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Nüsrət   Kəsəmənli 

―Hamısı Sevgidəndir‖         B.;   Gənclik.  1991 

296 səhifə 

 

       ―Hamısı Sevgidəndir...‖ --- qəlbi Vətən eşqi ilə  döyünənlərin, 

     sevib – sevilənlərin, vüsalın sevincini, hicranın ağrısını du- 

     yanların, könül pıçıltılarını özlərindən başqa bir kimsəyə söy- 

    ləməyənlərin, məhəbbətin sehirli dünyasında çaşıb qalanların 

    sevə - sevə oxuyacağı bir kitab olacağına inam dolu bir ümidi- 

    miz var. 

       Şair Nüsrət Kəsəmənli bu kitabına oxucu sınağından çıxmış 

    Şerlərini daxil edib. 

    Bu – sevənlərin kitabıdır! 

    Bu – gənclərin kitabıdır! 

    Bu – sizin kitabınızdır! 
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 Vətən 

 
   Anaların torpağı sulayan 

                      tərini sevdim, 

Göy qurşağı kimi əlvan 

                     yerini sevdim; 

Acını, şirini seçə bilmədim, 

Arazdan içə bilmədim, 

Körpüsündən keçə bilmədim, 

Dəli kimi vuruldum, 

Dəli Kürünü sevdim, Vətən! 

 

Burnu titrəyən dovşanını, 

Bənövşəni, yovşanını,  

Qoruqda mələyən ceyranını, 

Sünbülünü, reyhanını, 

Bahar müjdəli qaranquşunu, 

Anaların 

            “ daşa dönəsən !”--- deyib 

Heykəl arzulayan qarğışını; 

Quruca daşını, 

Torpağının hər qarışını, 

Evini – eşiyini, 

Soba yanında xumarlanan pişiyini, 

Qəfəsdəki şirini sevdim, Vətən! 

Gözəlindən, göyçəyindən 

Birinə könül verdim, 

Birini sevdim, Vətən! 

Çiçəyini, gülünü sevdim, Vətən! 

Obanı, elini sevdim, Vətən! 

Yağışına çətir tutmadım, 

Leysanını, selini sevdim, Vətən! 

Dənizində üzə bilmədim, 

              Vuruldum maviliyinə, 

Çaylarını, gölünü sevdim, Vətən! 

Meşələrin fikrim kimi qarışıq, 

Zirvələrə gedən cığırların dolaşıq, 

Ütülü düzlərini, 

         Qırçın çölünü sevdim, Vətən! 

Düşməninə “ yan ”--- deyən, 

Dostlarına “ can ”--- deyən 

“ Anam Azərbaycan ”---deyən 

Dilini sevdim, Vətən! 
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        *** 
Vətən alov etsin odunu sənin, 

Böyü bu torpaqla, 

               Bu yurdla öyün. 

Mən Araz qoydum ki, adını sənin 

Evimdə Arazı çağırım hər gün. 

 

Bil ki, bu torpağın Araz dərdi var, 

Kim deyir Arazın bir az dərdi var, 

Don vurmuş həsrətin muraz dərdi var, 

Hələ ki, sonunu görən tapılmır. 

 

Qardaş kef içində, 

              bacı pərişan, 

Təndiri kor gözdür, 

              sacı pərişan. 

Əllərdə yolunan saçı pərişan, 

Niyə daraq çəkib, hörən tapılmır. 

 

Bu həsrət həmişə təzədir, təzə, 

Sərhəd  dirəkləri soxulur gözə. 

Ümidin küləyi toxunub bizə, 

Hələ nişanını verin tapılmır. 

 

 

Sulara deyirik əhvalımızı, 

Cavabsız görürük sualımızı, 

Göz yaşıyla yuduq dəsmalımızı, 

Gəlib bu dəsmalı sərən tapılmır. 

 

Əlimiz yetişmir, göz görə-görə, 

Oğulsan bu dərdə döz, görə-görə, 

Biz ümid toxumu səpmişik yerə, 

Dər, oğlum  

              demə ki, dərən tapılmır... 

 

Vətən alov etsin odunu sənin, 

Böyü bu torpaqla, 

                bu yurdla öyün. 

Mən Araz qoydum ki, adını sənin 

Evimdə Arazı çağırım hər gün... 
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  AĞLAMA, TƏBRĠZĠM, AĞLAMA 

 

Demə yollar uzaqdır, 

Araya bir çay düşüb; 

Vüsal kimin qisməti, 

Bizə həsrət pay düşüb. 

