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ÖN SÖZ
VƏTƏN HƏSRƏTLİ, SEVGİ QOXULU ŞEİRLƏR
Son zamanlar poeziyaya axın çoxalıb. Lakin poeziyanın qayda-qanunlarını bilmək, onun
incəliklərinə diqqət yetirmək daha vacibdir. Tez-tez çap olunmaq yox, əsas poetic duyum, yəni
ifadə tərzi oxucular üçün daha maraqlıdır.
Qələm dostlarımdan biri, el aşığı, şair Adil Cəfakeş bir gənci mənə təqdim edib, - şeirlərinə
baxarsız , lazım gəlsə fikrinizi deyə bilərsiz. İşlərim çox olsa da mən bu gəncin şeirlərini diqqətlə
oxudum.
Roma Xosrov oğlu Ağayev 1989-cu il 23 iyulda Laçın rayonunun Alxaslı kəndində
doğulub köçkünlük həyatı ilə əlaqədar Bakıya pənah gətirib, burda böyüyüb, orta təhsil alıb və
ADMİU-nin sənətşünaslıq fakültəsinin I kurs tələbəsidir.
Aşıq poeziyasına söykənən qoşmalarında özünəməxsus deyim tərzi, sərbəst fikirlər
məqsədə uyğun şəkildə ifadə olunub. Hələ körpə ikən doğma elini-obasını tərk etməyə məcbur
olan Roma, böyüdükcə qəlbində vətən dərdi, vətən həsrəti deyilən bir yaranın qövr etdiyini hiss
edib. Elə bu hisslər onu qələmə sarılmağa məcbur edir.
Neçə ildir vətən əldən gedibdir,
Deyən yoxdur döz bu dərdə, a qardaş.
“Xarı bulbul” yad əllərdə qalıbdır,
Qan ağlayır, göz bu dərdə, a qardaş.
Getdikcə içərisindəki düşmənə nifrət hissini özüylə bərabər böyüdən, vətən yanğısını
şeirlərində, sözündə söndürməyə çalışan Roma, haqsızlığa qarşı haqq səsini ucaldır. Bu isə
yeganə təsəllisinə çevrilir.
Deyirik Vətənə bağlıdır bu can,
Vətən üçün axır damarlarda qan,
Amma yurdsuzikən sazda çalınan,
Zil nəyə gərəkdir, bəm nəyə gərək?!
Əslində bu, əldən gedən vətən üçün ağlamağın, əsassız olduğunu düzgün vurğulayan bir gənc
şairin içindəki haray səsidir.
•
•

Nəcibə İlkin AYB-nin üzvü, şair-publisist,
“Azad qələm” qəzetinin təsisçi, baş redaktoru.
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QIZINIRAM
Hər ləçəyi bir rəng verən,
Çiçəklərə qızınıram.
Hərdən olur sakit əsən,
Küləklərə qızınıram.
Tanrı yazan yazılara,
Təmiz axan gur sulara,
Ümid verən arzulara,
Diləklərə qızınıram.
Baxışında göğzü gözəl,
Dodağında söz gözəl,
Qəlbi təmiz,üzü gözəl,
Mələklərə qızınıram.
Məhəbbətə sadiq qalan
Eşqi üçün qəlbi talan,
Bir dopdolu sevgi olan,
Ürəklərə qızınıram.
ÜRƏK APARIR MƏNİ
Bülbül tək görüşünə,
Çiçək aparır məni.
İzini itirəndə,
Külək aparır məni.
Gözlərinə baxmağa,
Ürəyinə axmağa,
Səninlə qovuşmağa,
Dilək aparır məni.
Həsrət yeli əsəndə,
Ümidimi kəsəndə,
Ruhum səndən küsəndə,
Ürək aparır məni.
Tənha qaldığım anda,
Mən sənsiz darıxanda,
Görüşünə bax onda,
Mələk aparır məni.
KİMİSƏN
O qədər durusan,təmizsən mənə,
Yenicə açılmış çiçək kimisən.
O qədər doğmasan,əzizsən mənə,
Cismimdə çırpınan ürək kimisən.
Sən işıq saçırsan bütün dünyaya,
Gözəlliyin bənzər günəşə,aya,
Qısqanıram yerə,göyə,səmaya,
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Sən mənim gözümdə mələk kimisən.
Şirindir gülüşün,incədir səsin,
Yaşayıram gəlir deyə nəfəsin,
Sən,son nəfəsini dərən bir kəsin,
Haqdan dilədiyi dilək kimisən.
GÜLÜM
Sən düşmürsən bircə an da dilimdən,
Hər yerdə adını anıram gülüm.
Harda olsan nəfəslərin içindən,
Seçib nəfəsini alıram gülüm.
Elə hey baxıram səndən doymuram,
Gözüm səndə başqa qıza uymuram,
Sənsizliyi yaxınıma qoymuram,
Sənli xəyallara dalıram gülüm.
Hər gecə salıram köz, ürəyimə,
Sonra da deyirəm döz, ürəyimə,
Əlimi qoyuram öz, ürəyimə,
Elə bil səninlə qalıram gülüm.
EŞQİMİ
Ürəyim eşqimdir,eşq ürəyimdir,
Qıyma öz əlimlə didim eşqim.i
Göydən enmiş mələklərin diliylə,
Bu gecə Tanrıya dedim eşqimi.
Səni xatırlayıb,bil düşünərkən,
Nəfəs almağı da unuduram mən,
Arzum Tanrıdandı,xahişim səndən,
Qoyma tək eləyib,gedim eşqimi.
Nə üçün kəsildin eşqimə qənim,
Öyrətdin əl açıb,sənə dilənim,
Ürəyin məzarım,eşqin kəfənim,
Kəfənsiz dəfn etmə yetim eşqimi.
QAYTAR
Yubka altında yatan bir kişi,
Tanrıya deyir:nicatımı qaytar.
Özü,öz məşuqun öldürən aşiq,
Həkimə deyir:həyatımı qaytar.
Eşidin ay millət,ay camaat,
Vallah qəribədir əzəldən həyat,
Bu gün dost,dostuna verir bir manat,
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Sabah deyir:beş manatımı qaytar.
Nə deyim işinə,bu kainatın,
Ağılsız xeyri yox,gücün,nicatın,
Koroğlu oğradır,tövlədən atın,
Həmzəyə deyir:qıratımı qaytar.
TƏK SƏNİN QƏLBİNDƏ YAŞAMAQ ÜÇÜN
Canımı yolunda qurban edərəm,
Öləndə ruhunla qovuşmaq üçün.
Ölümə göndərsən məni gedərəm,
Tək sənin qəlbində yaşamaq üçün.
İnan sözlərimə,ey gözəl dilbər,
Sevgimiz olarmı mənasız,hədər,
Sevirəm deməyin kifayət edər,
Qəlbimdə sevgini daşımaq üçün.
Tənhalıqdan usanıram,bezirəm,
Sənlə keçən günlərimi gəzirəm,
Səbrim tükənibdi,çox tələsirəm,
Səni əzizləyib,oxşamaq üçün.

OLMASIN
Üz-gözündə nur olmasa eybi yox,
Vay o günə,qəlbində nur olmasın.
Xaricində qüsur olsa düzələr,
Daxilində çalış qüsur olmasın,
Arzum budur ömür keçsin vətəndə,
Rahat getsin bu dünyadan gedən də,
Hər insanın bir başı var bədəndə,
Qorx o başda,bir az şüur olmasın.
Olasan həyatda daim üzü ağ,
Nə cəfa verəsən,nə də ki qinaq,
Tanrım xeyirxahda,nə uzun dırnaq,
Nə də qaşımağa qotur olmasın.
GÜLÜM
Məni təmiz qəlblə sevən var deyə,
Hər yerdə özünü öyərsən,gülüm,
Əgər sevgi ölçən cihaz olsaydı,
Sevgimin çəkisin bilərsən,gülüm.

