxdur. Daşların belə, bütün varlığı saran sonsuz bir 
ruh içində, öz ruhlu yeri və həyatı vardır. Dağın üreyi 
döyünür. Ağacların insanlara deməyə sözü vardır. Otlar, 
bitkilər baş verəcək təbii olaylardan xəbər verirlər. Zənginliyi 
ilə sonu olmayan bu varlığı qavramaq üçün, hər nə ilə 
birləşmək və hər nəyə qarışmaq gərəkdir. Röya bunun üçün 
açıq yoldur. Onların yaşayışa belə baxışları poeziyalarında 
da bütün gözəlliyi ilə öz ifadəsini tapır. 
 
Bu kitabda, belə bir dünyagörüşüylə yaşayan insanların 
mahnı və dualarından  bir neçəsi yer  almışdır. Həm  keçmiş  
həm də bizim çağımızda yaşayan qızıldərililərin 
yaradıcılığından örnəklər verilmişdir. 
 
Özəlliklə, çağdaş qızıldərililərin şeirlərində yüksək poeziya 
dəyərləri gözə çarpmaqdadır.  
Ulu ata-anaları kimi, onların da mahnılarında təbiət və onun 
bütün varlıqlarıyla qırılmaz bağlılıq duyğuları və üstəlik, 
ağdərililər əliylə uçulub dağılmış dünyalarına dərin həsrət 
baş tema kimi qələmə alınır. 
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*** 
 

Qızıldərililər haqqında mənə bağışladığı kitabıyla, bu çox 
sevdiyim dünyanın qapısını üzümə açdığı üçün, Marcella 
xanımı hər zaman sayğı və sevgilərlə anacağam. 
 
 
 
 

2008 
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MƏN QIZILDƏRİLİ 
BİR İNSANAM 

 
 
 

Mən qızıldərili bir insanam, 

Mən göllərin, ormanların, dağların oğluyam, 

Nəyimə gərəkdir asfalt mənim, 

Nəyimə gərəkdir kərpic, beton, 

Nəyimə gərəkdir araba mənim? 

Bunlar, tanrınınmı nemətləridir səncə, 

Ki baş əyib, şükr edim mən də? 

 

Mən qızıldərili bir insanam, 

Mən ağacların, təpələrin, çayların oğluyam, 

Nəyimə gərəkdir billur, çini, 

Nəyimə gərəkdir almaz, qızıl, 

Nəyimə gərəkdir pul mənim? 

Bunlar, göydənmi gəlmiş səncə, 

Ki acgözlüklə qucaqlayım mən də? 

 

Mən qızıldərili bir insanam, 

Mən torpağın, suyun, göyün oğluyam, 

Nəyimə gərəkdir məxmər, ipək, 

Nəyimə gərəkdir plastik, naylon mənim, 

Nəyimə gərəkdir sənin dinin? 

Bunlar, qutsalmıdır səncə, 

Ki diz çöküm qarşısında mən də? 

 

Mən qızıldərili bir insanam, 

Süzürəm səni, ağdərili qardaşım! 

Və sənə söyləyirəm: 
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Qurtarma məni bu günah və fəlakətdən! 

Qurtar, özünü sən! 
 

 
 
 

 
Duke Redbird, Ojibsha qızıldərililəri 
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SƏHƏRİN AÇILMASI 
 
 
 

Ey anamız torpaq! 

Ver bizə həyat dolu nəfəsini, 

Uyudun bütün gecəni, 

Oyanırsan indisə gündoğandan, 

Bax, ağarmaqda dan yeri.  

 

Ey anamız torpaq! 

Nəfəs al da oyan, 

Yarpaqlar tərpəşir,  

Hər şey tərpəşir, 

Gəlir yeni bir gün,  

Həyat yeniləşir. 

 

Ey ucalarda hərlənən qartal! 

Seyr et səhəri, 

Seyr et sirrlərlə dolu səhəri, 

Ki bir möcüzədir və qutsaldır 

Hər gün görünsə də,  

Ey açılmaqda olan səhər! 

Ey tanrının və qaranlığın balası! 

 
 
 
 

Pavne qızıldərililəri 
Hako törənindən 
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TƏBİƏTİN RUHU 

 
 
 

Yağışdan və coşğun dənizdən öncə 

mən vardım, 

Doludan və qardan öncə mən vardım, 

Yellərdən və dağlardan öncə mən vardım, 

Mənəm ruhu təbiətin. 

 

Mən yerüzünü saran işıqdayam, 

Gecənin qaranlığındayam, 

Mənəm verən təbiətə rənglərini, 

Çünki mənəm göyərməkdə, 

Və təbiətin nemətlərində olan. 

 

Ordadır sirrlərlə dolu hikmətlər də, 

Mən sizin gülüşlərinizdə və mahnılarınızdayam, 

Mən sizin gözyaşlarınızda və ağrılarınızdayam, 

Mən uşaqların aydın və şən gözlərindəyəm, 

Mən birləşdirən, gerçəkləşdirən 

düşüncələrdəyəm. 

 

Torpağın çöhrəsi pozulanda, 

Onun ruhu tanınmaz olanda, 

İnsanlıq üçün bir işarə olan  

Dağlardayam. 

 

Mən sizdəyəm, 

Qızıldərili bir insanın 

Sadə yoluyla gedəndə siz, 
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Mən sizdəyəm, 

İnsanları sevəndə siz, 

Çünki mənəm sevgi verən insanlara. 

 

Mən sevginin yayılmasındayam 

İnsanlar arasında, 

Çünki bu bir yoldur ki, 

Onunladır Böyük Ruh‘un 

Xeyir-duası da, 

İstəkləri doğrultması da. 
 
 
 
 

Böyük Ruh: Yaradan 

Adsız 1980 
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QAYA 
 
 
 

Tərpəşmədən 

Bilinməz çağlardan bəri 

Sən ordasan, 

Yolların ortasında 

Yellərin ortasında 

Sən ordasan. 

 

Ot bitər ayaqlarının dibində 

Örtər başını 

Quşların lələkləri, 

Sən ordasan 

Gözləyirsən 

Yellərin ortasında. 

 
Yaşın bilinməz ki. 

 
 
 
 
Omaha qızıldərililəri, 
Bir törəndən bir parçası. 
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SƏHƏR MAHNISI 
 
 
 

Söyləyirəm: 

Bu aydın, bu qızıl səhərdə 

Yenə durmuşam sizinlə üz-üzə, 

Uğurlayın məni 

ey təpələr! 

 

Oxuya bilirəm ürəyimcə, 

Çünki mənimdir bu zaman. 

 

Və bu yalçın qırmızı qayalar 

bu axar təpələr 

bu səslənən yellər 

Dəyişən şəklidir yalnız 

Heç zaman bitməyən bir duanın. 
 
 
 
 

Luci Tapahonso 
Navajo 
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BƏXTİYARLIQ DUYĞUSU 
 
 
 

Bəxtiyaram, çünki yurdum vardır, 

Orda yaşayıram  

Ordadır köküm mənim, 

Almış qoynuna torpaq məni 

Dağlar məni, 

dörd yanda. 

 

Sanki bir qabığın 

İçindədir həyatım. 
 

 
 
 
 
Linda Hogan, 
Teil-Chickasash 
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VAXTIN OLMALI 
 
 
 

Vaxtın olmalı  

göyün seyrinə varmaq üçün, 

Ara buludlarda ayrı-ayrı şəkilləri, 

Dinlə ruzgarın səsini, 

Toxun sərin suya, 

Xəfif və yavaş addımlarla yeri. 

 

Azdır dözümü kosmosun 

Bu dünyaya soxulan 

Bizlərin burda olmasına. 
 
 
 
 

Montezuna Shell 
Arizona, 1993 
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DANIŞIR RUH 
 
 

 
Mənəm, odda yaşayan, 

Mənəm, fırtına ilə gələn,  

Mənəm, xəfif küləkdə pıçıldayan, 

Mənəm, silkələyən ağacı, 

Mənəm, titrədən torpağı, 

Mənəm, suları axdıran hər yana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. Copshay 
Ojibsha qızıldərililəri 
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HAVADA BİR LƏLƏK KİMİ 
 
 
 

Anam verdi varlıq mənə 

Ay! 

Bir yağmur buludu arasında 

Ay! 

Ağlaya bilərəm yağış kimi 

Ay! 

Oynaya bilərəm bulud kimi 

Ay! 

Gəzərəm qapı-qapı 

Ay! 

Bir lələk kimi havada 

Ay! 
 
 
 
 

Quechua 
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MƏN 
 
 
 

Mən torpağın ruhundayam. 

 

Ayaqlarımdır ayaqları 

Qılçalarımdır qılçaları 

Torpağın gücüdür canımda axan 

Torpağın düşüncəsidir düşüncələrim. 

 

Torpağın səsidir səsim mənim 

Torpaqda nə varsa mənimkidir 

Sarmış torpaqda olanlar hər yanımı. 

 
Oxuyuram torpağın mahnısını. 

 
 
 
 
Hopi-duası 
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ANA TORPAQ 
 
  
 

Canı var əlbət ana torpağın, 

Odur  səni və məni bəsləyən, 

Onun dilidir quşların mahnısı, 

Heyvanların bir-biriylə danışması, 

Ruzgardadır, ildırımda  

və göy gurultusundadır.  

 

Onun gəlişməsidir 

Yer titrəməsi, su daşqını, 

İnsanların təhqirinə  

Dözməyən ananın öfkəsidir, 

Sevməz ki bizi 

Döysək biz  
Anamızı. 

 
 
 
 

Pueblo Cochitidən olan 
bir qızıldərili, 1993 



 - 28 - 

OYNAYARKƏN 
 
 
 

Öz ortamda oluram 

Təhlükələrdən uzaq 
Bir bütünəm artıq. 

 
 
 
 
Nara Naranjo-Morse 
Pueblo Santa Clara 
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TƏBİL SƏSİ 
 
 
 

... Bir təbildi, o qədər çaldılar ki,  

Dinlədiyim, deyildi yalnız onun  

Boğuq səsi, 

Mən qanımın döyüntüsünü eşidirdim ... 

 

Mən özümün 

Və dağın ürəyinin çırpıntısını eşidirdim ... 

 

Dağın qocaman ürəyini dinləyirdim, 

Özümün ürəyimi dinləyirdim. 

 
Bütöv bir səs olmuşdu dinlədiyim. 

 
 
 
 

Frank Shaters 
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EY YAĞIŞ YAĞDIRANLAR 
 
 
 

Gəlin hər yandan 

Ki örtsün torpağın üstünü su. 