Birimizə göz yaşı, 

Birimizə toy düşüb; 

Danış, ucadan danış, 

Sən dilini bağlama. 

Ağı dediyin bəsdi, 

Ağlama, Təbrizim, ağlama 

 

Ölənlər torpağındır, 

Bizə sağlar qalıbdır. 

Baxıb köks ötürməyə 

Qarlı dağlar qalıbdır. 

Sil gözünün yaşını, 

Ürəyimi dağlama, 

Ağlama Təbrizim, ağlama. 

 

Bir torpağın üstündə 

O taylı, bu taylıyıq. 

Torpaq ki, ömür deyil 

Necə gəldi paylayaq. 

Nə qədər ― qardaş ‖ deyib 

Uzaqdan haraylayaq. 

Ucalt haqqın səsini, 

 

De sözünü, saxlama, 

Ağlama, Təbrizim, ağlama. 

 

Bəlkə bənövşəmizi 

Bu nisgil, həsrət əyir. 

Araza körpü üçün 

Torpaq oğul istəyir. 

Sənə əl uzadıram, 

Əlim məftilə dəyir. 

Sən güvən öz ağlına, 

Döyüşkən, düz ağlına, 

Ağlama, Təbrizim, ağlama. 

 

Çoxdur dil pəhləvanı, 

Sözdə aşıb-daşırıq, 
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Bu günahsız Araza 

Neçə günah qoşuruq. 

Vətənin ortasında 

Məftilə dolaşırıq: 

Bir də bax dünəninə 

Kimsəyə bel bağlama. 

Dur ayağa, ― Vətən ‖ de, 

Ağlama, Təbrizim, Ağlama!.. 
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QƏRĠB AXġAMIN SÜKUTU 

 

Bu qərib axşamın sükutu ağır, 

Üfüqdən gözümə bir həsrət yağır. 

Gündüzün gözündə ölüm kölgəsi, 

Bir səssiz fəryadla Günəş qürubda. 

Ulduzlar gecənin sadiq kölgəsi 

Ayla nazlanacaq bulud --- qoruqda... 

Dünya öz işində, 

Vaxt axarında, 

Saat əqrəbləri zamanı biçir. 

Həyat da belədir... 

                  lap axırında 

Ölüm ömrümüzü sükutla içir... 

 

Sevinc də xatirə, 

Qəm də xatirə, 

Arzu---yaşanacaq xatirələrdir. 

Ömür bir qumardır, 

                  bir gün gətirər. 

Bir gün də cibinə doldurar dərdi. 

Hər dikilən gözdən bir eyham baxır, 

Bəzən göz deyəni, 

                  dil deyə bilmir. 

Bu gecə kor kimi hey əl-qol atır, 

 

Yolunu itirib, 

                  yeriyə bilmir. 

Dünyanın içində boğulub səsi, 

İşığı sozalmış çıraq kimidi. 

Bu axşam qəmlidir ayın haləsi, 

Dəstəyi qırılmış oraq kimidi. 

Yumsam gözlərimi bu qəribliyə, 

Kirpiyim zəmitək biçiləcəkdir. 

Bir ümid işığı azalıb deyə 

Dünya gözlərimdə kiçiləcəkdir. 

Qara adamlarla doludur küçə, 

Kölgələr üstümə yeriyir sanki. 

Küçələr---torpağa uzanmış gecə, 

Özünü zülmətə sürüyür sanki. 

Bu ağır sükutun gözlərində nəm; 

Fəryadım buluda çatacaq mənim. 

Əlimi uzatsam, 

                     elə bilirəm 
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Ulduzlar əlimə batacaq mənim. 

 

Barı göy gurlaya, 

                     bir şimşək çaxa, 

Sükutu dağıla bu boş dünyanın, 

Sürüşüb əllərim əlindən çıxa, 

Əlləri boş qala sərxoş dünyanın, 

Büdrəyib dərəyə düşə qaranlıq, 

Günəş boy göstərə çiynimin üstən 

Bir şimşək parlaya göydə bir anlıq, 

Axşamın qulağı tutula səsdən... 

 

Bulud xurcununu salıb çiynimə 

Göydən ulduzları qoparam gərək. 

Qara bir tabuttək alıb çiynimə 

Bu qərib gecəni aparam gərək. 

Dəfn edim dərənin dərin yerində, 

Ən uca qayanı baş daşı qoyum. 