Sevgiylə döyünən qəlbimə axsan,
İşvənlə,nazınla yandırıb,yaxsan,
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Mənimlə üz-üzə,göz-gözə baxsan,
Bu təmiz hissləri görərsən,gülüm.
Mənə olan hirsi qəlbindən atsan,
Sevgi ünvanına mənimlə çatsan,
Səni sevmək üçün bir şans yaratsan,
Nə yaxşı sən varsan,deyərsən,gülüm.
SEVGİ
Uyub eşqin,məhəbbətin dilinə,
Bulaq tək damarda qaynayır sevgi.
Bu qərib könlümü alıb əlinə,
Durmadan qəlbimlə,oynayır sevgi.
Susuz həyat yoxdur,sevgisiz insan,
İnsanı xəlq edən Tanrıya inan,
Kədər dəryasında boğulduğum an,
Bu kövrək qəlbimi,oxşayır sevgi.
Tanrım mən bəndəni,çıxarma yddan,
Dost olmaz insana özgədən,yaddan,
Bir gün insan,köçüb gedir həyatdan,
Hər zaman yaşayıb,yaşayır sevgi.
Mən bilmirəm zülmətdəyəm,hardayam,
Yaz görmədim,ömrüm boyu qardayam,
Görəndə ki,köməksizəm,dardayam,
Dərdimə dil olub,ağlayır sevgi.
Aşiq yatağında tir-tir əsəndə,
Öz oduna qovrulanda,bişəndə
Yolun azıb,ünvanı səhv düşəndə,
Coşqun dəniz kimi,çağlayır sevgi.
MƏN NECƏ QIZINIM,QORUNA SƏNİN
Sən gedən yollarda izim qalıbdı,
Hər gecə çıxıram,yoluna sənin.
Sevgisiz yanmısan,közün qalıbdı,
Möhtacı olmuşam,nuruna sənin.
Ömrümü vermişdim əbədi sənə,
Qoruya bilmədin sevgimi yenə
Gör nələr etmisən sevgilim mənə,
Düşmüşəm dolaşıq,toruna sənin.
Sənə olan sevgim daha ölübdü,
Ürəyim eşqin başqasıyla bölübdü,
Sevgi atəşimiz çoxdan sönübdü,
Mən necə qızınım,qoruna sənin
GƏL
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Sevgimizçün qalaqlanan,
Arzuma,diləyimə gəl.
Məhəbbətlə alovlanan,
Eşq dolu ürəyimə gəl.
Məhəbbət boyda tacım var,
Yaşamağa əlacım var,
Sənə ki,ehtiyacım var,
Sevgilim,gərəyimə gəl.
Zəhmətimə inandığım,
Ocağına qalandığım,
Öz halalca qazandığım,
Duzuma,çörəyimə gəl.
BƏNZƏR(BİSMİLLAHİRR)
Bu sevgi qanıma sovrulub axan,
İlahi yazdığı yazıya bənzər.
Sevgi dolu,bir ürəyə sancılan,
Müqəddəs istəyə,arzuya bənzər.
İmanım Allahdır yox qəbahətim,
Lal kimidir sənsiz bu səadətim,
Laməkan dünyamda,bu məhəbbətim,
Allah bəxş etdiyi yuxuya bənzər.
Hər insan bağlayır sevgidən ilgi,
İlahidən gəlir insana bilgi,
Rəbbimin verdiyi əbədi sevgi,
Rəhmli,şəfalı bir suya bənzər.
OLMUŞAM
Ha çalışdım,özüm ola bilmədim,
Gecdi daha,mən çoxdan sən olmuşam.
Bir vaxt araz idim coşub,kükrəyən,
İndisə yolunda,çeşmən olmuşam.
Mən necə qaytarım səadətimi,
Yuyum öz əlimlə qəbahətimi,
Qoruya bilmədim məhəbbətimi,
Səndən ayrılalı,peşman olmuşam.
Ağlayır gözlərim,sızlayır ürək,
Tanrıdan umuram özümə kömək,
Düşmən axtarmağım nəyimə gərək,
Mən özüm-özümə,düşmən olmuşam.
YOXDUR
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Eh!bu cahan qəribə bir cahandı,
Baxırsan əvvəli,axırı yoxdur.
Elə çirkin var ki,aqil insandı,
Elə gözəl də var,ağılı yoxdur.
Şair var ki,sözü övlad tək sarıb,
Hər an öz sözündə məna axtaıb,
Şair də var,dörd cild kitab çıxarıb,
Mənalı əsəri,nağılı yoxdur.
Övlad böyüdəsən aqil,hikmətli,
Yaşadasan cəsarətli,qüvvətli,
Ana gördüm,bir qızı var qeyrətli,
On oğlu var,fərz eylə oğlu yoxdur.
HÖRMƏTLƏ YANAŞIN ŞEIRƏ,SÖZƏ
Durduqca şailər,bu gözəl həyat,
Ölməyəcək,yaşayacaq şeriyyat,
Sınaqlardan keçmiş,bu ədəbiyyat,
Parlaq səhifəsin açacaq bizə.
Hörmətlə yanaşın şeirə, sözə.
İnsan olan dərk edəcəkdir özü,
Odlanıb,alışsın düşmənin gözü,
Ləli-cəvahirdən qiymətli sözü,
Qoymaram ki,gələ nəzərə,gözə,
Hörmətlə yanaşın şeirə,sözə.
Çalış düz gedəsən getdiyin yolu,
Yoxdur təkəbbürlü bəndənin sonu,
Sizləri sevərək deyirəm bunu,
Sən də düş dərgaha aparan izə.
Hörmətlə yanaşın şeirə, sözə.
Yadından çıxıbmı o günləriniz?
Yatmışdız çıxmırdı səs,səmiriniz,
Kim oyatdı sizi şairlərimiz,
Bəs budurmu hörmət Sabirimizə.
Hörmətlə yanaşın şeirə,sözə.
ADMİU-nin “Musiqi sənəti” fakültəsinin II kurs
tələbəsi dayımoğlu Aşıq Nasir Laçınlının bir el
şənliyində oxuduğu həzin parçadan sehrlənərək
BU DƏRDƏ
Neçə ildir vətən əldə gedibdir,
Deyən yoxdur,döz bu dərdə,a qardaş.
“Xarı bülbül” yad əllərdə qalıbdı,
Qan ağlayır,göz bu dərdə,a qardaş.
Nahaq bizi tapı,haqq tapdalandı,
Vətənimiz başdan-başa talandı,
8

Laçın əldən getdi,dərd qalaqlandı,
Necə dözək,biz bu dərdə,a qardaş.
Xoşbəxtlik,səadət elində idi,
Ətir çiçəyində,gülündə idi,
Şalıq da,sevinc də,əlində idi,
Tab gətirmir,diz bu dərdə,a qardaş.
QALDI
Qəlbimdə əkdiyin sevgi toxumu,
Ox kimi sancılıb,ürəkdə qaldı.
Sənin son yazdığın sevgi məktubu,
Dərdimlə,qəmimlə birlikdə qaldı.
Yenə xatırladım ötən günləri,
Səninlə xoş keçən o,xoş illəri,
Sən mənə verdiyin sevgi günləri,
Saralıb,solaraq əklikdə qaldı.
İndisə mən sənə yadlardan,yadam,
Qəmim başdan aşır,aham,fəryadam,
Bir zaman sevgilim,dediyin adam,
Sən getdin,təkləndi,təklikdə qaldı
QORXURAM
Heç nədən qorxmuram,ölümdən belə,
Nə yükdən,şələdən,zülümdən belə,
Hərdən başa bəla dilimdən belə,
Yalnız qəlbi daş olmaqdan qorxuram.
Bir gün gözüm,kor olmaqdan qorxmuram,
Od olmaqdan,qor olmaqdan qorxmuram,
İlk məskənim,gor olmaqdan qorxmuram,
Namərdə sirdaş olmaqdan qorxuram.
Füzuli tək fələk yanar ahımdan,
İlahi,özün keç bu günahımdan,
Qorxmuram mən uçub gedən ruhumdan,
Bəxtin gözü çaş olmaqdan qorxuram.
ANA
Baş vurduqca xəyal adlı ümmana,
Əvvəl sən düşürsən yadıma ana.
Tuş gələndə naqislərə, nadana,
Yalnız sən yetirsən dadıma ana.
Doğulandan sənsən arxam, dayağım.
Zülmət gecələrdə sönməz çırağım,
Büdrəyib od üstə düşsə ayağım,
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Məndən tez yanırsan oduma ana.
Bu kövrək oğlunu ümid yeri san,
Ayrıla bilmərəm səndən bircə an,
Bircə an da ayrı qalanda inan,
Yaman tez düşürsən yadıma ana.
OLARMI
Saçımdan,dırnağa sevgiyəm özüm,
Sevməsəm sevgidən yazmaq olarmı?
Məhbbət ürəkdi pulla əzizim,
Bir insan qəlbini almaq olarmı?
Sevdiyin qız bahardısa,yazdısa,
Yaşın yüz olsa da,solmaq olarmı?
Bir insanın qəlbi qışsa,payızsa,
O qəlbdən bir çiçək yolmaq olarmı?
Gündə yüz yol sevgi,eşq sorağında,
Yenidən doğulub,olmaq olarmı?
Gənc yaşda sevməsən ahıl çağında,
Söylə,xəyallara dalmaq olarmı?
GÖZLƏMƏ
Sənədir sözlərim ey əziz insan,
Səninçün yaranıb bu böyük cahan.
Getdiyin yolunu düz get hər zaman,
Qürrələnib yolunda kol gözləmə.
Bu sözü atalar deyib bir zaman,
Hörmət də,hörmətə bağlıdır hər an,
Bu gün salam vermədiyin adamdan,
Əbəs yerə sabah sağ ol gözləmə.
Dünya geyib bir futbolçu formasın,
Gündə tikir fitnə-fəsad torbasın,
Ay əzizim,bir məsləhət olmasın,
Möhkəm dayan qapıda qol gözləmə.
ÇALIŞ ÇIXMA ÜZÜ QARA
Düşsən dəsən çovğun,qara,
Əgər sevdin tez-tez ara.
Bel bağlasan sən bir yara,
Çalış çıxma üzü qara.