 

Örtün ürəyini torpağın 

Ki cücərsin toxumlar da, 

Ki yeməkləri olsun uşaqlarımın, 

Və şən yaşasınlar, 

Ki kəndlərdə yaşayan insanlar da 

Gülüb xoş olsunlar, 

Ki boy atan uşaqların 

Yeməkləri olsun, bəxtiyar yaşasınlar, 

Ki hər cür meyvələrdən 

Və bütün yaxşı şeylərdən  

Payımız olsun bizim, 

Ki aldığımız hər bir nəfəs 

Qutsal nəfəsi olsun həyatın, 

Ki bəxtiyar günlər gətirsinlər 

Ata-anamız ömrümüzə, 

Qoyun bəxtiyar yaşasın uşaqlarımız, 

Qoyun sularla gəlsin nəfəsiniz də, 

Ki böyük dünyamız gözəlləşsin 

Və xalqımız yaşasın. 
 
 
 
 
Bir yağış törnində oxunan dua 
Zuni-Pueblo-qızıldərililəri 
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TORPAĞIN MAHNISI 
 
 
 

Bütün yaşayan varlıqlar 

mahnılarıdır onun, 

Bütün ölən varlıqlar  

mahnılarıdır onun, 

Əsən yellər 

mahnılarıdır onun, 

İstəyir, sən onun 

Oxuyasan  

Mahnılarını. 

 
 
 
 

Dakota qızıldərililərinin 
Yabanı qızılgül mahnısından 
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UŞAQLARIM 
 
 
 

Vətən bildikləri yerdə hər zaman 

Təhlükəsizliyə qovuşsun yolları 

Uşaqlarımın. 

 

Barlı budaqlarıyla 

Ağaclar da 

Kollar da 

Qorusun onların ürəklərini. 

 

Təhlükəsiz olsun yolları, 

Diləklərinə qovuşdursun onları. 
 
 
 
 
Zuni-duası 
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QIZILDƏRİLİ OLMAQ 
 
 
 

Məndədir qartalların gözləri 

Və dovşanların xəfifliyi. 

 

Qılçalarımda maralların iti qaçışları, 

Ağzımda ağcaqayın şəkərinin şirin dadı. 

 

Ayıların dönməzliyi məndədir, 

Qırqovulların qızıl rəngi dərimdədir. 

 

Dilimdə kəkilli dalğıcların səsi var, 

Kəkliklərin çığırtıları 

əllərimdə çırpınar. 

 
İçimdə səssizliyi var şam ağaclarının. 

 
 
 
 

Chippesha qızıldərililərindən 
olan bir şair 
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OĞLUMA DEDİKLƏRİM 
 
 
 

Aparıram oğlumu özümlə 

Ona bir ağac göstərirəm, 

O toxunur bir yarpağına, 

Bu bir yarpaqdır, görürmüsən? 

O yaşıldır, öz cizgiləri var 

Öz biçimi. 
 
Əl vur ona! 
 
O, toxunur o yarpağa, 

Titrəyir budaq bu zaman, 

Onun açılmış balaca barmaqları 

Tutur var gücüylə, diqqətlə 

Göstərdiyim budağı. 
 
Durur o 

Ayaqyalın 

Bir yerdə. 

 

Hiss et, bu qəhvə rəngində, çınqıllı torpağı! 

Bu gil torpağıdır, 

Bitkilər yaxşı göyərməz burada, 

Bir az qum olmalı, 

Bir az gübrə gərək, 

Ki göyərsin onlar da. 
  
Budur, ona söylədiklərim. 

 
 
 

Simon J. Ortiz 
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TƏBİƏTİN BİR PARÇASI 
 
 
 

Bir parçası olmalıyam 

Dağın. 
 
Bir parçası olmalıyam 

Bitkilərin 

Küknarın. 
 
Bir parçası olmalıyam 

Səhər çəninin 

Buludların 

Birləşib axan suların. 
 
Bir parçası olmalıyam 

Torpağın üzərindən 

Keçən günəşin. 
 
Bir parçası olmalıyam 

Çöllərin  

Səhər şehinin  

Və çiçəklərin tozunun. 
 
 
 
 

Navajo qızıldərililəri 
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DANIŞMAQ 
 
 
 

Aparıram onu özümlə 

Qoyuram 

Bir ağac altına, 

Dinləyirik birlikdə sisəkləri 

Milyonlarca yaşı var bu səsin, 

Keçirlər önümüzdən qarışqalar, 

Deyirəm onlara: 

 

”Oğlumdur mənim, 

 Baxan sizə, 

 Mən onun adından  

danışıram sizinlə!” 
 
Milyonlarca illərdir 

Görürlər bizi, eşidirlər, 

Cırcıramalar və qarışqalar, 

Nəsə mırıldanır oğlum yavaşcadan, 

Uşaqca sözləri, gülüşləri 

Qaynayır dodaqlarından oğlumun, 

Titrəyir yarpaqları ağacların, 

Dinləyirlər uşağın 

Mənim adımdan dediyi sözlərini. 
 
 
 
 
Simon J . Oritz, 
A Good Journey (Bir yaxşı səfər) 
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KİÇİK BİR UŞAQ 
 
 
 

Bir cüt qara, gözəl, nadir gözləri var,  

Dövrəsində 

Qızçiçəyini andıran 

Uzun, qıvrım kirpikləri. 

 

Süzür məni 

Həyatın sonsuz gözəlliyi qarşısında 

Heyrətlə açılmış gözləriylə. 
 
 
 
 

Alberta Nofchissey 
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QIRMIZI QUMUN 
QARABUĞDAYI BALASI 

 
 
 

Anam deyərdi mənə: 

Qırmızı qumun  

qarabuğdayı balası! 

Yu ayaqlarını çayda 

Çiçəklər açan yerdə. 

 
Və sonra çıx 

Uca bir qaya üstünə 

Qoy sənin parıltından 

Solsun ulduzlar 
Göyüzündə. 

 
 
 
 
Anita Endrezze-Probst 



 - 39 - 

AXIR QADINDAN 
 
 
 

Axır qadından 

Gözəllik axır  

taxta evimin baş bucağından, 

Axır qadından 

Gözəllik axır  

taxta evimin ortasından, 

Axır qadından 

Gözəllik axır  

taxta evimin ocağından, 

Axır qadından 

Gözəllik axır  

taxta evimin astanasından, 

Axır qadından 

Gözəllik axır  

taxta evimin ətrafından, 

Axır qadından 

Gözəllik axır  

hər yana ondan. 
 
Belədir bu. 

 
 
 
 

Navajo xalqının 
Xeyir-dua törənindən bir mahnı 
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BARDAĞIN RUHU 

 
 
 

Danışmaz ucadan 

Oxuyar yavaşcadan 

Saxsı qablarını bişirərkən 

Dulusçu yaşlı qadın, 

Qorxar ki, yeni varlığın 

-Saxsı qabın- ruhu 

Rahatsız olar bundan  

Və qaçmaq istərkən 

Qırılar qab. 
 
 
 
 
H. G. Lockett 
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İŞIQDAN BİR PALTAR 
 
 
 

Ey bizim anamız torpaq! 

Ey bizim atamız göy! 

Biz sizin uşaqlarınız 

Yorğun arxamızda sizə 

Sevdiyiniz töhfələri gətirmişik, 

İşıqdan bir paltar toxuyun bizə: 

Ki arğacı 

Ağ işığı olsun sabahların, 

Və ərişi 

Qızıl işığı olsun axşamların, 

Ki tikişi 

Damlaları olsun yağmurların, 

Və göbəsi 

Göyqurşağı olsun rəng-rəng, 

Elə bir paltar toxuyun işıqdan ki 

Əynimizdə yeriyərkən 

Uyğun olsun quşların 

Ötdüyü yerə addımlarımız, 

Uyğun olsun otların 

Bitdiyi yerə addımlarımız, 

Ey anamız torpaq! 

Ey atamız göy! 
 
 
 
 

Toxucular mahnısı 
Tesha-Pueblo 
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ÖMÜR ÇAĞLARI 
 
 
 

Axşam toranında uşaqlıqda 

Barmaqlarımda və əlimdə 

Bir işıldaquş, 

Göydə portağal rəngində qızaran ay. 

 

Səhər toranında gənc çağımda 

Gözlərimdə şeh damlaları, 

Ayaq barmaqlarımda otların 

Nəmli qıvrımları. 

 

Günorta çağında bir qadınkən 

Çılpaq günahsızlığımda günəşin işıqları, 

Qəlbimdə qırmızı  

quşun  

Qanadlarına həsrət duyğuları. 

 

Qocalarkən toranlıqda 

Gerçəküstü bir 

kölgənin 

Üzümdə duyulması, 

Ürəyimdə bir günəşin 

Xəfifcə batması. 
 
 
 
 
Anna L. Shalters 
Pasnee-Otoe 
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SƏSSİZLİKLƏR EVİ 
 
 
 

Kimsə yəşəm 

Kimsə qızıl olmayacaq, 

Yalnız onlar bu dünyada qalacaqdır, 

Bütün yollar  

O səssizliklər evinə varacaqdır. 
 
 
 
 

Nezahualkoyotl 
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DAHA ÇOX 
 
 
 

Sevirəm quşların mahnısını 

Dörd yüz səsi var onların, 

Sevirəm rəngini yəşəmin 

Qoxusunu çiçəklərin, 

Sevirəm, sevirəm onları. 

 

Daha çox sevirəm, daha çox 

İnsanları. 
 
 
 
 
Nezahualkoyotl 



 - 45 - 

ARDIMDA 
 
 
 

Özümlə nə aparacağam? 

Ardımda heç nə qoymayacağam! 

Nə etməlidir ürəyim, nə? 

Boş yerəmi göyərdi torpaqdan? 

Boş yerəmi gəldi o, ki yaşasın? 

 

Barı bizdən çiçəklər 

Mahnılar qalsın! 
 
 
 
 

Nezhualkoyotl 
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AĞ DAĞ 
 
 
 

Ağ dağ boylanır günbatandan 

Başı ulu göylərdə, 

Ağ işıqlar halqa-halqa enir ordan  

Dağla birləşir yer də. 

 

Ağ dağ boylanır günbatandan 

Başı ulu göylərdə 

Axşam enir mavi-mavi 

İpək kimi qarğıdalı saçaqları 

Oynayır hər yerdə. 
 
 
 
 
Papaqo qızıldərililərinin mahnısı 
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BİZİM GÜNƏŞ 
 
 
 

Artıq gizləndi bizim günəş 

Görünməz oldu bizim günəş, 

Qaranlıqlarda qoyub bizi getdi, 

Əlbət bir gün 

Yenə dönüb gələcəkdir, 

Üzünü yenə göstərəcəkdir, 

Bizə işıq verəcəkdir. 
 