Yapışıb Günəşin gül əllərindən 

Köksümdə ürəklə yanaşı qoyum... 

Bu qərib axşamda 

                  qapı dalında 

Dünyanın özündə qərib kimiyik.. 

Ümid vağzalının səbir zalında 

Biz öz duyğumuza qəbir kimiyik. 

Bu qərib axşamda 

                   elə bilirəm 

Çiçəklər qönçədə solacaqdılar. 

Fikrimə qorxulu şübhələr axır; 

Bu qərib axşamın sükutu ağır... 
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AVTOPORTRET 

 
İçimdən qəm ilməli 

          əriş-arğac keçibdir, 

Sevinc yarıtox gəlib, 

          qəm yarıac köçübdür, 

Sel olan göz yaşımı 

          Bir ehtiyac içibdir; 

Tanış olaq, oxucum, 

          tanış olaq: Bu mənəm. 

 

Bəlkə göydən gəlmişəm, 

          yerdə yerim yox mənim, 

Nəyim varsa deyirəm, 

          özgə sirrim yox mənim. 

Bir dəfə soyulmuşam, 

          daha dərim yox mənim, 

Tanış olaq, oxucum, 

           tanış olaq: Bu mənəm 

 

Əllərimi uzadıb 

           Göylərə kök atıram, 

―Şeş‖i nəzərdə tutub 

            Həmişə ―yek‖ atıram. 

Men şer yazmıram ki, 

            ürəkdən yük atıram. 

Tanış olaq, oxucum, 

             tanış olaq: Bu mənəm. 

 

Sakit görəndə məni 

             quzu qoçdu həmişə, 

Qoç olanda qarşımdan 

             quzu qaçdı həmişə, 

Ürəyim doludursa, 

             Cibim boşdu həmişə, 

Tanış olaq, oxucum, 

              tanış olaq: Bu mənəm, 

 

Ömrüm gəl-get meydanı, 

              dost bazarı ucuzdu, 

Nə qonmağım qonmaqdı, 

              Nə uçmağım uçuşdu. 

Ömür udmaq istədim, 

               günlərimi uduzdum, 
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Tanış olaq, oxucum 

               tanış olaq: Bu mənəm. 

 

Eynək taxdım gözümə, 

               şüşəsini yox gördüm, 

İsti söz arxasında 

               Ürəyi soyuq gördüm. 

Yatdım ki yuxu görəm?!. 

             Nə gördüm, oyaq gördüm, 

Tanış olaq, oxucum, 

            tanış olaq: Bu mənəm. 

 

 

Əlim kəndir axtardı 

           iynəsiz ağ sap gəldi, 

At istədim, köməyə  

                    bir atsız axsaq gəldi. 

Bir təpəyə söz dedim 

                    ona qahmar dağ gəldi, 

Tanış olaq, oxucum, 

                    tanış olaq: Bu mənəm.   
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  ÖZÜMƏ 

 
Şimşəkdən qanad al, 

             yolun uzaqdı, 

Hələ neyləmisən, 

             ömür yarıdı. 

Sənin gedəcəyin son mənzilə də 

Şerin qanadında aparmalıdı... 

Arxayın salmasın qoy şöhrət səni,--- 

Çörək dostu kimi üzüdönükdür. 

Həyat yar deyil ki, pıçıldayasan, 

Gərək qışqırasan, 

             dünya böyükdür. 

Hələ uzaqlara çatmayır səsin, 

Dünyanın ki, səndən xəbəri yoxdur. 

Addımın dayansa, 

             bir nəğmə oxu, 

Yaxşı ki, nəğmənin çəpəri yoxdur... 

Hər günün sonunda gecə görünür, 

Yandır ürəyini yol azmayasan, 

Arxanca qara bir kölgə sürünür, 

Çalış kölgənlə də gül əzməyəsən. 

yuxu ömrümüzə rahat bir qəfəs; 

Sən isə başının altına daş qoy. 

Həsədin, qibtənin kəndirini kəs, 

Qəlbində paxıllıq yerini boş qoy!.. 

Zirvədən aşağı daş da yüyürür, 

Əgər bacarırsan zirvəyə tələs, 

Tələs, a dostum, tələs!.. 

İllərin amansız sınağı olur, 

Boş keçən əlimiz çatmır. 

İlham dediyimiz dolu tüfəngdir, 

Elə ki, pas tutdu, 

 atmır ki, atmır,.. 

Köhnə sevgilər də haraya gəlməz, 

Uzaq xatirələr isitməz səni. 