Hər sözünə diqqət elə,
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Demə sözü elə-belə,
Yalan deyib sən bir elə,
Çalış çıxma üzü qara.
Alnı açıq,üzü ağ ol,
Köməksizə sən dayaq ol,
Seç,özünə doğru bir yol,
Çalış çıxma üzü qara.
GÖRMÜŞƏM
Bir kağız parçası,əl çirki üçün,
Mənliyin,qürurun atan görmüşəm.
Dünya adlı bu qarışıq bazarda,
Namusun,şöhrətə satan görmüşəm.
Bir zərrə dilinə düz söz gəlməyən,
Hər zaman hər yerdə yalan söyləyən,
Mərdi qova-qova namərd eyləyən,
Mən saysız,hesabsız nadan görmüşəm,
Bir gözümdə sevinc,bir gözümdə qəm,
Nə üçün yaşayır insan bilmirəm,
Nələr görməmişəm bu dünyada mən,
İt kimi qudurmuş insan görmüşəm.
Xəbisin azarı başqa azardı,
İnsanı ucaldan namusdu,ardı,
Qadında kişilik gözəl olardı,
Mən öz kişiliyin danan görmüşəm.
GÜLÜM
Sevməsəm sevgimi yazdıra bilməz,
Cəllad başım üstə dursa sevgilim.
Məni heç bir varlıq azdıra bilməz,
Tək sevgi yolunda azaram,gülüm.
Xoş etməsəm baharını,yazını,
Ölüncə çəkməsəm sənin nazını,
Tanrının yazdığı alın yazımı,
Özüm öz əlimlə pozaram,gülüm.
Qəlbimin sevgisin hər zaman duysan,
Eşqin çətin yolu olar çox asan,
Qələmdən mürəkkəb qurtarsa o an,
Qanımla sevgini yazaram gülüm.

BİLƏRSƏN?
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Eşqin xəyalına daldığım zaman,
Sən də mənlə birgə dala bilərsən?
Özümü tək-tənha hiss etdiyim an,
Qolunu boynuma sala bilərsən?
Məhəbbət qaynayıb,daşır canımda,
Sevgi axır damarımda,qanımda,
Söylə gülüm hər gün röyalarımda,
Sübhəcən mənimlə qala bilərsən?
Ürəyim səninlə döyünər, vurar,
Əksin qarşımda canlanıb durar,
Ay sevgilim sənə bir sualım var,
Bir ömürlük mənim ola bilərsən?
QƏLBİNDƏ ÖLƏCƏM ÖLDÜYÜN ZAMAN
Qar kimi düşərəm yanaqlarına,
O şirin səsinlə güldüyün zaman.
Əriyib,süzərəm dodaqlarına,
Sevirəm sözünü dediyin zaman.
Eşqindən kükrəyən şıltaq bulağam,
Səni sevdiyimçün qəmdən uzağam,
Sanma ki sən ölsən yaşayacağam,
Qəlbində öləcəm öldüyün zaman.
Hər şeydən əzizdi məhəbbət mənə,
Qəlbimdə bir dünya yaratdım sənə,
Ay sevgilim,yalnız sənin üzünə,
Açıqdı ürəyim gəldiyin zaman.
QALMIŞAM
O qədər səninçün xəyallar qurdum,
Yuxuda gördüm ki,sizdə qalmışam.
Bir anda atılıb yerimdən durdum,
Sən demə səhrada,düzdə qalmışam.
Bir kimsə tapmıram dərdimi deyəm,
Məni tərpətməyin aham,naləyəm,
Dərin düşüncəyəm,vuran ürəyəm,
Qovrulub alovda,közdə qalmışam.
SÖNDÜRMƏYƏ CƏHD ELƏMƏ
Qəlbimi çatladan gözəl,
Sındırmağa cəhd eləmə.
Eşqin pula satan gözəl,
Ölməyimi əhd eləmə.
Sevdim səni canım qədər,
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Sən bəxş etdin mənə kədər,
Qəlb qırıldı getdi hədər,
Ta gəlməyi əhd eləmə.
Sənsiz olar kədər tənim,
Eşqim olar sənə qənim,
Sönməyəcək sevgim mənim,
Söndürməyə cəhd eləmə.
GƏRƏK
Uman yerdən küsərlər,bil qardaşım,
Bir kimsədən umma özünə kömək.
Xeyri yoxdur etibarsız yoldaşın,
Hər kəs özü üçün yaşasın gərək.
Sinə gər hər çətinliyə ol mətin,
Eşit ağsaqqalın sözün,söhbetin,
İkinci bir yükü daşımaq çətin,
Hər kəs öz yükünü daşısın gərək.
Özün bu məsəldən nəticə çıxar,
“Divarı nəm,insanları qəm yıxar”
Gün gələr sevinc də üzünə baxar,
Hər kəs öz dərdini oxşasın gərək.
NƏYƏ GƏRƏK
Vətəndə vətənsiz vətəndaşamsa,
İşıq nəyə gərək,şəm nəyə gərək.
Kədər qəlbimizə şahlıq edirsə,
Sevinc nəyə gərək,dəm nəyə gərək.
Vətənsiz ömrümüz solacaqdırsa,
Qarabağ düşmənə qalacaqdırsa,
Zəfəri düşmənlər çalacaqdırsa,
Birlik nəyə gərək,cəm nəyə gərək.
Deyirik vətənə bağlıdır bu can,
Vətən üçün axır damarlarda qan,
Amma,yurdsuzikən sazda çalınan
Zil nəyə gərəkdir,bəm nəyə gərək.
GƏZİRƏM
Güldürdün sən mənə dostu,düşməni,
Görəsən heç yada salırsan məni.
Gözlərim elə hey axtarır səni,
Bu dünyada yalnız səni gəzirəm.
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Solum,sağım gözəllərlə doludur,
Mənim sevgim ululardan uludur,
Sevən könlüm məhəbbətin quludur,
Bu dünyada yalqız səni gəzirəm.
2003
ƏBƏDİ DÜNYAMDA SÖYLƏYƏCƏYƏM
Ürəyim sevgiylə doludur gülüm,
Səni röyalarda gözləyəcəyəm.
Bir an da bezmədən sevirəm sözün,
Hər yerdə,hər yanda söyləyəcəyəm.
Bezdim bu sevgini mən gizləməkdən,
Söyləyəcəm deyib söyləməməkdən,
Etiraf edirəm gülüm ürəkdən,
Bu gecə röyamda söyləyəcəyəm.
Bu sevgimi bilsən də,bilməsən də,
Sən röyama gəlsən də,gəlməsən də,
Bu dünyada söyləyə bilməsəm də,
Əbədi dünyamda söyləyəcəyəm.
OLSA YAXŞIDI
Zəmanə o qədər dəyişib Allah,
Kişi kişi kimi qalsa yaxşıdı.
Çoxunu qeyrətə gətirmək üçün,
Kişilik məktəbi olsa yaxşıdı.
Bu dünya eşq yolu,sevgi yoludur,
Pisləri yaxşıdan çoxdur,doludur,
Dəbdə elmdir,elmin bir qoludur,
Hər dövrün öz dəbi olsa yaxşıdı.
Çoxlarının fikri dayazdı,dayaz,
Atalar deyibdi yaxşı qulaq as,
Quyuya su töksən su ilə dolmaz,
Şairin öz təbi olsa yaxşıdı.
ƏZRAYIL ƏLİYLƏ ÖLMƏRƏM DAHA
Sevgi atəşində yandırdın məni,
Yanan ürəyimlə gülmərəm daha.
O qədər sevgidə bezdirdin məni,
Allahı da sevə bilmərəm daha.
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Dərdimin dərmanı səndə olsa da,
Ömrüm sevgindən asılı qalsa da,
Gözünün yaşından çaylar daşsa da,
Axan göz yaşını silmərəm daha.
Qibləgah seçmişdim özümə səni,
Unuda bilmirəm olub keçəni,
Sevginin əliylə öldürdün məni,
Əzrayıl əliylə ölmərəm daha.
SEVGİDƏ TAPDIM
Doğru nədir anlamırdım,
Düzümü,sevgidə tapdım.
Varlığıma inanmırdım,
Özümü,sevgidə tapdım.
Sənsiz idim tək qalmışdım,
Yüz min xəyala dalmışdım,
Öz yolumu səhv salmışdım,
İzimi,sevgidə tapdım.
Yaşayırdım başqa dəmdə,
Dostum idi kədər qəm də,
Tükənmişdi iradəm də,
Dözümü,sevgidə tapdım.
Sevgi qəlbdə oyanmışdı,
Dünyam əlvan boyanmışdı,
Qaynar təbim dayanmışdı,
Sözümü,sevgidə tapdım.
OLACAQ
Dövr eləyib,dəyişəcək bu cahan,
Ləçəyin tökülüb,gülün solacaq.
Axan göz yaşıma gülmə kənardan,
Sənin də,ağlayan günün olacaq.
Bu qədər təkəbbür hardandı,hardan,
Mənlə gəl danışma həyadan,ardan,
Bir gün sevəcəksən sevdiyin yardan,
Sənin də,dağlanan günün olacaq.
Mən dənizdə yelkəni yox bir gəmi,
Özümə dost etdim kədəri,qəmi,
Mənim qəlbim qübar bağlayan kimi,
Sənin də,bağlayan günün olacaq.