 
 
 

Nezahualkoyotl 
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QUMLAR ÜZƏRİNDƏ 
 
 
 

Sormaq istəyirəm mən də: 

Kökümüz bağrındasa bu torpağın 

Nədən ömrümüz bunca qısa? 

Qırılırsa yəşəm və qızıl 

Yırtılırsa kvetsal quşunun lələkləri 

Nədən olmasın ömrümüz bunca qısa! 

 
Açılıb tez solan güllər tək 

Qumlar üstündə şəkillər tək 

İtərik bir gün biz, 

Anamız torpağın qoynunda 

Son evimiz. 
 
 
 
 
Nezahualkoyotl 
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GÜNƏŞ ÇAY XANIMLA 

GÖRÜŞƏRKƏN 
 
 
 

Ötür erkən göyərçini 

Gəlir səsi keçmişlərdən ... 

Gəlir səsi keçmişlərdən ... 

Səsində o itkinlər var 

O sevdalar, 

İlk baharın 

O yamyaşıl və ölümsüz qucağında 

Xışıldayan tarlalar var 

Üzərində mavi ruzgar, 

Zamansızdır, 

Tanınmamış, 

Yox ki ilin adı hələ. 
 
 
 
 

Lesie M. Silko, Pueblo 



 - 50 - 

ULDUZLARlN MAHNlSl 
 
 
 

Biz ötüşən ulduzlarıq, 

Mahnımızdır işıqlarımız, 

Oddan yaranmış quşlarıq, 

Sonsuz göylərdə uçarıq, 

Səsdir bizim işıqlar da, 

Ölümdən keçən ruhlara 

Yol açarıq. 
 
 
 
 
Passamaguoddy 
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QIZILDƏRİLİLƏRİN LAYLASI 
 
 
 

Sənin anan torpaq, 

Qucaqlayar səni, 

Sənin atan bu göy, 

Qoruyar səni, 

Uyu körpəm 

Uyu! 

 

Göyqurşağı göydə 

Səni sevən bacın, 

Əsən küləklər də, 

Oxuyan qardaşın, 

Uyu körpəm 

Uyu! 

 

Biz hər zaman birik 

Biz hər zaman birgə, 

Yox ki belə bir çağ 

Ayrı olaq biz də. 
 
 
 
 

Leslie M. Silko, Pueblo 
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OXUYARSAN 
 
 
 

Qaç istərsən 

Ruzgar sənə qanad versin, 

Get istərsən 

Ağaclar səni qorusun. 

 

Söyləyərsən 

Quşlar səni dinləyəcək, 

Oxuyarsan  

Bil ki sənə 

Səsin təslli verəcək. 
 
 
 
 
Simon Ortiz, Acoma-Pueblo 
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DİNLƏ 
 
 
 

Bir keçen var düzənlikdən 

Ayaq səsi dinləyirəm. 

 

Bir insanmı 

Yoxsa tanrısal varlıqmı 

Səssizlikdən? 
 
 
 
 

Chippewa 
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MƏNDƏ 
 
 
 

Nə varsa təbiətdə 

Məndədir o da, 

Məndən 

onda var 

Bir azca da. 
 
 
 
 
“Lame Deer” (Axsaq Maral) 
 Sioux 
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YALNIZ BİR KƏRƏ 
 
 
 

Yalnız bir kərə ömrümdə 

Yalnız bir kərə sevdim mən 

Bir daha yox. 

 

Meyvə bağçamda mənim 

Bir kərə parladı o, 

Hələ də işıqladar 

Yalnızlığımın yolunu. 

 

Yalnız bir kərə keçir insan 

Büsbütün ruhundan, 

Mahnılar şirin-şirin 

Süzülür dodağından. 

 

Yalnız bir kərə ömrümdə 

Yalnız bir kərə sevdim mən 

Bir daha yox. 
 
 
 
 

Zeltika zem zepa 
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SÖYLƏYİR BAYQUŞ 
 
 
 

Qızarır axşam göyləri 

Gözlərimin qarşısında, 

Hayqıraraq dörd kərə mən 

Açıram qanadlarımı. 
 
 
 
 
Papago mahnısı 
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ULU RUH 
 
 
 

Təkdir Ulu Ruh 

Çoxdur həm də, 

Günəşdən onda var 

Ondan günəşdə. 
 
 
 
 

“Lame Deer” (Axsaq Maral) 
 Sioux 
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SƏS 
 
 
 

Gözəlləşdirir torpağı səs, 

Ucalarda səs: 

Qaranlıq buludlarda gurlayan 

Susarkən, birdən başlayan 

Göy gurultuları, 

Gözəlləşdirir torpağı səs: 

Otlar arasında səslənən 

Bir an susarsa yenidən dillənən 

Cırcıramaların səsləri, 

Gözəlləşdirir torpağı səs. 
 
 
 
 
Navajo-Mountain-Chant 
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SÖZLƏRİM 
 
 
 

Dağlara qarışmış sözlərim 

Yalçın qayalara 

Hündür ağaclara, 

Qanıma qarışmış 

Ürəyimə sözlərim. 

 

Yardım edin mənə ey 

görünməz qüvvələr! 

Sən ey gündüz! 

Sən ey gecə! 

Baxın mənə, 

Mən birləşmişəm hər nəylə. 
 
 
 
 

Yokut-duası 
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ATAMlN MƏNƏ 
SÖYLƏDİKLƏRİNDƏN 

 
 
 

Öldürmə kimsəni, 

Olma ədalətsiz, 

Dostca olsun davranışın, 

Nifrət etmə kiçik heyvanlara, 

Onlar yarandılar ki 

Bizimlə olsunlar, 

Qoru hər zaman həyatı 

Bir milçəkmi gördün 

bir su vedrəsində 

Çalışarkən qurtarmağa özünü, 

Sal suya barmağını 

Qurtar onu, 

Qoy uçsun havada, 

Bir həyatı qurtarmış olarsan  

Bununla da, 

Sənin qədər dəyəri var 

Tanrı yanında  

Onun da. 
 
 
 
 
Refugio Savala, Yagui 
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TORPAQ MAHNlSl 
 
 
 

Torpaq doğdu məni 

Anamdır torpaq, 

Qürur verdi mənə 

Sevərək böyütdü məni, 

Beşiyində uyutdu məni gecələri, 

Mənə mahnı oxusun deyə 

Göndərdi küləklərini. 

 

Ondandır evim, 

Bir-birinə uyğun rəngləri, 

Bəslədi məni 

Meyvələriylə tarlaların, 

Sevindirdi məni 

Gülüşlərini anmaqla, 

Cəzalandırdı məni 

Zamanı əlimdn almaqla, 

Və bir gün 

Getmək istərsəm 

Qucaqlayacaq ölümsüz qolları məni. 
 
 
 
 

Anna L. Walters, Pawnee-Otoe 
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SON MAHNlMl OXUYARKƏN 
 
 
 

Gözəl olsun 

Son mahnımı oxuyarkən, 

Gündüz olsun 

Son mahnımı oxuyarkən. 

 

Ayaq üstə durmaq istərəm 

Son mahnımı oxuyarkən. 

 

Ucalara baxmaq istərəm 

Son mahnımı oxuyarkən. 

 

Yellər qucaqlasın məni 

Son mahnımı oxuyarkən. 

 

Gözəl olsun  

Son mahnımı oxuyarkən, 

Gündüz olsun  

Son mahnımı oxuyarkən. 
 
 
 
 
Ölərkən oxunan mahnı 
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QOHUMLUQ 
 
 
 

Qohumdur bütün bunlar, 

Qohumdur bütün bunlar. 

 

Ey batan günəşdə olan qüvvə! 

Bir qohumsan sən də. 

 

Ey doğan günəşdə olan qüvvə! 

Bir qohumsan sən də. 

 

Ey bütün görünənlərdə olan qüvvə! 

Bir qohumsan sən də. 

 

Ey kükrəyən fırtınalarda olan qüvvə! 

Bir qohumsan sən də. 

 

Bir qohumdur bizə göy 

Bir qohumdur bizə yer. 

 

Bir bütünük hamımız 

Hamımız qohumuq biz. 
 
 
 
 

Ree qızıldərililərinin mahnısı 
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QIZILDƏRİLİ OLMAQ 
 
 
 

Mən bir qızıldəriliyəm, 

Günəşdən, torpaqdan, küldən 

və mavi yağışlardan doğulmuşam, 

Bu qızıl torpağa 

Bu bozqıra 

Bu sulara 

Bu sonsuz həyata qarışmışam. 
 
 
 
 
 
Santa Fe, New Mexico 

Qızıldərililər muzeyinin qapısına yazılmışdır 
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HƏYAT 
 
 
 

Bütün canımla mənimsəmişəm 

Bu anın 

Bu yerin 

Bu duyğunun ölməzliyini. 

 

Xəfif bir yel əsir 

Bu qutsal təpələrdən, 

Meşələrdən 

Göllərdən. 

 

Qutsal bir həyatdan söz açır, 

Barış dolu bir yoldan, 

Ana torpaq üzərində çiçəklənən 

Və bütün canlılara sərbəstlik gətirən 

Bir işıqdan. 

 

Ki, 

Hər kəs həyatın 

Ölməzliyini görə bilsin. 

 

Gəl mənimlə, oyna sən də! 

Özün ol və çalış 

Görə biləsən 

HƏYATI. 
 
 
 
 

Hopi xalqından bir qadının duası 
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GÖZƏLLİK İÇİNDƏ 
 
 
 

Gözəllik içində gəzmək istərəm, 

Bütün günü gəzmək istərəm, 

Dönən fəsillər içində gəzmək istərəm, 

Gözəllik içində hər nə mənim olsun, 

Çiçəklərin tozuna bürünmüş cığırda 

gəzmək istərəm, 

Ayaqlarımın dibində çəyirtkələrlə 

gəzmək istərəm, 

Ayaqlarımın dibində səhər şehiylə 

gəzmək istərəm, 

Gözəllik içində gəzmək istərəm, 

Önümdə gözəllik gəzmək istərəm, 

Ardımda gözəllik gəzmək istərəm, 

Üstümdə gözəllik gəzmək istərəm, 

Çevrəmdə gözəllik gəzmək istərəm, 

Qocalarkən 

Gözəllik yolunda gəzmək istərəm, 

Gözəllik içində sona varmaq, 

Gözəllik içində sona varmaq. 
 
 
 
 
Navajo xalqının  
Gecə mahnısı törənindən 
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OVÇUNUN OVLADIĞI 
MARALLA DANIŞMASI 

 
 
 

Kiçik qardaş! 