HƏSRƏTƏM ATA
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Döyünən qəlbimin yarısı olan,
Təmiz ürəyinə həsrətəm ata.
Tanrı nəfəsi tək ruhuma dolan,
İsti nəfəsinə həsrətəm ata.
Həsrət qaldım,baxışına,gözünə,
Həsrət qaldım,camalına,üzünə,
Həsrət qaldım,oğul deyən,sözünə
O doğma səsinə həsrətəm ata.
Övlad da atasız gül tək solarmış,
Ömrü qısalırmış,yaşa dolurmuş,
Ata iyi necə xəfif olurmuş,
O xəfif iyinə həsrətəm ata.
Nə qədər danlayıb,döysən də məni,
Dost tanış içində əysən də məni,
Lap belə,yüz kərə söysən də məni,
Öfkənə,hirsinə həsrətəm ata.
A DÜNYA
Namərdin taleyin,bəxtini yeyin,
Qızıldan eylədin,taxtın a dünya.
Dayağı olana gücün çatmadı,
Köməksiz olanı,yıxdın a dünya.
Yalançını doğru ilə,düz ilə,
Qarışdırdın hər an, sən bilə-bilə,
Baxmadın hamıya eyni göz ilə,
Hərəyə bir gözlə,baxdın a dünya.
Tanrı qarşısında boynunu burdun,
Bizləri görəndə şah kimi durdun,
Kiminə çarxında yelləncək qurdun,
Kimini çarxında, sıxdın a dünya.
Baxmadın dərdindən ağlayan gözə,
Səhvimizi vurdun sillə tək üzə,
Gah düşmən olmusan,gah da dost bizə
Hər gün bir oyundan,çıxdın a dünya.
BİR DƏ
Ey qəlbim!özünə heyifin gəlsin,
Sevgini basdırma,məzara bir də.
Bu sevgi yolların elə addımla,
Düşmə zülmət dolu,diyara bir də.
Gözüm görməz,ondan özgə bir kəsi,
Ürəyim tək sənsən,sən onun əksi,
Qəlbim səndən sonra,yad bir nəfəsi,
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Çox çətin ki,çəksin damara bir də.
Gözlərim kor ola,onu görməyəm,
Eşqin nə olduğun əsla bilməyəm,
İlahi,şəfa ver,ağır xəstəyəm,
Düşmərəm eşq adlı,azara bir də.
Məni sevməyəni nə üçün sevdim,
Qəlbimin yaşını gözümdən sildim,
Sevgimi,qəlbində dəfn edən qəlbim,
Çətin ki,sevməyi bacara bir də.
SEVGİLİM
Gəlmədi qəlbimin sevgi bağına,
Gedib özgə qəlbdə,bitdi sevgilim.
Anbaan daha çox sevirəm səni,
Sanma ki,bu sevgim,bitdi sevgilim.
Səni sevən olsa,mən sevən kimi,
Çəkərdim geriyə sevən qəlbimi,
Qıydı bu qəlbimə,bütün sevgimi,
Didib parça-parça,etdi sevgilim.
Qəlbimə bu qədər yaşlar dolmadı,
Sevgin də,sevgimə məlhəm olmadı,
Qəlbimdə bir zərrə sevgi qalmadı,
Hamısı qəlbində itdi,sevgilim
Sənsən xəyalımda dolanan mələk,
Sənsizliyə dözmür,sevən bu ürək,
Daha yaşamağım nəyimə gərək,
Məni tərk eləyib,getdi sevgilim.
MƏNİ
Saralmazdım, mən solmazdım heç zaman,
Özgəni sevməklə saraltdın məni.
Ucalmaq istədim sevgi yolunda,
Düşünmə sevgidə ucaltdın məni.
Bilmirəm inanım ürəyə, sənə,
Söz tapa bilmirəm deməyə sənə,
Nə hə dedin, nə yox dedin sən mənə,
Ürkək baxışınla aldatdın məni.
Səninçün odlanıb, alışdı könlüm,
Dil olub dilləndi, danışdı könlüm,
Az da olsa sənə tanışdı könlüm,
Yaxşı düşün, gör kimə satdın məni.
Bu ürək səninçün çox göynəyəcək,
Çoxları sevirəm səni deyəcək,
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De görüm yolunu kim gözləyəcək,
Bu sevgi yolunda yubatdın məni.
Sən özgəsən mənsə özgə biçimdə,
Sənə olan sevgi öldü içimdə,
İnan ki, yanıldın öz seçimində,
Gözlə yox qəlbimlə ağlatdın məni.
SƏNİN
Tikan batdı,girdim eşqin bağına,
Qoxlaya bilmədim,gülündən sənin.
Diz çökdüm qarşında sevirəm sözün,
Qopara bilmədim,dilindən sənin.
Ruhuma dəymədi sevgi nəfəsi,
Axı,mən neynirəm qeyri bir kəsi,
Çox heyif,mən deyil məndən özgəsi,
Sığal çəkəcəkdir,telindən sənin.
Neçə ki,ürəyim həsrətdir sənə,
Əllərim də,həsrət qalacaq yenə,
Ən böyük dərd verən budur ki,mənə,
Yad əllər tutacaq,əlindən sənin.
ÜŞÜYÜR
Bu gün son günümdür ölürəm daha,
Sənsiz məhəbbətim, sevgim üşüyür.
Nə olar bir dəfə sarıl,qucaqla,
Bədənim buzlaşır, qəlbim üşüyür.
Sənə bəxş elədim təmiz sevgimi,
Sevməz oldum səndən özgə heç kimi,
O qədər qəlbimdə düşündüm səni,
Saçıma qar düşüb, telim üşüyür.
Ürəyim ağlayır,yaşın silmirəm,
Ruhum ınildəyir,yenə dinmirəm,
Sevirəm sözün də,deyə bilmirəm,
Dodağım titrəyir, dilim üşüyür.
Qoymadım yaxına kədəri,qəmi,
Qorudum qəlbimdə hər zaman səni,
Yandırıb,kül edib sənsə sevgimi,
Sovurdun dünyaya, külüm üşüyür.
Bu dəfə çalış ki,dəymə qəlbimə,
Onsuz da qovuşa bilmədim sənə,
Yalvarıram əlimi al əlinə,
Sıx bu əllərimi, əlim üşüyür.
Gör necə baxıram, məsum baxışla,
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Qalmadı dözümüm, məni bağışla,
Məndən al qucaqla möhkəm sıxışla,
Qəlbimdə sən adlı, gülüm üşüyür.
ZƏNG
Yenə də,xəyalım yanında qalıb,
Görəsən,nə zaman zəng edəcəksən.
Bir yandan içimi kədər,qəm alıb,
Mənə yalqızlığı öyrədəcəksən.
Telefon əlimdə,fikrim səndədir,
Otaqda narahat gəzinirəm mən,
Gülüm,vallah səbrim bir gilə olub,
Zəngin gecikdikcə üzülürəm mən.
Gəl xilas et məni bu iztirabdan,
Nə olar bir zənglə sevindir məni,
Artıq gözləməkdən düşmüşəm tabdan,
Zəng elə danışdır,bir dindir məni.
BAĞIŞLA MƏNİ
Cavabsız qoymuşam sənin sevgini,
Axı,necə deyim alqışla məni.
Mənə bəslədiyin ülvi hısləri,
Aparıb gedirəm bağışla məni.
Əzizim,qoy Tanrı olsun köməyin,
Yanmasın sevgiylə dolu ürəyin,
Könlündə əkdiyin sevgi çiçəyin,
Qoparıb gedirəm bağışla məni.
Nakam məhəbbətin saxlama yasın,
Sındırdım qəlbinin sevgi aynasın,
Son an göz yaşımla bu eşq tarlasın,
Suvarıb gedirəm bağışla məni.
SEVGİLİM
Sevgilim,bir daha görməyəcəksən,
Kim bilir,nə zaman görüşəcəyik.
Bir daha üzümdən öpməyəcəksən,
Yalnız röyalarda öpüşəcəyik.
Bir daha əlindən tutmayacağam,
Əlini əlimlə sıxmayacağam,
O gözəl gözlərə baxmayacağam,
Kəlməmdən,sözümdən düşməyəcəksən.
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Nə qədər arxamca qarğış eyləsən,
Lap belə yüz kərə,mənə söyəsən,
Sən yalnız gözəlim bunu biləsən,
Heç zaman gözümdən düşməyəcəksən.
NƏ ÜÇÜN ZƏNGİMƏ CAVAB VERMİRSƏN?
Nə üçün zəngimə cavab vermirsən?
Pəjmürdə,pərişan edirsən məni,
Nə üçün zəngimə cavab vermirsən?
Axı sən özün də sevirsən məni.
Nə üçün zəngimə cavab vermirsən?
Bəlkə başqasına yar olacaqsan,
Bəlkə də bilirsən mənim deyilsən,
İnan ki,sən mənsiz tez solacaqsan.
Nə üçün zəngimə cavab vermirsən?
Suallar içində boğursan məni,
Elə hey susursan nədən dinmirsən,
Qəhərlər içində boğursan məni.
Nə üçün zəngimə cavab vermirsən?
Bəlkə daha məni sevməyəcəksən,
Amma ki,gözəlim bunu bilmirsən,
Sən mənsiz yaşasan gülməyəcəksən.
Nə üçün zəngimə cavab vermirsən?
Artıq son sözümü deyirəm sənə,
Nə bilim bəlkə də məni sevmirsən,
Sən kənardan baxıb gülürsən mənə.
MƏNİ
Yola saldım neçə il, neçə bahar,
Qoyma gözlərimi yolda sevgilim.
Qoymusan sən məni gözləri yaşlı,
Sevirsən, sevmirsən, məni de bilim.
Məni yada salıb çox yanacaqsan,
Elə yana-yana ağlayacaqsan,
Səni sevdiyimi gec qanacaqsan,
Sən məni səsləyib yalvaracaqsan.
Bilsəm ki, sevərsən başqa birini,
Heç zaman açmazdım sənə sirrimi,
Mən dərhal əlindən, çəkib əlini,
Əbədi tərk edib gedərdim səni.
Sevgilim, sən saldın saçıma dəni,
Yağdırdın başıma dumanı, çəni,
Heç vaxt bağışlaya bilmərəm səni,
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Çünki səni sevdim aldatdın məni.
GİRMƏ QƏLBİMƏ ÇIXACAQSANSA
Şah damar sənindir,ey gözəl yarım,
Qan olub ürəyə axacaqsansa.
Ay sevgilim,səndən bir xahişim var,
Girmə bu qəlbimə çıxacaqsansa.
Necə də,gözəldir bu eşq dünyası,
Hər yanda duyulur səsi,sədası,
Birgə bina tikək,sevgi binası,
Mənlə ölüncə qoruyacaqsansa.
İnanıb qurana basdım əlimi,
Dağılmaz sevginin təməli,himi,
Mən sənə hörmət etdiyim kimi,
Sən də hörmət edib,sayacaqsansa.
GƏLSİN
Sən mənim qəlbimin eşq dünyasısan,
Tanrı şahiddir,qoy bəndə də bilsin.
Sən mənə nə üçün acıqlanırsan,
Səni sevməyənə acığın gəlsin.
Sən ki,mənim bir dənəmsən,bir dənəm,
Sənsiz cənnət cəhənnəmdir,cəhənnəm,
Sevginin tanrısı,allahı mənəm,
Sevgi tanrısına yazığın gəlsin.
SƏNİ
Xəyalımda canlandırıb rəsmini,
Başdan,ayağacan süzürəm səni,
Əzizim,həyatda nəinki gündüz,
Gecə yuxuda da gəzirəm səni.
Düşünürəm cazibəli gözünü,
Eşqlə dolu,hər mənalı sözünü,
Vəsf eyləyib işıq saçan üzünü,
İncə misralara düzürəm səni.
Od tutub,alışıb yansa da sinə,
Dönük çıxmayacam sənin eşqinə,
Romayam demişəm,deyəcəm yenə,
Sevirəm,sevirəm,sevirəm səni.
VƏTƏNİMDƏ,VƏTƏNSİZƏM
Laçın adlı bir diyarın oğluyam,
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Bir ocağın laylasıyam, nağlıyam.
Bu yaşımda,mən ürəyi dağlıyam,
Vətənimdə, vətənsizəm qaçqınam.
Yol gözləyir, Laçın adlı şəhərim,
Vallah boğur məni qəmim, qəhərim,
Batan günüm, ay açılan səhərim,
Vətənimdə, vətənsizəm qaçqınam.
Bu ayrılıq uzun çəkir gör necə,
Həmsöhbətim Laçın olur hər gecə,
Ulu Tanrım özün son qoy bu köçə,
Vətənimdə, vətənsizəm qaçqınam.
BARIŞAQ BƏLKƏ
Olan olub,qalan qalsın geridə,
Bir-birimizə qaynayıb,qarışaq bəlkə.
Sevənə yaraşmır aralı gəzmək,
Cəmi sevənlərlə yarışaq bəlkə.
Ötür ömrümüzdən həftələr,günlər,
Gör necə şadlanır sevən könüllər,
Barışır novruzda bütün küsülülər,
Bu gün bayram günüdür barışaq bəlkə.

Məhəbbət qəlbimizdə aşıb,daşsın,
Damardan,qəlbəcən gəzib,dolaşsın,
Düşmən paxıllıqdan yansın,alışsın,
Bizsə sevgimizçün alışaq bəlkə.
BAŞ-BAŞA
Xəyanət etmisən,bu gün sən mənə,
Artıq qalacaqsan,ahla baş-başa.
Daim çəkəcəksən cəzanı tənha,
Qalacaqsan sən,günahla baş-başa.
Alışıb yanıram odum,közüm yox,
Bir kəlmə deməyə sənə sözüm yox,
Səni sevməyimə daha lüzum yox,
Dərdini eşqinlə,bağla baş-başa.
Sən nəyə gərəksən,ömrümdən çıx get,
Ardımca gözünün qorasın sıx get,
Bu eşqin yöndəmsiz komasın yıx get,
Eşqini ahınla,saxla baş-başa.
QƏLBİM SƏNDƏN YAMAN KÜSÜB
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Selə döndüm aşıb-daşan,
Qəlbim səndən yaman küsüb.
Daim eşqinlə alışan ,
Qəlbim səndən yaman küsüb
Yalvarsan da,barışmaram
Əhvalını,soruşmaram,
Bir işinə qarışmaram,
Qəlbim səndən yaman küsüb.
Vida dedin,bu sevgiyə,
Niyə belə etdin niyə?
Sən vəfasız çıxdın deyə,
Qəlbim səndən yaman küsüb.
SEVMƏYƏYDİM
Mənfilər arasında,
Kaş cəmi sevməyəydim.
Sevinci qucaqlayıb,
Kaş qəmi sevməyəydim.
Sevgimiz oldu hədər,
Ömürsə gəldi,gedər,
Sevgilim canım qədər,
Kaş səni sevməyəydim.
Dünya belimi əyib,
Kədər cismimi yeyib,
Cüzidir işıq deyib,
Kaş şəmi sevməyəydim.
SEVGİNDƏN YOĞRULUB XƏMİRİM MƏNİM
Hər şerimin sətirində sən varsan,
Sənsiz olmur,sətirim mənim.
Gül-çiçək nədir ki,sən olan yerdə,
Sənsən təravətli,ətirim mənim.
Gözümə bax,məhəbbət var gözümdə,
Ürək sevir yalan yoxdur sözümdə,
Mən təskinlik tapammıram dözümdə,
Daha qalmayıbdı,səbirim mənim.
Sən mənimçün ikinci bir dünyasan,
İstəyirəm bu sevgimi duyasan,
Bu dünyada mən sənə qovuşmasam,
Öləndə alışsın,qəbirim mənim.
DEYIL