Nə yazıq ki səni mən 

Öldürdüm istəmədən,  

Möhtacdım ətinə, 

Acdır uşaqlarım, 

Bağışla məni, kiçik qardaş! 

Ürəyimdə cəsarətinə, gücünə, 

Və gözəlliyinə sayğım var, 

Bax, asıram buynuzunu bu ağacdan, 

Sayğılarla anacağam ruhunu 

Hər keçərkən buradan, 

Nə yazıq ki, səni mən 

Öldürdüm istəmədən, 

Bağışla məni, kiçik qardaş! 

Bax, anaraq səni mən 

Yandırıram tütünü 

Çəkirəm bu çubuğu. 
 
 
 
 
 

Jimalee Burton 
Qadın şair 

Bir çox qızıldərililər arasında, çubuq çəkmək qutsal 
bir iş  sayılır.  Çubuğun tüstüsü insanı Böyük Sirr ilə 
-Tanrı ilə- birləşdirir. 
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GÜNDOĞANDA, 
YOLUNUN ORTASINDA 

 
 
 

Açar qara hindxoruzu lələklərini, 

Hava başlar qaralmağa, 

Açar gecə  -qara hindxoruzu- 

Parıltılı lələklərini, 

Toran başlar ağarmağa, 

Açar qara hindxoruzu 

Quyruğunun lələklərini,  

Göy başlar saralmağa, 

Günəş saçar işıqlarını, 

Ayaqlarında sarı, parlaq başmaqları 

Oynar onun üzərində günəşin uşaqları, 

Gündoğanda körpü qurar göyqurşağı, 

Başmaqları işıltılı, paltarları sarı 

Oynar başımız üstündə  

səhərin qızları; 

Başlar gündüzün qızarmağı. 
 
 
 
 
Mescalero-Apache 
Qızıldərililərinin törən mahnıları 
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AĞLAYIRAM SUSUZLUQDAN 
 
 
 

Ağlayıram, ağlayıram susuzluqdan, 

Yağışdır diləyim, oxuyarkən, 

Yağışdır diləyim, oynayarkən, 

Göy başlayır axıtmağa 

Gözyaşlarını, 

Dinləyir məni, oxuyarkən 

Və görür məni,  oynayarkən, 

Cadar-cadar 
Qupquru 

torpaqda. 
 
 
 
 

Alonzo Lopez 
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MAVİ QUŞUN SƏSİ 
 
 
 

Bax bir gündoğana! 

Gör bəyaz paxlalarla 

Hündür qarğıdalı kollarını 

Bəyaz ildırımla birləşərkən. 

 

Dinlə! yaxınlaşır yağış! 

Səslənir mavi quş! 

Bax bir gündoğana! 

Gör  

Göyqurşağını, 

Və ağ paxlaları 

Gözəl qabaqlarla birləşərkən. 

 

Dinlə! yaxınlaşır yağış! 

Səslənir mavi quş. 
 
 
 
 
 
Mavi quş: 
Navajo qızıldərililərinə görə sevinc simbolu və yağış 
xəbərçisidir. 
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KANADA’DA 
 
 
 

Sevimli bir qurd mənə 

Söylədi bir sirrini 

Dənizin  -mavi suyun- 

Kiçik balıqlar ilə 

Köpək balıqlarının. 
 
 
 
 

Nancy Benton, 6 yaşında 



 - 72 - 

KEÇMİŞ GÜN 
 
 
 

Gündüz çatınca sona 

Düşünərəm etdiklərimi: 

Boşmu keçirdim günümü, 

Yoxsa yararlımı?! 

Yeni bir dost oldu qazandığım 

Yoxsa bir düşmənmi?! 

Acıqlımıydı davranışım 

Yoxsa sevimlimi?! 

Nə etmiş olsam da 

Keçmiş artıq bu günüm, 

Yeni, parlaq bir gün gələcək 

Mən yatarkən, 

Boş da keçirə bilərəm o günü 

Dolu da, 

Və gedə bilərəm istədiyim yolu da, 

Bu oldu bu axşam 

Qərarım: 

Yaxşı olmalıyam, 

Sevimli olmalıyam, 

Və dəyərli olmalıdır 

Gördüyüm iş. 
 
 
 
 
Calvin O. John 
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MAHNI 
 
 
 

Kiçik bir quş ovlamaq istəyirəm 

Kiçik qardaşıma. 

 

Kiçik bir balıq tutmaq istəyirəm 

Kiçik bacıma. 
 
 
 
 

Haida qızıldərililəri 
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GÜNDÜZ ÇATIR SONA 
 
 
 

Düşün bir daha gündüzün 

Sənə gətirdiyi qayğıları. 

 

Bir neçəsini saxla onun 

Və at getsin qalanları! 
 
 
 
 
Calvin O. John 
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ÖLƏRKƏN MAHNI 
 
 
 

Ucalardan kəçəcək yolumuz 

səninlə mənim, 

Südyolu olacaq keçdiyimiz  

səninlə mənim, 

Çiçəkli bir cığır olacaq getdiyimiz 

səninlə mənim, 
Çiçəklərini dərdiyimiz yol olacaq 

səninlə mənim. 
 
 
 
 
 

Wintu qızıldərililəri 

Südyolu (Kəhkəşan) insanları bu dünyadan o biri 
dünyaya aparan körpü. 
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GÖZƏLDİR TORPAQ 
 
 
 

Gözəldir torpaq, 

Gözəldir göy, 

Sevinclə doludur ürəyim. 

 

Dəyər yaşamağa bununçün 

Dəyər ölməyə bununçün. 
 
 
 
 
John Laughing Sholf 
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BİZ SEVƏRİK SƏSSİZLİYİ 
 
 
 

Rahatsız etməz bizi 

Yanımızda  

Oynayan siçan, 

Qorxutmaz bizi 

Ormanda yarpaqları 

Xışıldadan külək. 
 
 
 
 

1796-cı ildə 
bir qəbilə başçısının sözlərindən 
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EŞİTMƏZ DEYİLƏM DAHA 
 
 
 

Eşitməz deyiləm daha 

Eşidirəm səni mən, 

“Biz qardaşıq!“ Pıçıldadı qulağıma 

Dörd qanadlı bir iynəcə. 

 

Dinləyirəm səsini 

Küləkdə, ağaclarda ... 

Keçirəm uca otların arasından, 

Artıq yalnız deyiləm. 

 

Birləşdim yenə ana torpaqla 

Çəkdim onu özümə, 

Dinlədim qarışqaların sözlərini, 

Onlar heç zaman əski yolu unutmadılar ... 

Qutsal daşlardır gətirəcəyim. 
 
 
 
 
 

Tahca İsnala 

Əski yol: Qızıldərililərin öz inamları 

Dakata qızıldərililərinə görə qarışqa yuvalarının yanında 
tapılan yuvarlaq daşlar qutsal sanılır. 
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BİR UŞAQ ÜÇÜN 
 
 
 

Dövr et dağı səssizcə, 

Dağ səssizdir, xəfifdir çünki, 

Düşün dağın ardında  

Geniş bir dərəni, 

Bəlkə orda bir təhlükə 

Bir ağrı gözləyir səni.  

 

Bir çevrə çək düşüncədən 

O səssizcə, xəfif dağın dövrəsinə, 

Billurdan bir dağa 

dönəcək o, 

Və billurdan dağ ardında 

Görəcəksən açıq dərəni, 

Nə varsa dağda, dərədə 

Sənin olacaq büsbütün. 

 

Dövr et dağı, diqqətlə, 

Səssiz addımlarla yeri, 

O təhlükəsiz dərədə, 

Orda çırpınır 

Billur dağın ürəyi. 
 
 
 
 

“Blue Cloud” (Mavi Bulud) 
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RÖYA 
 
 
 

Dolaşır gözlərim 

Otlaqlarda, 

Yayda duyuram özümü 

Baharın ortasında. 
 
 
 
 
Bir Chippesha qızıldərililərindən 
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DAN YERİNİN SÖKÜLMƏSİ 
 
 
 

Torana baxmağa gedirəm 

Eheeey qızlar! 

Baxın səhərin açılmasına! 

Baxın onun ağarmasına 

Saralmasına! 

Aydınlaşmış hər yer artıq. 
 
 
 
 

Hopi qızıldərililərinin mahnısı 
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BİR AYI KİMİ 
 
 
 

Açaraq qollarımı 

Gözləyirəm günəşin 

Doğmasını. 
 
 
 
 
Pashnee qızıldərililərinin mahnısı 
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PAXLA TARLALARI 
 
 
 

Tarlalar boyunca, burada 

Paxla çiçəkləri hər yerdə; 

Tarlalarda çiçəklər işıldayır, 

Mavi dağlardır buludlar da, 

Yağış sularının üzərində. 

 

Bax bir!  

Sarı kəpənəklər 

Oynayırlar rəng-rəng 

Çiçək kolları arasında, 

Və mavi kəpənəklər də 

Uçuşurlar çiçəklənən paxlalarda. 
 
 
 
 

Masahongva 1900-ci illərdə  
Hopi qızıldərililərindən 
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OXUYUR QARTAL 
 
 
 

Saçılır günəşin işığı 

Qanadlarımın kənarına, 

Lələklərimin ucundan keçərək 

Yayılır hər yanıma. 

 

Boz rəngdə kiçik bir burağan 

Salmaq istəyir içinə məni, 

Keçir yolumun ortasından 

Görürəm burulub hərləndiyini. 
 
 
 
 
Papao qızıldərililərindən 
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SƏRBƏST DOĞULDUM 
 
 
 

Əngin və mavi göydə uçan, 

Üzünü  

Xəfif bir külək oxşayan, 

Bir qartal tək 

Sərbəst olacam. 
 
 
 
 

Dion Panteah, 15 yaşında 
Pueblo qızıldərililərindən 
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AĞ DAĞIN MAHNISI 
 
 
 

Ağ bir dağ boylanır 

Günbatandan, 

Onu yerlə birləşdirən 

Yay şəklində ağ işıqlar 

Qopur o dağın başından. 
 
 
 
 
Papago qızıldərililərindən 
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YOL QIRAĞINDA 
 
 

 
Yol qırağında bir daş vardı, 

Çox kiçikdi, parıl-parıl, 

Götürdüm yerdən, nə qədər gözəl! 

Sonra qoydum öz yerinə 

Getdim yolumu. 
 
 
 
 

Calvin O. John 
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MAVİ AXŞAM 
 
 
 

Mavi bir axşam enməkdə, 

Hara baxsam, hər yerdə 

İpək kimi qarğıdalı saçaqları 

Rəqs etməkdə. 
 