23

Cismən bu dünyadan köçə bilərəm,
Mənən mənim cismim öləsi deyil.
Nəfəsim nə vaxtsa tükənə bilər,
Məhəbbət qəlbimdə sönəsi deyil.
Sevgi oyuncaqdı əzizim məgər?
Sevəsən birini hər axşam,səhər,
Mənim qəlbim birin sevibsə əgər,
İkinci bir kəsi sevəsi deyil.
Yer üzündə yoxdur bir kəs ki,inan,
Sənə əziz ola yardan,anadan,
Yaşamaq eşqini duymayan insan,
Sevginin qədrini biləsi deyil.
BAŞ ƏYİRƏM MƏHƏBBƏTƏ
Gəlib gücə, cəsarətə,
Yol açmışdım səadətə,
Çata bilmədim niyyətə,
Üsyanım var cəmiyyətə,
Baş əyirəm məhəbbətə.
Daha eşqə dəyər yoxdu,
Sevənlıərin qəlbi toxdu,
Qəlbi qara gözəl çoxdu,
Baş əymirəm mən afətə,
Baş əyirəm məhəbbətə.
Əl atıram, əlim çatmır,
Güc gəlirm, gücüm çatmır,
At deyirəm, səni atmır,
Ürək adlı bu sərvətə,
Baş əyirəm məhəbbətə.
Sevmədim ki, qəlbim yana,
Qəsd edəsən sevən cana,
Dedim dünyam işıqlana,
Düşdüm sonsuz bir zülmətə,
Baş əyirəm məhəbbətə.
SƏNSƏN
Mən kibir xəstəyəm,sevgi xəstəsi,
Dərdimin loğmanı,təbibi sənsən.
Qəlbimdə dünya var,sevgi dünyası,
O sevgi dünyamın sahibi sənsən.
Xainlərin qəlbi nədir,qəlbi nə,
Sevgi dolmur hər insanın qəlbinə,
Sevgimi calasan sən öz sevginə,
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Deyərəm sevginin qalibi sənsən.
Sevgilim,sən qoxlanmamış bir çiçək,
Səni sevir,sevgi dolu bir ürək,
Özgələrlə yoldaş olmaq nə gərək,
Sevgi yollarımın talibi sənsən.
AXIRDAN BİRİNCİ
SIRADAYAM MƏN
Dərdin, qəmin təməliyəm, himiyəm,
Xəyallar içində röyadayam mən.
Dəvəsin itirmiş ərəb kimiyəm,
Bu böyük səhrada piyadayam mən.
Çox durdu bu dünya mənim qəsdimə,
Göz qoyubdu qamətimə, şəstimə.
Dünya ilə vuruşarkən üstümə,
İki daş düşübdü aradayam mən.
Mən heyranam səndə olan qüvvəyə,
Bu dünya qocalmır görəsən niyə,
Cəmiyyət içində kasıbam deyə,
Axırdan birinci sıradayam mən.
İkidəyəm, ya birdəyəm bilmirəm,
Cəhənnəmdə, ya pirdəyəm bilmirəm,
Mən göydəyəm, ya yerdəyəm bilmirəm,
İlahi görəsən hardayam mən.
ÖVLADINAM SƏNİN ALLAH
Varlığını dansam əgər,
Artsın dərdim, qəmim Allah.
Səndən dönüb üz çevirsəm,
Haqqın olsun,qənim Allah.
Qoyma düşsün saçıma dən,
Kövrəlməsin məni sevən,
Gətirmişəm pənahı mən,
Pənahımsan,mənim Allah.
Vallah yoxdur mənim xətam,
İstəmirəm suça batam,
Həm anamsan,həm də atam,
Övladınam,sənin Allah.
OLMUR
Qəlbləri sındırmaq asandır-asan,
Hər qəlbdə bir ocaq qalmaq olmur.
Çalış heç zaman qəlb sındırmayasan,
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Çünki sınan qəlbi calamaq olmur.
İnsan olan kəsin qeyrəti vardır,
Şairin söz adlı sərvəti vardır,
Hər kəsi mənfisi,müsbəti vardır,
Hər an dost yoldaşı sınamaq olmur.
Ağlından çıxarma saxla sən yadda,
Bu həm bir məsəldir,həm də ki,qayda,
İdeal bir kimsə yoxdur həyatda,
Kiçik səhv edəni qınamaq olmur.
Dost,dosta həm arxa,həm də həyandır,
Yaxşılıq,yaxşıya çoxdan bəyandır,
Axı Tanrımız da bağışlayandır,
Daim kin,küdurət saxlamaq olmur.
ANAMA QIYMA
Ömrümdən anamın ömrünə cala,
İlahi, nə olar, anama qıyma.
Razıyam qəlbimdə məşəl, od qala,
İlahi, nə olar, anama qıyma.
Onsuz da dərdliyəm,, könlü parayam,
Ürəyi kövrəyəm, qəlbi yarayam,
Hələ ki, nə səsəm, nə də harayam,
İlahi, nə olar, anama qıyma.
Əzəldən bəxtikəm yaratdın məni,
Bu yaşımda sevindirmə düşməni,
Anamın görməyim saçında dəni,
İlahi, nə olar, anama qıyma.
Anamdır hər yerdə pənahım mənim,
Keçmişim, bu günüm, sabahım mənim,
Anam, son nəfəsim, son andım mənim,
İlahi, nə olar, anama qıyma.
EYLƏYİR
Mən səni sevirəm, əzizləyirəm,
Başqası bəlkə də, səni sevməyir.
Mən səni nədənsə çox istəyirəm,
Başqası bəlkə də, nifrət eyləyir.
Məhəbbət insanı nura qərq eylər,
Sevgiyə baş əyir sultanlar, bəylər,
Həqiqi sevgini qananlar bilər,
Sevənlər həyatı, cənnət eyləyir.
Sevməyən həyatda inan zəlildi,
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İstər lal, kar ola, istər əlildi,
Sevgini dadmayan şikəsdi, şildi,
Sevgi dili noğul, şərbət, eyləyir.
Sevgi mənim görən gözüm, bəbəyim,
Cismimdə çırpınan azad ürəyim,
Ən dəyərli kəlməm, sözüm, diləyim,
Sevməyən qəlbimi, qarət eyləyir.
Nədənsə sevgimi, tapa bilmirəm,
Sevgimə əl atıb, tuta bilmirəm
Bu yolda atımı, çapa bilmirəm,
Sevdiyim nədənsə, minnət eyləyir.
DÖNDÜ
Sevgi cuşa gəldi damarda, qanda,
Qəlbim pərvazlanıb bir dağa döndü.
Eşqin girdabına düşdüyüm anda,
Dünya gözlərimdə yumağa döndü.
Yalan yoxdur sətirimdə, sözümdə,
Məndə cəmdir iradə də, dözüm də,
Sevgi toxumunu səpdim gözümdə,Məhəbbət müqəddəs torpağa döndü.
Sənsiz açılmaz ki, nə sabah, nə dan,
Sevgisiz yaşaya bilərmi insan,
Zülmət gecələrdə yaşadığım an,
Məhəbbət üstümdə çırağa döndü.
Başıma dərd olub durğunluğumda,
Sevgidən yox olur yorğunluğumda,
Səhranı gəzərkən susuzluğumda,
Məhəbbət içməli bulağa döndü.
QANMAYIR
Çoxları sevgiyə ötəri baxır,
Sevgini, nə yarı, hələ qanmayır.
Düşünmür gün çıxır, ya şimşək çaxır,
Şaxtanı, nə qarı, hələ qanmayır.
Göydə ulu Tanrı birdi bilirik,
Həyat müəmmadı, sirrdi bilirik,
Səcdəgah yerimiz pirdi bilirik,
Çox adam bunları, hələ qanmayır.

Çoxları pulgirdi güdür nəfini,
Axtarır kiminsə kiçik səhvini,
O öz aləmində sürür kefini,
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Namusu, nə ar,ı hələ qanmayır.
MƏNİM ŞEİRİM
Hər bir sətir mənim əziz gözlərim,
Sevincdən yazılmır mənim sözlərim.
Qınamayın məni, ey əzizlərim
Başdan-başa dərtdi mənim şeirim.
Hər an boylananda ötən çağlara,
Tərif söyləyirəm üzü ağlara,
Vətən xaininə, həm yağılara,
Dağ çəkirəm, sərtdi mənim şeirim.
Vururam şeirlə hər sözü üzə,
Lənət yağdırıram pis niyyət gözə,
Min cür fitnə-fellə deyilən sözə,
Tutarlıdı, bəddi mənim şeirim.
MƏNİ
Səhvim yoxsa toxunma gəl,
Səhvim olsa öldür məni.
Şad günümdə gərək deyil,
Pis günümdə güldür məni.
Nə qədər desən doğmanam,
Göstərir hər şeyi zaman,
Görəndə ki, mən peşmanam,
Bax o zaman dindir məni.
Qaynayır damarda qanım,
Gəl ey əzizim, ey canım,
Yazanda qoy alovlanım,
Başqa zaman söndür məni.
YA HƏ DENƏN,YA DA YOX
Gəl,sevgilim üzmə məni,nə olar,
Sevmirsənsə süzmə məni,nə olar,
Gəzmə məni gəzmə məni,nə olar,
Bir cavab ver,ya hə denən,ya da yox.
Hər zaman dərd,kədər boğubdu məni,
Onsuzda hər yerdə qovubdu məni,
Kədər ovum ovum-ovubdu məni,
Bir cavab ver,ya hə denən,ya da yox.
Sevirəm mən səni özün bilirsən,
Hər dediyim sözə baxıb gülürsən,
Məni aldadırsan yoxsa sevirsən,
Bir cavab ver,ya hə denən,ya da yox.
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Həsrətə ürəyim dözmür sevgilim,
Lal olsun sevirəm söyləyən dilim,
Sevmirsənsə səni ürəkdən silim,
Bir cavab ver,ya hə denən,ya da yox.
Sevgilim gözümü qoymusan yolda,
Ötən günlərimiz qalıbdı harda,
Sevginə möhtacam qalmışam darda,
Bir cavab ver,ya hə denən,ya da yox.
DARIXIRAM
Eşqim deyə söylədiyin,
Sözlərinçün,darıxıram.
Mənə baxan məna dolu,
Gözlərinçün,darıxıram.
Eşqsiz həyat tamam yalan,
Sevgimizdi bizə qalan,
İpəkdən də yumşaq olan,
Dizlərinçün,darıxıram.
Eşq yoludur həyat yolu,
Qüvvət yolu,nicat yolu,
Abır dolu,həya dolu,
Üzlərinçün,darıxıram.
Məhəbbətdir hər şeyimiz,
Söyləyərdik biz ikimiz,
Bir an birgə gəzdiyimiz,
İzlərinçün,darıxıram.
Məsləkdaşım,
qələm yoldaşım, əzizlərimin əzizi
xalam oğlu Ağa Adiloğlunun
“Qəlbimi” rədifli şeirinə nəzirə
QƏLBİMİ
Məni məhv etməyə bir sözün yetər,
Vurmağa gərək yox, oxla qəlbimi.
Qəlbim ətir saçan sevgi gülüdür,
Gecikmə solmamış, qoxla qəlbimi.
Öpüb qoy gözünə, bu bir ürəkdir,
Suçsuz, günahsızdır, sanki mələkdir,
Gəl dəymə xətrinə yaman kövrəkdir,
Körpə bir uşaq tək, saxla qəlbimi.
Nə var ki,dünyada ölümdən asan,
Varikən sənsizlik,ayrılıq,hicran,
Qoyma ki, darıxa sənsiz bircə an,
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Hər gecə röyanda, yoxla qəlbimi.
ÇALIŞ VİCDANINI İTİRMƏYƏSƏN
Öz doğma yarını itirsən əgər,
İnan ki,o yardan,tapa bilərsən,
Damarda qanını itirsən əgər,
Eynilə o qandan,tapa bilərsən.
Varını itirsən qorxma əzizim,
Yenidən o varı,tapa bilərsən
Ağlını itirsən qatlanar dizin,
Çalış ki ağlını itirməyəsən.
Dua et Allaha baxıb göyə sən,
Sən dualarında yaşayacaqsan,
Çalış vicdanını itirməyəsən,
Çün onu itirsən tapmayacaqsan.

QARĞALAR AZDIRAR SƏNİ
Tənha gəzmə bu şəhərdə,
Darğalar,azdırar səni.
Girmə çılğın bu qəlbimə,
Qovğalar,azdırar səni.
Sərtdir ömrün hər bir qışı,
Çalış olma eşqdə naşı,
Daha yoxdur zümrüd quşu,
Qarğalar,azdırar səni.
Sevgi adlı ümmanım var,
Eşqsiz girmə qəlbimə yar,
Qorxuram ki,tufan qopar,
Dalğalar,azdırar səni.
*

*

*

Şair, jurnalist, publisist, “Ədalət” qəzetinin
redaktoru Əbülfət Mədətoğlunun “Daha sevgi
şeirləri yazmayacam” sərbəst şeirinə bənzətmə
Daha sevgi şeirləri yazmayacam
Dəfn edəcəm ürəyimdə.
Hər istəyi,
Hər arzunu,
Səninlə,
Nəfəsinlə,
Döyünən bu ürəyə
Qəlbimi həsrət qoyacam,
Çox görəcəm,nurunu.
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Sızlamadan,
Ağlamadan,
Səpəcəm alovlanan qəlbimə
Bu dünyanın buzunu.
Bax beləcə,
Sakitcə,
Aram-aram,
Zaman-zaman,
Donduracam bu eşqi.
,
Daha sevgi şeirləri yazmayacam
Günəş kimi parlayan
Yağış olub, ,
Şimşək olub,
Çaxan,
Çağlayan,
Hər axşam,
Hər səhər,
Səni düşünüb
Əbəs yerə sənin üçün ağlayan,
Gözlərimə baxmayıb.
Usanmadan,
Bezmədən,
Sevirəm dediyim,
Sözlərimə baxmayıb, .
Məzar qazıb dəfn edəcəm bu eşqi.
Daha sevgi şeirləri yazmayacam
Sevdiyim qız,
Məndən uzaq gəzirsə
Qəlbimdəki
Sevgi simin,
Öz əliylə qırırsa,
Aşiqinə nifrət edib,
Əğyara hörmət edib,
Başqasıyla gəzirsə,
Sevirəm dediyim,sözümə görə,
İnciyirsə,
Küsürsə,
Özgələrlə,
Danışırsa,
Gülürsə,
Nəyə gərək
Bu şeir, bu söz,
Onu görən bir cüt qara göz.
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Daha sevgi şeirləri yazmayacam
Sevincli günlərimdə,
Kədərli anlarımda
Vəfasız bu sevgimi,
Özümə dost edəcəm.
Bax beləcə, öz ömür yolumu
Bu amalla gedəcəm,
O daş qəlbli,
Mələk üzlü insanı
Unudacam,
Gedəcəm.
Daha sevgi şeirləri yazmayacam
Bir gün bu ölümlü dünyanı,
O da tərk edəcək,
Mən də.
Amma mənim sevgim ölməyəcək,
O dünyada onu,
Yalnız, onu sevəcəm,
Amma, bir daha,bir də,
Sevgi şeirləri yazmayacam.
QARŞIDA DÜZ BİR AY SƏNSİZLİYİM VAR
Elə ki,bu qəlbim səni xatırlar,
Əksin gözlərimin önündə durar.
Sən adlı eşqimdən düşmüşəm kənar,
Sənsiz bu ürəyım əlbəttə yanar.
Qarşıda düz bir ay sənsizliyim var.
Səndən özgəsınə baxarsa gözüm,
Alışım,kül olum qalmasın közüm,
Həsrətə,hicrana mən necə dözüm,
Qorxuram dözməyib iradəm sınar.
Qarşıda düz bir ay sənsizliyim var.
Gözləyir yolunu sevən bu ürək,
Əlində bir dəstə bağlama çiçək,
Nə olar bir dəfə gəl mənə baş çək,
Tuta bilməyirəm bir yerdə qərar.
Qarşıda düz bir ay sənsizliyim var.
İstəsən vur yerə sındır qəlbimi,
Beləcə qəlbsiz qoy quru cismimi,
Qoymaram heç zaman böyük sevgimi,
Dondura ruhumda bu şaxta,bu qar.
Qarşıda düz bir ay sənsizliyim var.
Sənsiz bu həyatım sanki bir məhbəs,
Mən isə məhbəsdə məhkum olan kes,
Dar qəfəsdə ala bilmirəm nəfəs,
Gözləyir cismimi soyuq bir məzar.
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Qarşıda düz bir ay sənsizliyim var.
Qıymıram nə edim cəsarətim yox,
Vuram bu qəlbime bir tikanlı ox,
Bu dərdə,acıya gözdən daha çox,
Dözməyib bu kövrək ürək də ağlar.
Qarşıda düz bir ay sənsizliyim var.
HƏYASIZLAR İÇİNDƏ
İndi nə həya var,nə abır,nə ar,
Oğlanlar itibdi qızlar içində.
Pisə doğru dəyişibdi insanlar,
Həyam getdi,həyasızlar içində.
Nədənsə yaxşılar yaman azalır,
Pullu qoca,pulla cavan qız alır,
Qeyrətlilər,həyalılar sozalır,
Həyam getdi,həyasızlar içində.
İndi düz olanlar,düzdə qalıbdı,
Abır da,həya da,sözdə qalıbdı,
Özümə təsəllim dözdə qalıbdı
Həyam getdi,həyasızlar içində
ALƏMİMDƏ
Gözlərimin qapısını bağlayıb,
Xəyallar qururam,öz aləmimdə.
Təkrar vərəqləyib ömür kitabın,
Yenilik gəzirəm,söz aləmimdə.
Sevgidir hədiyyəm yaşamaq üçün,
Tanrıdan alıram məhəbbət gücün,
Ötən səhvlərimə,xətt çəkib bu gün,
Doğrular düzürəm,düz aləmimdə.
Əsla şəri yaxınıma qoymuram,
Yaxşı işdə,xeyir işdə mən varam,
Saf niyyətli xəyalları qururam,
Qəlbim kimi,tərtəmiz aləmimdə.
GEDƏCƏM
Bir zaman ömrümün sonu gələndə,
Hamı kimi mən də, köçüb gedəcəm.
Yalnız bir şeyə təəssüflənirəm,
Mən sənin sevginsiz ölüb gedəcəm.
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Əmanət edirəm səni Tanrıma,
Məndə günah bilmə, məni qınama,
Sevgi şərabını içmədim amma,
Sevgi zəhərini içib gedəcəm.
Mən cismən tərk etsəm səni bir zaman,
Əsla mənən səni Tənha qoymaram,
Hər gün, hər dəqiqə, hər saat, hər an,
Ruh kimi yanından ötüb gedəcəm.
Heç görməyə gözün yoxdursa məni,
Sən üzmə nə olar təmiz qəlbini,
Az qalıb cilovla əsəblərini,
Gözündən əbədi itib gedəcəm.
Söylə, mən nə edim, deyil əlimdə,
Əksin hər an gözlərimin önündə,
Mən bitə bilmədim sənin qəlbində,
Sən keçən yollarda bitib gedəcəm.
Məhəbbət durduqca dünyamız dura,
Nə ola, hər bir qəlb sevgiylə vura,
Göydə Allah, yerdə anamdan sonra,
Səni, təkcə səni sevib gedəcəm.
Bir gün üz tutacam səmaya, göyə,
Əlimi qoyacam sevən ürəyə,
Eşqə dəyər verən yoxuymuş deyə,
Şəkklə, istehzayla gülüb gedəcəm.
Bir zaman ömrümün sonu gələndə,
Hamı kimi, mən də köçüb gedəcəm,
Yalnız bir şeyə təəssüflənirəm,
Mən sənin sevginsiz ölüb gedəcəm.
ALLAH
Bəxti ağ, günü ağ, bu insanların,
Bəxtini qaraltma, qaraltma Allah.
Səni öz qəlbində yaşadanları,
Vədəsiz qocaltma, qocaltma Allah.
Mənliyi, qüruru talan kəsləri,
Namusuna ləkə salan kəsləri,
Tamahkar, riyakar olan kəsləri,
Ucaltma, nə olar, ucaltma Allah.
Millətin dərdini daşıyanları,
Torpağını sevib oxşayanları,
Namuslu, vicdanlı yaşayanları,
Alçaltma, nə olar, alçaltma Allah.
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BİTİRMİŞƏM
Nə bilim, bəlkə də sevgi yolunda,
Səni sevmək üçün çox gecikmişəm.
Amma, sənin üçün ilk çiçəkləri,
Yalnız bu qəlbimdə, mən bitirmişəm.
Nə olar qiymət ver, baxıb qəlbimə,
Sənsizlikdən şimşək çaxıb qəlbimə,
Göz yaşım o qədər axıb qəlbimə ,
Özümdən də böyük, sən bitirmişəm.
Gecələr ruhuma qəm bələməkdən,
Hər atışda qəlbim sən söyləməkdən,
Bir an unutmadan, səni düşünməkdən,
Saçımda ağappaq, dən bitirmişəm.
Sirrini yadlarla böldüyün üçün,