 
 
 
Papago qızıldərililərindən 
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İŞILDAQUŞLAR MAHNISI 
 
 
 

Bəyaz oddansınız, keçərsiniz yeyincə! 

Ufacıq canlılar, gəzəyən odlar, kiçik, incə! 

Yatağım üstündə ulduz-ulduz hərlənin!  

Yuxumun içində ulduz toxumağa gəlin! 

Gəlin ey bəyaz oddan olan böcəklər! 

Gəlin ey gecələri rəqs edəcəklər! 

Verin mənə sehirli işıqlarınızı, 

Verin mənə incə ulduzcıqlarınızı!   
 
 
 
 

Odshibshə qızıldərililərinin mahnısı 
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SEVİRƏM QURDU 
 
 
 

Çünki xalqımın ən sevimli qardaşıdır, 

Həm də ulayar gecələri aya doğru, 

Və bizi sevindirər, 

Sevirəm onun bizimlə danışmasını, 

Bizim ən yaxşı qardaşımızdır qurd, 

Bizi sevindirər gecələri ulayanda, 

Nə gözəldir 

Səsi onun. 
 
 
 
 
Eddie Jaye Benton, 9 yaşında 
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OYNAYIRAM AY İŞIĞINDA 
 
 
 

Və dinləyirəm təbilin səsini, 

Ulduzlar kimi səslənir 

Qılçalarımdakı zınqırovlarım, 

Əngin otlaqlardan keçən külək kimi 

Xışıldayır lələklərim, 

Göy gurultusudur səsi, təbilin 

Yanında oxuyanların, 

Oynayıram buludlar üstündə. 
 
 
 
 
 

Americo Martinez, 11 yaşında 

Təbilin, qızıldərililərin dini törənlərində çox böyük və 
önəmli bir yeri vardır 
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QAYA 
 

 
 
Mən bir qayayam, 

Mən də həyat və ölüm gördüm, 

Bildim ağrının, acının 

Və bəxtiyarlığın nə olduğunu, 

Bir qaya ömrüdür ömrüm mənim, 

Mən bir parçasıyam anamız torpağın, 

Döyündü ürəyi ürəyimdə, 

Duydum ağrısını, 

Sevincini, 

Bir qaya ömrüdür ömrüm mənim, 

Mən bir parçasıyam atamız 

O Böyük Sirr’in, 

Duydum onun qayğısını 

Sonsuz bildiklərini, 

Gördüm onun yaratdığı 

qardaşlarımı, 

Heyvanlarını, quşlarını, 

Danışan çaylarını, yellərini, ağaclarını, 

Və nə varsa torpaqda 

Nə varsa göylərdə, 

Mən ulduzlarla qohumam, 

Danışa bilərəm, mənimlə danışmaq istəsən, 

Dinləyə bilərəm, mənə söyləsən, 

Yardımçın olaram,  

yardım diləsən, 

Ancaq mənə yara vurma! 

Mən də duyaram sənin kimi, 

Məndə sağaltmaq gücü var, 

Sən hələ onu aramalısan. 
  



 - 93 - 

 

 

 

 

Bəlkə düşünürsən ki 

Mən ancaq bir qayayam, 

Nəmli bir yerdə, 

Amma doğru deyil ki bu, 

Mən bir parçasıyam həyatın, 

Mən də yaşamaqdayam, 

Məndən yardım umana 

Yardımçı olaram. 
 
 
 
 

Cesspooch, 1973 

Böyük Sirr: Yaradan, tanrı 
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YENİ DOĞULMUŞ UŞAQ 
 
 
 

Ey göylər boyunca dolaşanlar, 

Ey günəş, ey ay, ey ulduzlar! 

Dinləyin səsimi! 

Yeni bir həyat gəldi ortanıza, 

Budur sizdən diləyim: 

Uğurlayın onu! 

Hamar edin yolunu! 

Ki keçə bilsin birinci təpəni! 

 

Ey havada yaşayanlar, 

Ruzgarlar, buludlar, yağmurlar, dumanlar! 

Dinləyin səsimi 

Yeni bir həyat gəldi ortanıza, 

Budur sizdən diləyim: 

Uğurlayın onu! 

Hamar edin yolunu! 

Ki keçə bilsin ikinci təpəni! 

 

Ey yerüzündə olanlar, 

Dağlar, dərələr, çaylar, göllər, otlar, ağaclar! 

Dinləyin səsimi! 

Yeni bir həyat gəldi ortanıza, 

Budur sizdən diləyim: 

Uğurlayın onu! 

Hamar edin yolunu! 

Ki keçə bilsin üçüncü təpəni! 
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Ey havada uçanlar, 
Kiçik və böyük quşlar! 
Ey ormanda yaşayanlar! 

Ey otlar içində sürünənlər! 

Torpaq altında yaşayanlar! 

Ey bütün canlılar! 

Dinləyin səsimi! 

Yeni bir həyat gəldi ortanıza, 

Budur sizdən diləyim: 

Uğurlayın onu! 

Hamar edin yolunu! 

Ki keçə bilsin dördüncü təpəni! 

 

Ey bütün göylərdə, havada, torpaqda 
Yaşayanlar! 

Dinləyin səsimi! 

Yeni bir həyat gəldi ortanıza, 

Budur sizdən diləyim: 

Uğurlayın onu! 

Hamar edin yolunu! 

Ki dörd təpədən çox uzaqlara gedə bilsin! 
 
 
 

Omaha qızıldərililərinin törən mahnılarından 

1-ci təpə: Uşaqlıq 
2-ci təpə: Gənclik 
3-cü təpə: Ortayaşlılıq 
4-cü təpə: Qocalıq 
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TƏBİL 
 
 
 

Dinləyirəm, dinləyirəm ... 

Yaxınlaşır, yaxınlaşır ... 

Ucalır səsi, ucalır ... 

Təbildir ah! 

Sandım ki göy gurultusudur ,  

Gözəldir o təbil amma, 

Ki bəxtiyar edir bizi, 

Bəxtiyar. 
 
 
 
 
 
Cheryl Pinto 
Qızıldərili bir uşaq 

Təbil qızıldərililər üçün qutsal sanılır 
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YOL GÖSTƏRƏN 
 
 
 

Mənə ayının gücünü vermək üçün 

Dədəm göstərdi gündoğana 

gedən yolu, 

Mənə qartalın cəsarətini vermək üçün 

Göstərdi güneyə  

gedən yolu, 

Mənə bayquşun müdrikliyini vermək üçün 

Göstərdi günbatana  

gedən yolu,  

Mənə tülkünün çoxbilmişliyini vermək üçün 

Göstərdi quzeyə 

gedən yolu, 

Mənə nemətlərini vermək üçün 

Göstərdi torpağı, 

Yaxşı bir ömür sürmək üçün 

Göstərdi göyü. 
 
 
 
 

Alonzo Lopez 
Papago qızıldərililərindən olan bir şair 
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İLLƏR ÖNCƏ 
 
 
 

Yanardı  

Ocaqlarda odumuz, 

Oxuyardı 

Ona yaxın ayılar. 

 

Yuxumuzda bu gecə 

Oynayacaqlar onlar. 
 
 
 
 
Sillym Oandasan 
Yuki qızıldərililərindən 



 - 99 - 

SEVDA MAHNISI 
 
 
 

Bir balıqcıldı! 

Düşündüm mən, 

Sevgilimdi 

Yardı avarı suları. 
 
 
 
 

Chippesha qızıldərililərindən 
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NƏNƏM 
 
 
 

Görsəydim uzaqdan 

Birdən onu, 

Tanıyardım tez 

O olduğunu, 

Al-qırmızı şalı 

Və əlində 

Plastik torbası, 

Toxunsaydı başıma 

Bir cüt ot qoxuyan 

İsti və tərli əl 

Duyardım onun əllərini, 

Birdən 

Bir qaya ardından 

Bir səs eşitsəydim 

Tanıyardım onun səsini, 

Və sözlərini 

Yığardım bir-bir içimə, 

Bir gecə sönməkdə olan 

Bir odun,  

Eşələdikcə saçdığı 

İşığı tək. 

 
 
 
 
Roy A . “Young Bear” (Cavan Ayı) 
Sauk və Fox qızıldərililərindən 
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MƏN VARAM 
 
 
 

İşıq göydə bir lələyəm, 
Mavi atam, çapan dördnala düzlərdə, 
Mən balığam, su içində parıl-parıl, 
Bir kölgəyəm, bir uşağın arxasında, 
Batan günün işığıyam çəmənlərdə, 
Bir qartalam, əsən küləklə oynayan, 
Bir salxımlıq üzüməm mən, 

parlaq damlalarla dolu, 
Mən ən uzaq bir ulduzam, 
Və səhərin sərinliyi, 
Şırıldayan yağışam mən, 
Donan qarın işıltısı, 
Uzun izi, göl üstündə duran ayın, 
Bir alovam, dörd rəngli, 
Bir maralam, toranlığında axşamın, 
Qış günündən uçub keçən ördəklərin  

dəstəsinin bucağıyam, 
Gənc bir qurdun aclığıyam, 
Mən bunların röyasıyam, 
Bilirsənmi, mən varam, mən varam, 
Mən torpağa çox yaxınam, 
Tanrılara, 
Gözəl olan hər bir şeyə 
Çox yaxınam, 
Bilirsənmi, mən varam, 
Mən varam. 

 
 
 

N.Scott Momaday, Kiosha  
Cherokee-Kiosha qızıldərililərindən 
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NƏDƏN VAXTIMIZ OLMALI? 
 
 
 

Keçmişlərdə 
Gərək deyildi zaman bizə, 
Başlayardıq günəşin doğmasıyla, 
Bitirərdik batmasıyla, 
Bilməzdik tələsməyin nə olduğunu, 
Baxmazdıq saata, 
Nə zaman işə başlamalı? 
Bilməzdik, 
Görərdik görüləcək bir işi 
Nə zaman istəsəydik, 
Ancaq görməliydik biz onu 
Gündüz bitmədən, 
Çox idi vaxtımız 
Çünki gündüz bölünməmişdi hələ. 
 
 
 
 

Scott Eagle, 11 yaşlı 
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RÖYA MAHNISI 
 
 
 

Keçirəm uca göylərdən 

Mən yoldayam, 

Yanımda bir quş da vardır 

Onunlayam.  
 
 
 
 

Chippesha mahnısı 
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DAŞLARIN ŞƏN 

DUYĞULAR OYATMASI 
 
 
 

Alıram ovcuma 

Bu firuzəni mən, 

Bu kiçik daşla 

Göyü almışam əllərimə, 

Bir bulud var  

Onun kənarında, 

Və onun altında, bir yerdə, bizim dünya. 

 

Çevirdikcə daşı, böyüyür göy də, 

Şən bir rahatlıq var, bütün daşlarda, 

Mən bununla öz kökümü duyuram, 

Mən ovcumda , gözlərimdə 

Və içimdə olan 

Bu göylə bəxtiyaram. 
 
 
 
 
Simon J. Oritz 
Acoma-Pueblo qızıldərililərindən 
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CANLANDIRICI SU 
 
 
 

Bahar gəlincə 

İçər suyu anamız torpaq, 

Əkərik bizə həyat verən 

Çeşid-çeşid 

Qarğıdalı toxumlarını torpağa, 

Yenidən canlandırar 

Ana torpaqda toxumları su, 

Ata günəşin işığında 

Cücərib qalxacaqdır, 

Yağış deyə qollarını 

Dörd yana açacaqdır. 

 

Sonra göndərəcək yağış düzəldənlər 

Buğlanan nəfəslərini, 

Və iri buludlar sulu-sulu, uzaqlardan 

Gələcək bizə doğru, 

Oxşayacaq  yağışın 

Geniş əlləriylə qarğıdalını, 

Və qucaqlayacaqdır onu 

Canlandırıcı sularıyla. 

 

Yağış düzəldənlərin yollarının 

Bir-birinə qovuşduğu yerdə 

Yağış dönəcək şəlaləyə, 

Qaldıracaq yerindən palçığı, 

Yuyacaq dağlarda uçurumları, 

Axıdacaq dərələrə ağacların gövdəsini. 
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Bütün dağlardan axan sular 

Örtəcək ana torpağın bitkilərini, 

Belə olsun diləyirəm 

Bununçün dua edirəm. 
 
 
 
 
Zuni qızıldərililərinin 
yağış dualarından 
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CIRCIRAMA 
 
 
 

Kiçik və sarı bir cırcırama 

Hoppanıb oxuyur 

Yanında qarğıdalının. 

 

Qabaqların yanında hoppanıb  

Oxuyur 

Kiçik və sarı bir cırcırama. 
 
 
 
 

Papago mahnılarından 



 - 108 - 

SAĞSAĞAN MAHNISI 
 
 
 

Sağsağan! Sağsağan! 

Səhərin ayaq izləridir 

Qanadlarındakı ağ lələkləri, 

Artıq qızarır dan yeri! 
 
 
 
 
Navajo mahnılarından 
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İLAN DAĞINA ÇIXARKƏN 
 
 
 

Uzadaraq əllərimi 

Yapışıram isti bir qayadan, 

Duyuram dağı  

dırmaşarkən. 

 

Burda bir yerdə, 

Gün işığında  

bir qaya üstündə 

Yatır sarı xallı ilan. 

 

Gözləyin ha, gözləyin, deyirəm, 

Sarı xallı ilanı 

Ayaqlamayın birdən! 

O burda yaşayır, 

onundur bu dağ. 
 
 
 
 
 

Lesilie Silko 
Languna Pueblo qızıldərililərindən olan qadın şair 
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SİDR ÇAYININ KƏNARINDA 

DALĞIC QUŞU 
 
 
 

Bir gecə buludlar bütün göyü 

Gözdən gizləyincə, 

Və ay işığı üfüqləri 

İncə bir gümüşlə süsləyincə, 

Seyr et çay sularında ağacların 

Və dağın əksini, 

Sidr çayının geniş və durğun üzərində 

Kiçik yelpiklər tək 

Açılıb yumulan, 

Ruzgarı və həyatı qucaqlayan 

Yarasaların qanad çalışlarını. 

 

Səssizlik elə dərindir ki 

Eşidə bilərsən su üstündə 

İşıldaquşun  

İşıltısının rəqsindən doğan səsi, 

Və adalar arasındakı dumanda 

Əngin çayın görünmədiyi yerdə 

Çığıran bir dalğıc quşunu. 

 

Birdən görəcəksən ki suda 

Dağ da, ağaclar da, 

Bir dalğıc quşunun boynuna 

Və başına bənzəyir, 

Və açılmış dimdiyilə göyü 

Yabanı mahnısıyla doldurmaq istəyir. 
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Sən ən dərinliyində duyduğunun 

Bir cavab olduğunu biləcəksən 

O quşun 

Qanad çalışlarına. 
 
 
 
 

Joseph Bruchac 
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RUZGAR 
 
 
 

Əsir ruzgar, əsir ruzgar ... 

Silkələyir alaçığımı, 

Silkələyir alaçığımı, 

Bir mahnı oxuyur mənə, 

Bir mahnı oxuyur mənə. 
 
 
 
 
Kiosha qızıldərililərinin mahnısı 
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YAĞIŞIN DEMƏK İSTƏDİYİ 
 
 
 

Uşaq yaşlarımda 

Mən də bir zığzığ, bir tülkü, bir sincabdım, 

Onlarla onların dilində danışardım, 

Onların ağaclarına dırmaşardım, 

Onların yuvalarına baxardım, 

Hər bir otu 

Hər bir daşı tanıyardım, 

Bilərdim günəş niyə işıq saçır, 

Anlayardım gecə nədən söz açır. 

 

Artıq yaşlanmışam, 

Çalışmaları, vuruşmaları 

Arxamda qoymuşam, 

Heç utanmaram  

Ormanda dolaşmaqdan, 

Tülküylə, zığzığla, sincabla danışmaqdan, 

Torpaqla yaşamaqdan, 

Yağışın sözlərinə qulaq asmaqdan, 

Küləyi anlamaqdan. 
 
 
 
 

Norman H. Russell 
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DAĞLARA YAXIN 
 
 
 

İçi boş kimi səslənir 

Qayalıq yer 

Ayaqlar altında. 

 
O söyləyir: 

Unutma ki, bir təbildir torpaq da. 

 
Ayaqlarımızda sayğı olmalı, 

Yerin ritminə uymalı. 
 
 
 
 
Joseph Bruchac 
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DAŞLAR 
 
 
 

Mavi bir daşı tutsan qulağına 

Çox əski bir çayı eşidərsən, 

Ki bu onun ürəyi olmuşdur, 

İsti bir küləyi, ki bu onun dili olmuşdur, 

Və torpağı, ki buna o  

Odlu bir ağız vermək olmuşdu istəyi. 

 

Xal-xal olan bir daş 

Dördnala qaçan bir atın  

Röyasından doğulmuşdur, 

Ot törəninin mahnısını oxuyar at sürüsü, 

Və sıçrayar dırnaqlarından röya daşları 
havaya. 

 

Qara bir daş saxlayar özündə bir ayının 

Son yuxusunda ruhunu, 

Hərlənər mahnısı daşın çevrəsində 

Və bir xəz röyası verər ona. 

 

Bütün sarı daşlarda sirri var bayquşların, 

Bütün yaşıl daşlar nəfəsidir bitkilərin, 

Ki oxuyarlar sevinclə gecələri. 

 

Yumruq boyda, qırmızı bir daş sevgidir, 

Bir kişiylə bir qadının arasında, 

Bədənlərinin bir-birinə 

Uyuşması otlarda. 
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Boz bir daş təbiətcə kədərlidir, 

Ölülər dilinin bir sözüdür, 

Saxla onu, bir gün onu anlaya biləcəksən. 
 
 
 
 
Anita Endrezze-Danielson 
Yaqui qızıldərililərindən qadın şair 
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FIRTINANIN SOYUQ İŞIĞINDA 
 
 
 

Soyuq işığında fırtınanın 

Süzürəm uçurumda 

qayaları ... 

Alaraq nəmini 

Şam qozalarının qoxusundan 

Ardıclar arasında 

Xışıldayır soyuq külək, 

Sonra buzlanmış göyüzündən 

Enirlər aşağı  

gurultularla  

dördnala, 

Keçirlər başından ağacların 

qar maralları, 

Getdikcə yaxınlaşır 

Ağ rəngdə bir mahnı, 

Və budaqlarda fırtına. 

 

Uzaqlaşınca qar maralları, 

Enir ardınca ağır-ağır 

billurdan qar lopaları, 

Dumandan olan saçaqları 

İlişib örtür qayaları 

və budaqları.  
 
 
 
 

Leslie Silko 
Qadın şair 
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XƏBƏRLƏR 
 
 
 

Bu ilin ilk qarı 

Yağdı bir az, 

Xışıldayaraq, 

Qurumuş hündür otları arasından 

Keçdiyimiz otlaqlarda, 

Oxumaq olur indi 

Qar üstündə, 

Çox az görə bildiyimiz 

Kiçik canlıların 

Cızdığı xəbərləri. 

 

Bax, buradan 

Bir tarla siçanı gəlib keçmiş, 

Sürümüş ardınca 

Bambalaca ayaqları arasında 

quyruğunu,  

Sonra otların donmuş saplaqları arasında 

Billurdan bir tavan kimi 

qar altında 

Qaçaraq gizlənmiş. 

 

Bax, bir mələyə bənzəyir 

Bayquşun qanadlarının izi  

qar üstündə, 

Tuta bilməmiş siçanı, 

Boş qalmış caynağıyla 

Uçmuş yuvasının  
səssizliyinə. 
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Bax, burada 

Otlar üstündə axar suyun 

Donduğu yerdə dovşanlar 

İz salıb getmişlər, 

Nida işarələrinə bənzəyir 

Qoşa-qoşa ləpirləri, 

İzləriylə çevrələr çəkmişlər. 

 

Dünənki tək 

Bəlkə bu gecə röyanda 

Oynayacaq dovşanlar, 

Yağan qarın altında,  

Ulu Ruh’un 
ayının işığında. 

 
 
 
 
 

Joseph Bruchac 
Abenaki qızıldərililərindən 

Ulu Ruh: Tanrı 
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KƏHRƏBA GÖYLƏR 
 
 
 

Yuxulu gözlərini  

Açır göylər, 

Qızaran uzaqlar get-gedə 

Alovlanır, 

Uzundur kölgələri 

Sıldırım və bəyaz 

Soyuq quzey qütb dağlarının. 
 
Sarır duman 

Adanın sahillərini, 

Göz işlədikcə uzanan buz 

Gücləndirir soyuğu 

Təmizləyir nəfəsi. 
 
Mən yatarkən 

Gəlib Atho pəncərənin 

Camında çəkdi rəsmini. 
 
Bu bir tapmacadır mənim üçün, 

Nədən çəkdi bu fəsili, 

Ayıdöşəkləriylə çiçəkləri 

Və bu kəpənəkləri?!  
 