Eşqimi qəlbində gömdüyün üçün,
Mənə məhəbbəti çox gördüyünçün,
Sevincin yerinə, qəm bitirmişəm.
DEYİLƏM
Sənsən bəxt ulduzum, məhəbbət payım,
Səndən başqasını sevən deyiləm.
Sən məni tərk edib, getsən də bir gün,
Mən səni tərk edib gedən deyiləm.
Şirin söz də dərdin bir çarəsidir,
Xəyalım xoşbəxtlik pərvanəsidir,
Qəlbimsə məhəbbət xəzinəsidir,
Yəni ki, quruca bədən deyiləm.
Birgə sevgimizi səmaya sancsaq,
Sevgi ulduzumuz hər an yanacaq,
Mən sevgidən, sevgi güdürəm ancaq,
Ondan özgə heç nə, güdən deyiləm.
Gəl bu məhəbbəti paylaşaq birgə,
Bu eşqin üstünə salmayaq kölgə,
Öz doğma canımdan bezərəm bəlkə,
Mən səni sevməkdən bezən deyiləm.
BİLMİR
İlahi,insanlar yaman dəyişib,
Uşağı böyükdən nəsə seçilmir.
Keçmişdən əsər yox zaman dəyişib,
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Körpənin bildiyin,ahıllar bilmir.
Zaman axarında öz işindədi,
Uşaqlar pis şeyin vərdişindədi,
Yəqin zəmanənin gərdişindəndi,
Sağırın bildiyin,fağırlar bilmir.
Hərdən elə sözlər deyirlər sənə,
Düşünməyə vadar olursan yenə,
Uşaq var söz atır yoldan keçənə,
Vallah onu gənclər,cahıllar bilmir.
EY BU YURDUN BALALARI
Ey bu yurdun balaları,
Gündən-günə oyanırsız.
Söküb qədim qalaları,
Göydələnlər ucaldırsız.
Nəyə lazım abidələr,
Qoyma qala, uçur getsin,
Bir kəşf elə, oyan səhər,
Yeində bir villa bitsin.
Əsas cibdə pulun olsun,
Yüz nökərin, qulun olsun,
Qoy vətənə nolur olsun,
Sağlam ruhun, canın olsun.
Nə xeyri var bu torpağın,
Bir qarış yer sənin bəsin,
Boş qalır, qalsın papağın,
Yaylıq olsun sənin fəsin.
Namus, qeyrət gərəksizdi,
Gözlə görmək olmur axı,
Görsən kasıb çörəksizdi,
Boş ver küpün dolmur axı.
DEYƏCƏM
Gözlərim görübsə,şahidiyəmsə,
Oğrunu deyəcəm,izi deyəcəm.
Bilsəm ki,ölürəm son nəfəsdə də,
Doğrunu deyəcəm,düzü deyəcəm.
Od tutub alışıb,yansa da sinə,
Dönük çıxmayacam sənin eşqinə,
Doğrunu söyləyib yansam da yenə,
Alovu deyəcəm,közü deyəcəm.
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Bizləri xəlq edən ulu yaradan,
Söz verirəm sənə,bəndənə inan,
Yalan söyləyəni sancmaqçün inan,
İynəni deyəcəm,bizi deyəcəm.
GƏLƏNDƏ
Tez yayı səsləyirik,
Qış ilə, qar gələndə.
Payızı istəyirik,
Yazla, bahar gələndə.
Qüvvə tapıb özümdə,
Yaşayıram sözümdə,
Sevinc olur gözümdə,
Qəlbə, vüqar gələndə.
Xəyallara dalıram,
Ömrə balta çalıram,
Mati-mətəl qalıram,
Arsıza, ar gələndə.
Dünyam tərsinə çökür,
Sevərək qəlbim sönür,
Ürəyim dağa dönür,
Bizlərə, yar gələndə.
Sərhəd barısın aşır.
Təbim qaynayıb, daşır,
Qudurub, azğınlaşır,
Kasıba, var gələndə.
Danışmıram, dinmirəm,
Həyata isinmirəm,
Razılaşa bilmirəm,
Söyüdə, bar gələndə.
Günümüzü sayırıq,
Dərtdən qəm qalayırıq,
Tez ölüm arzulayırıq,
Dünyamız, dar gələndə.
Tanrım elə gün gələr,
Həyat üzümə gülər,
Qorxuram sənətçilər,
Sənətə, kar gələndə.
Müəllim, aşıq, sazbənd, rayonumuzun fəxri,
ədəbiyyatımızda “üç yarpaq” və “ikibaş qafiyə”
şəkilli şeir janrının banisi, iki kitab müəllifi,
yaradıcılığından bəhrələndiyim Adil Cəfakeşin
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“Sevirəm səni” rədifli şeirinə nəzirə
SEVİRƏM SƏNİ
Gözəl mələyim,
Xoş gələcəyim,
Gülüm, çiçəyim,
Sevirəm səni.
Tanrıdan payım,
Günəşim, ayım,
Baharım, yayım,
Sevirəm səni.
Ömrüm, həyatım,
Toyum, büsatım,
Laylam, bayatım,
Sevirəm səni.
Könül dəftərim,
Tale ülkərim,
Balım, şəkərim,
Sevirəm səni.
Süzgün baxışlı,
Gözü naxışlı,
Ay qələm qaşlı,
Sevirəm səni.
Ürəyim, canım,
Şöhrətim, şanım,
Mən necə danım,
Sevirəm səni.
Ayrılıq çətin,
Mətin ol, mətin,
Gücüm taqətim,
Sevirəm səni.
Sənə gərəyəm,
Əsən küləyəm,
Sevən ürəyəm,
Sevirəm səni.
DÖRDLÜKLƏR
Gül qədrini, gülü bəsləyən bilər,
Bəsləməyən verməz çiçəyə qiymət.
Bir vaxt gözəlliyə qiymət verirdim,
Bu gündən verəcəm ürəyə qiymət.
O nədir ki, bir əşyadan ibarət,
Əldə gəzir, amma üzə toxunmur.
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İki dişdən, iki gözdən ibarət,
Əyrini düzəldir, düzə toxunmur.
Bir şeydə yoxdursa duruluq, paklıq,
Nə qədər süzsən də, süzülən deyil,
Bir kəsdə yoxdursa mərifət, həya,
Nə qədər söysən də, düzələn deyil.
Çox danışan dərya deyil,
Gərək sözdə məna ola.
Hər kəs ona edə meyil,
Öz sözündə bənna ola.
Bir taxtadan nərdim var,
Zərim yoxdur atam Allah.
Dünya boyda dərdim var,
Alan yoxdur satam Allah.
Baş daşıma həkk edərsiz ilimi,
Yalvarıram əməl edin sözümə.
Yandırarsız, yanmış olan külümü,
Sovurarsız Qarabağın düzünə.
Daha bezmədikmi, biz gözləməkdən,
BMT inanın aldadır bizi.
Onlar da beziblər yalan deməkdən,
Minsk də yalandır yubadır bizi.
Zəhmət çəkdim görən dedi bu dərdi,
Hara getdim dərd özünə dərd dərdi,
Mən bilmədim necə edim bu dərdi,
Kənar gəzə, bir də mənə dönməyə.
Aylar ötdü, illər keçdi,
Cismim, canım yaşa doldu.
Ömür boyu zəhmət çəkdim,
Alın tərim qaşa doldu.
Bir zaman sımsıcaq ürəkdə idim,
İndisə yağışda, qarda qalmısan.
Şad gündə mənimlə birlikdə idin,
İndi dərd tapmışam, harda qalmısan?
BAYATILAR
Mən aşiq eldən-elə,
Namərdi eldən elə,
Aşiqə rəhmin gəlsin,
Salmaynan eldən elə.
Əziziyəm özümə,
Qoy ağlayım közümə,
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Sevgi məni ağlatdı,
Heyif qara gözümə.
Əziziyəm oymuşam,
Qəlb yaramı soymuşam,
Bir də çətin acıyam,
Qəm yeməkdən doymuşam.
Mən aşiq Azərini,
Unutma az ərini,
Erməni sürgün edib,
Yurdundan Azərini.
Mən aşiqəm gülər gül,
Sən ağlama Gülər gül,
Bahar fəsli gələndə,
Açar çiçək, gülər gül.
Mən aşiq dərd daşıyam,
Dağ boyda dərd daşıyam,
Tanrı məni yaradıb,
Ölüncə dərd daşıyam.
Əziziyəm yaradı,
Dilimdədi yar adı,
Bircə qəlbimə dəymə,
O sağalmaz yaradı.
Əziziyəm dağıdır,
Hicran qəlbi dağıdır,
Sözüm sevgi ümmanı,
Qəlbim sevgi dağıdır.
Əziziyəm Bakıdadır,
Külək də, Bakı dadır,
Min bir yeri gəzsəm də,
Ürəyim Bakıdaır.
Mən aşiq Laçınsıza,
Dərd ortaq Laçınsıza,
Ürəyim parçalana,
Damardan Laçın sıza.
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