 
 
 

Rokshaho 

Mohshak qızıldərililərindən şair, rəssam, heykəltəraş 
və dilçi. 

Atho: Qışın ruhu 
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QAR GÖSTƏRİR KÜLƏYİ 
 
 
 

Qar göstərir küləyi, yaxşı bax! 

Görə bilərsən küləyin gövdəsini, 

Küləyin qılçalarını, qollarını, 

Küləyin uğuldayan qanadlarını, 

Küləyin üzünü, iri gözlərini, 

Qar eşitdirir küləyin səsini, 

Külək söyləyir xəfifcə və ulayır, 

Külək qulağına sirrlər pıçıldayır, 

Qar göstərir düşüncəsini küləyin, 

Külək hər zaman yoldadır, 

Qulaq as, o söyləyəcək sənə  

Evi hardadır. 
 
 
 
 

Norman H. Russell 



 - 122 - 

OT 
 
 
 

Məncə otdur gözəl hər nədən, 

O yaşıl və yumşaqdır, 

O qədər yumşaq ki, 

Əyilər üstündən yerisən, 

Sonra doğrulub durar yenə, 

Onda çox güc vardır, 

Yeyər onu inəklər, qoyunlar 

O göyərib qalxar yenə, 

Onlar bir daha gələrkən 

Onu orda görəcəklər, 

O hər yanda, hər yerdədir, 

Günəşdə və kölgədədir, 

Hər çeşid ot var istəsən, 

Qısası var və ucası, 

Az zamanda göyərər o, 

Örtər kimsəsiz tarlaları, 

Və yumşaldar 

Yalçın qayaları, 

Otdur kiçik canlıların  

gizlənmə yeri, 

Otdur yorğun saatlarda  

dincəlmə yeri, 

Otdur inəklərə, marallara 

Sənə, mənə,  

Tanrının  

Ən gözəl hədiyyəsi. 
 
 
 

Norman H. Russell 
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ÖLMÜŞ BİR AĞAC ALTINDA 
 
 
 

Ormanda bir odun gördüm 

İldırımdan qaralmışdı, 

Artıq ölmüş 

Kömür olmuş o oduncaq 

Üç yamyaşıl zoğ atmışdı. 
 
 
 
 

Robert J. Conley 
Cherokee qızıldərililərindən 
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CRAZY HORSE 
 

- SON SƏHƏR - 

 
 

Qalxdı bir əl kimi 

Səhərin ağarması 

Tükəndiyi yerdə qaranlığın. 

 

Döyüşçü durmuşdu 

Aydınlaşan dumanlıqda, 

Dinləyirdi sanki 

Bomboş bir küləkdə 

Bir zəngin 

Səslənməsini. 

 
 
 
 
 
 
Lance Heson, “Crazy Horse” (Dəli At): 

Sioux xalqının böyük başçısı və dəyərli oğlu, 1877-ci ildə 
Amerika ağdərililəri tərəfindən rəsmi olaraq danışığa 
çağırılmış və amma onu tutub dustaq etmişlər. O, 
qaçarkən qurşunlayıb öldürmüşlər. 
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ERKƏN MAHNISI 
 
 
 
Hər gün 
Şükr edərək 
Çıxarkən mən evimdən, 
Görərəm ağappaq yağmur buludlarını, 
Sıra dağları, 
Ağacları, kaktusları. 
 
Dolarkən içimə  
Mənə həyat verən 
Qutsal hava, 
Sayğısını duyduğum 
Torpağın üzərində durunca mən, 
Görüncə kiçik uşaqları 
Oynayarkən: 
 
Duyaram o zaman 
Bunca gözəlsə yaşamaq 
Bunca gözəlsə hər bir nəfəs belə 
Çəkilər zəhməti də. 
 
 
 
 

Dani Lopez, Papago 
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TANRI DEYƏ ÇARPIŞMAQ 
 
 
 

İstəmirik, olmasın kilsəmiz, 
Öyrədər o bizə, tanrı deyə çarpışmağı, 
Öyrənmək istəmirik biz onu, 
Zaman-zaman didişməmiz olar bizim də 
Çəkişməmiz, 
Bu dünyanın bir şeyiçün, 
Çarpışmarıq ancaq tanrı deyə, 
Yox, öyrənmək istəmirik. 
 
 
 
 

Chief Joseph 
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ULU  ATA 
 
 
 

Səndən söyləyirlər 

Ot qoxuyan uçurumlar, 

Göyərçinlərin səslərində 

Təkrarlanan  

Adın var. 

 

Duyuram varlığını, 

Səsim sayğılarla dolu, 

Dua edir mənimlə 

Ağaclar da 

Quşlar da 

Böcəklər də 

Qayalar da, 

Sənə şükr olsun 

Ulu Ata! 
 
 
 
 
 

Bill Emery 
Sioux qızıldərililərindən 

Ulu Ata: tanrı 
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RUHUMUN YURDUNDA 
 
 
 

Gördüm dağı 

Ruhunu itirmişdi, 

Külək çığırırdı olmayan 

Ağacların arasında. 

 

Səslədim ayını, səslədim qurdu, 

Yaban itlərini, dağ aslanını. 

 

”Onlar, yoxdur daha!” 

Dedi bir qoca, 

Uzanırdı arxasında ağ hörükləri 
Ölü torpağa. 

 
 
 
 
S. Roberto Sandoval 
Pueblo Taos qızıldərililərindən 
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HASAR 
 
 
 

Çay boyunca ayaq yalın 

Dolaşardım o günlərdə, 

Keçmədiyim yer qalmazdı  

O dərədə. 

 

O günlərdən az gəzmirəm, 

- Burdan keçmə, ordan keçmə! 

Söyləyirlər, 

Hər yerdə hasar görürəm. 
 
 
 
 

İne Dock 
Mojave qızıldərililərindən 
Qadın şair 



 - 130 - 

AMERİKA 
 
 
 

Orda çəlik ağırlığı, 

Orda çılğınlıq 

Və ölüm. 

 

Burda açır çiçəklər, bax! 

Göyərir ot, 

Bahar yeli 

Başlayır yenə əsməyə. 
 
 
 
 
Simon J. Oritz 
Acoma-Pueblo qızıldərililərindən 
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DURMAQ İSTƏRƏM 

GÜN DOĞMADAN 
 
 
 

Durmaq istərəm gün doğmadan 

Çıxmaq istərəm təpəyə, 

Görmək istərəm çünki işıqların 

Dumanları, buludları qovmasını, 

Bəxtiyarlıq ver mənə, ey Ulu Ruh, ey Manitu! 

Batınca günəş, 

Saç işıqlarını yollarıma, ey gözəl ay! 

Ovladığım maralları, bizonları, ayıları 

Daşıyarkən evimə.  
 
 
 
 

Shawnee qadınlarının mahnısı 
18-ci yüz il 
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SEVGİLİM 
 
 
 

Səni düşünərəm hər zaman, sevgilim! 

Hələ qayığa minmədən, yurduna dönmədən 

Boynuma düzdüyün o bəyaz inciləri, 

Səninlə getmək istərəm, yurduna sevgilim! 

Bilirəm ki qalar uzaqlarda 

Anamla atam da. 

 

Dönüb baxaram hər zaman 

Ayrıldığımız yerə, sevgilim! 

Durmuşdun, baxırdın mənə sən, 

Çay suyuna 

Yıxılmış bir ağac kimi görünürdü 

İçində durduğun qayıq, 

Düşünərəm səni hər zaman sevgilim! 
 
 
 
 
Shawnee qadınlarının mahnısı 
18-ci yüz il 
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HƏYATDIR OD 
 
 
 

Həyatdır od, 

İstidir, rəngdir yanan, 

Ağrılı, təhlükəli, uyumludur, 

Bir an içində görünər 

Bir an içində yox olar, 

Canlıdır, hər şeyi yandırar, 

Dəyişər durmadan 

Və əriyər ölümdə. 
 
Biz də oduq, 

Yarımız oddursa 

Yarımız röyadır yerüzündə, 

Kosmosun yansıyan şəkliyik 

Anamız torpaqda, 

Sınamaq üçün burdayıq, 

Milyonlarca fəsillərin 

Bir anıyıq, 

Milyonlarca, milyonlarca 

Günəşin odunun 

Bir zərrəsiyik, 

Danışarıq günəşin 

Yansıyan şəkliylə. 
 
 
 
 

Hyemeyohsts Storm  
Cheynne yazıçı, 1972 
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ÇÖLLƏRDƏ 
 
 
 

Çöllərdir doğma yerim, 

Azad uçar küləkləri, 

Qaralmaz günəşi, 

Hasar yoxdur, 

Hər nə sərbəst nəfəs alar, 

İstəməm, 

Olmasın divarlar arası 

Ora olsun ölüm yerim, 

Nə bir irmaq, nə bir orman 

Qalmadı görmədiyim, 

Arkanasla 

Rio Grande arasında,  

Babalarım kimi yaşadım, 

Ovladım bu torpağın hər yerində, 

Yaşadım bəxtiyar. 
 
 
 
 
 
Para-Wa-Samen 
Yamparika-Comanche qəbiləsinin başçısı 
19-cu yüz il 
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QONAQ SEVƏRLİK 
 
 
 

Çıxarıram tikanlarını 

Ayaqlarından və qılçalarından, 

Yağlayıram yağıyla barışın 

Qurumuş gövdəni, 

Yuyuram bədənindən 

Qorxunun tərini, 

Qorxma! 

Çiynimin kölgəsidir  

Durduğun yer. 
 
 
 
 

Shawnee qəbiləsinin başçısı 
“Blackfish” (Qarabalık), 1778 
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NƏDƏN 

 
 
 

Xalqımın taleyini düşünərkən 

Nədən şikayət etməliyəm? 

Dənizdə dalğalar kimi 

Qəbilələr ardınca qəbilələr 

Xalqlar ardınca xalqlar gəlir, 

Üzülməkdən nə çıxar? 

Bəlkə uzaqdır o gün hələ 

Ancaq sizin də sonunuz var. 
 
 
 
 
Seattle Dwamish 
Qızıldərililərinin başçısı, 1855 
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QARABATDAQ 
 
 
 

Böyük bir işıq içində 

Suların incə ləpələrində 

Gəldi quş, 

O böyük 

O tərpəşən işıqlarda 

Uçurdu qarabatdaq, 

Kövrək və sərindi hava, 

Bir gözəllik vardı dumanlardan 

Və göyqurşağından, 

Böyük tanrısı quşların 

- Suların tanrısı - 

Göstərdi özünü 

Uçaraq, 

Toxundu qanadları sulara, 

Quşlarla doldu hava, 

Açdılar qanadlarını  

Daldılar sulara, üzdülər, 

Qanadlarında gümüş işıq 

Uçurdu quş işıqlarda 

Bütün su quşlarının tanrısı. 
 
 
 
 

Kiowa qızıldərililərindən, 
Rəssam Monre Tsa Toke, 1904-1937 
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SƏN KİMSƏN 
 
 
 

Sən kimsən, 

Ki cücərdirsən toxumu, 

Uçurursan qartalı, 

Və axdırırsan bir çay kimi musiqini? 

Öyrədirsən ürəyimə sevgini, 

Ağlıma gerçəyi? 

Sən kimsən, 

Ki məni ağladırsan, 

Güldürürsən, 

Özün haqqında məni 

Düşündürürsən? 
 
 
 
 
Ramson Lomatewama 
Hopi qızıldərililərindən 
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QURDLAR GECƏSİ 
 
 
 

İyul gecəsində ayın  

Altında ulayan qurdlar 

Sığınarlar sıldırım 

Qayaların kölgəsinə. 

 

Mahnıları   

Yarar səssizliyi, 

Susunca səsləri 

Ulayarlar yenə də. 

 

Təbiətin 

Qutsal mahnısıdır 

Ulartıları. 

 

Kosmosdur 

Onların tapınağı. 
 
 
 
 

Ramson Lomatewana 
Hopi qızıldərililərindən, 1983 
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ATLANTİK SAHİLLƏRİNDƏ 
 
 
 

Keçdim uzaq yollardan 

Vardım gündüzün başlandığı 

Bu kimsəsiz sahillərə. 

 

Kədərlə doludur ruhum, 

Sarmış canımı 

Dönmək həsrəti. 

 

Uçurumlar altındakı tarlalarım 

Və isti daş evlərim. 

 

Həsrətindəyəm sadə şeylərin 

Sabahları odun yarıb 

Qəhvə bişirməyin, 

Və yağ lampasının 

Cızıltısını eşitməyin, 

Çiçəkləri oxşayan 

Arıları süzməyin, 

Bu durduğum yerdə bu an 

Ürəyim çığırır, 

O gülən uşağı, 

Anasını uşağın 

Və evimi çağırır. 
 
 
 
 
Ramson Lomatewama 
Hopi 1983 
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BULUD QARDAŞLAR 
 
 
 

Birdir göyləri  

Dörd yandan gələn 

Bulud qardaşların, 

Hər birinin öz cığırı 

Öz aləmi 

Öz üzü var. 

 

Çox 

Olsalar da, 

Birdir ailəsi onların. 

 

Dağınıq 

Olsalar da, 

Bir ruhdan yaranmışlar. 

 

Birləşərlər 

Dəyişərlər 

Hər anda. 

 

Bizə söyləyərlər 

Biz də onlar kimi qardaşıq 

Yerüzündə. 

 

Günəş doğarkən saralan 

Bulud qardaşlarımız kimi  

Sarıdır  

Bizim də rəngmiz, 

Onlar kimi günortada 

Ağdır bizim də dərimiz. 
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Onlar kimi fırtınada 

Qaradır bizim də rəngmiz. 

 
Qırmızıyıq 

Onlar kimi gün batanda. 

 

Gəlin baxaq 

Bir ailədən 

Və bir ruhdan olan 

Qardaşımız buludlara. 

 

Çünki birdir 

Qaynağımız 

Fərqli olsaq da. 

 
 
 
 
Ramson Lomatewama 
Hopi qızıldərililərindən, 1983 
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ŞEİR 
 
 

 
Bir pəncərə var 

Mənim qərarlı gözlərimdə, 

İşbilən ürəyimdə, 

Təkbaşına arayan ruhumda, 

Baxaram oradan mən 

Usanmadan. 

 

Ömrümdə bir kərə gördüm bir balinanı, 

Suyunda cılız ləpələr 

Bir akvariyum içindəydi, 

Oxuyurdu səsində bir kədər, 

Mahnısında üzürdü qadını və uşaqları 

Fransa sahillərində yağmurda.  

 

*** 
 

Qaranlıq bir arzu yatar 

Ən uzaq bir yerində gözlərinin, 

Dönə bilmək bir daha 

Doğma otlaqlara, geniş düzənlərə. 
 
 
 
 

T. C. Cannon, Kiowa-Caddo, rəssam 
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GƏNC BİR SİDR AĞACININ 
YANINDA DUA 

 
 
 

Bax mənə, mənim dostum! 

Gəldim ki, paltarını istəyim, 
Sən verərsən, nə istəsək: 

Odunundan, qabığından, dallarından 
Köklərinin liflərindən, 
Şəfqətlisən, sən bizimlə 
Könüllə verərsən bizə paltarından, 
Paltarın deyə gəldim yanına, 
Sən ey uzun ömür verən bizə! 

Bir səbət düzəltmək istəyirəm səndən mən 
Zanbaq kökləri yığmaq üçün, 
Öfkəli olma mənə, mənim dostum! 

Nə olar, incimiş olma məndən! 

Söylə lütfən dostlarına 
Nədən yanına gəldiyimi, 
Qoru məni, mənim dostum! 

Qoru məni xəstəlikdən, döyüşlərdə 
Ölməkdən. 

 
 
 
 

Kwakiutl qəbiləsindən dua 
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DƏDƏNİN DUASI 
 
 
 

Bax mənə ucalardan, ey tanrım! 
Sağlam qalım deyə, yuyuram üzümü 
Sənin üçün, 
Artıq qocaldım mən, tükəndi gücüm mənim, 
Ey maral, ey etiylə bizə yemək verən! 
Dağlardır yerin sənin, doğudur, batıdır, 

quzeydir, güneydir, 
Artıq, ovlaya, daşıya bilmirəm səni mən! 
Ey sularda oynayan qızıl balıq! 
Enərək irmağa, tuta bilmirəm səni mən! 
Qalmaz artıq gücü, qocalan mənim kimi, 
Baxın mənə ey qayalar, qocaldım mən! 
Baxın mənə ey ağaclar, qocaldım mən! 
Baxın mənə siz ey sular, qocaldım mən! 
Toplaya bilmirəm sizi mən, ey qozası palıdların! 
Daşıya bilmirəm sizi mən evimə, ey sular! 
Artıq gücsüz oldu qılçalarım, 
Sən ordasan, ey şam ağacı! 
Dırmaşa bilmirəm sənə mən! 
Artıq gücü yox qollarımın! 
Apara bilmirəm arxamda səni 
Evimə, ey odun!  
Beşikdə uşaq kimi oldum mən, 
Söyləmişdi mənə, bir zaman, bu günü 
Çoxdan getmiş dədələr, 
Bir gün mənim də uşaqlarım 
Bu günü görəcəklər. 

 
 
 
 

Wintu qızıldərililərindən dua 
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ÖYRƏNMƏK 
 
 
 

Biz Navajo xalqının 
İnsanları 
Öyrənməklə yaşarıq. 
 
Dəyişərik toxum kimi  
Durmadan. 
 
Toxumuq özümüz də, 
Əkərik özümüzü 
Özümüz. 

 
 
 
 

Jim McGrath 
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SİZİN DİN, BİZİM DİN 
 
 
 

Daşlar üstünə yazdı sizin dini 
Dəmir barmaqlarıyla acıqlı bir tanrı, 
Ki unutmayasınız  
Siz onu, 
Anlaya bilmədi  
Öyrənə bilmədi qızıldərili 
O dini. 
 
Ulu babalardan gəldi bu din bizə 
Səssiz vaxtlarında gecənin 
Verər Ulu Ruh 
Röyalarında onlara, 
Və alar onu  
Dərin xəyallarında müdriklərimiz, 
O yazılmış ürəyində 
Bizim xalqımızın. 

 
 
 
 

Qəbilə başçısı Seattle’in sözlərindən 
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ÜRƏYİN ORTASI 
 
 
 

Qutsal bir yerdir ürəyi hər insanın, 
Kiçik bir yer var ortasında onun, 
Oradır Böyük Sirr’in olduğu yer, 
Bu ortanı bir ürəkdə tanımaqçın 
Yaxşı olmaq gərəkdir, arı olmaq, 
Yaşamaq gərəkdir bir bilgə kimi, 
Böyük Sirr’in, bizə öyrətdiyi tək, 
Daşıyar kosmosu 
Ürəyinin ortasında 
Arı bir insan olan. 

 
 
 

 

Black Elk. Dioux 
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HƏYATIN NƏFƏSİ 
 
 
 

Təşəkkür edirik sənə biz 
Ana torpaq! 
Dağlarından dolayı, 
Çaylarından dolayı, 
Oradır maralın gəzdiyi yer, 
Yaşayan, həyat dolu nəfəsindən. 

 
 
 
 

Zuni-duası 
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YAŞLI QADIN 
 
 
 

Bükülmüş, tərpənmədən 
Səssizcə, 
Tarladakı yaşlı qadın. 
 
Nədir düşündüyün 
O kədərli, o qara gözlərinin ardında?! 
Nə qədər yaxınsan torpağa 
Nə qədər bükülmüsən! 
Çılpaq uzaqlarda 
Bir daş kimi görünürsən 
Uzanan kölgələrdə! 
 
Artıq batmış gəncliyinin  
Parlaq günəşi, 
Yaşlı qadın! 
Bilirəm, kim olduğunu, 
Bilirəm, 
Durduğum bu quraq, bu ölü torpaq  

bir zaman 
Bir ormandı! 
Və sənin də ey yaşlı qadın! 
Həyatın, gözəlliyin, istəklərin 
Və gücün vardı, 
Sevgiylə, bolluqla yaşayardın, 
Azaddın, yaxındın tanrılara. 
 
Toz ağacları 
Çağırardı səni: 

“Gəl apar qabığımdan, 
 Uyu qollarımın arasında!” 
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İri hevanları ormanların 
Verərdilər sənə dərilərini, 
Deyərdilər: 

“Qoy sənin olsun mənim istim, 
 Bir balış olsun başına!” 

 
Qonardılar quşlar yanına, 
Saçardılar ən gözəl tüklərini ayaqlarına, 
Sənin olsun istərdilər, 
Çünki balasıydın onların, 
Qızıldərili balası, 
Onlara sevərək, mahnılar oxuyan, 
Onların rəqsini oynayan. 
 
Nədir sənin düşündüyün, 
Nədir sənin  
Son sözün olacaq, 
Hələ tapşırmadan 
Ruhunu sonsuzluğa? 

 
 
 
 

Duke “Redbird” (Qızılquş) 
Ojibwa 