Başını qəfil bir duman bürüyər 

Buz tutan bulaqlar içirtməz səni... 

Bəlkə o günləri görə bilmədin, 

Nə çoxdur şəhərdə maşın qəzası, 

Demə ki, mən getsə, 

 dünya boş qalar, 

Yerinə təzəsi gələr, təzəsi. 

Sənin ki, sözünü deməyəcək o, 
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Hər kəs öz yerinə yaşar ömrünü 

Kimisi hünərlə öndə yüyürər, 

Kimisi yedəyə qoşar ömrünü. 

Uzaq ol, 

 sən hazır səadətlərdən 

ömrünü tufanlar qoynunda keçir. 

Günlər susuz gələn dəvə kimidir, 

Qurumuş dodaqla ömürdən içir. 

Hələ qələm tutur əllərin sənin, 

Hələ gözlərində dünya yenidir. 

Gündə bir görüşün dar ağacında 

Vaxtını öldürmə, 

 aman günüdür! 

Səni yolda qoyar ötəri həvəs. 

Hələ ki, yol tutar  ayağın sənin 

Tələs, a dostum, tələs!.. 



                                                               ~ 14 ~ 

 

   MƏNĠM BU ġƏHƏRDƏ 

        KĠMĠM VAR, AXI... 

 
                            Mənim bu şəhərdə kimim var, axı; 

Hər qapı döyməyə əlim gəlməyir. 

Üzümü taleyə tutub gedirəm, 

Tale də həmişə üzə gülməyir... 

 

Ayağım altında tanış səkilər, 

Önümdə açılan mənzərə bozdur. 

Çoxdan köhnəlibdir əynimdəkilər, 

Nə qədər çırpsam da 

 yenə də tozdur. 

Gözdən oxuyuram bic tərifləri, 

Məqsədli sağlıqdır hirsimi boğur, 

Kiminsə başlayır həsəd ağrısı, 

Mənimçün telefon hədəsi doğur... 

 

Mənim bu şəhərdə kimim var, axı; 

Taleyin verdiyi paya—paxıllıq, 

Boyu ki mən özüm qazanmamışam, 

Allahın verdiyi boya—paxıllıq. 

 

Mənim bu şəhərdə kimim var, axı; 

Köhnə məhəbbətin qız tanışları... 

 

 

Hər səhər gördüyüm oyaq bir yuxu, 

Salam tanışları, 

 üz tanışları... 

Bir də ilhamımın tanış nəfəsi, 

Onun da küsülü anları çoxdur. 

Həftənin beşgünlük qazanc qəfəsi,— 

Bəs edər... 

Nəfsimin gözləri toxdur... 

Mənim bu şəhərdə kimim var, axı... 

 

Bu ömrün sonuna güman ki azdır. 

Səyyah ayaqlarım, 

 fəhlə əllərim, 

Bir də ki, dünyaya baxdığım gözdür; 

Çiçəkləri görür, 

 tikanı görmür, 
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Uşaq güldürməyə kökə axtarır, 

Əlindən alınan tikəni görmür... 

Yaxşılar yolunda çıraq kimidir, 

Yamanlar tülkütək pusquda durub. 

Sevinc də bir şüşə araq kimidir, 

Onu da vərdişli əyyaşlar vurub... 

Sizə güvənirəm, yaxşı adamlar, 

Sizin adınıza gəlmişəm bura. 

Qardaştək, oğultək qoruyun məni, 

Bir insan ömrünü vurum axıra; 

Mənim bu şəhərdə kimim var, axı... 
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 ZAMANI DUELƏ ÇAĞIRIRAM MƏN... 

 
Məqsədsiz düşəndə yolun ağına; 

Vaxtı bir tum kimi çırtlayanda mən; 

Qışqırıb zamanın kar qulağına 

Təkbətək bir döyüş keçir qəlbimdən... 

Bu asfalt yolların ütü hamarı 

Axır bir çay kimi ayağım altdan. 

Bu vaxtı yolundan qoyaydım barı, 

Bikar vaxtlarımı düşürüb atdan 

Bir ağac verəydim torpağa əkə, 

Bir kənd göstərəydim ona su çəkə... 

Başımın üstündə şimşəktək çaxır 

Saat əqrəbinin qılınc döyüşü. 

Dayanıb tinlərdən həsrətlə baxır 

Maşın qəzasının bir tunc döyüşü... 

 

Qırmızı gözləri işıqforların 

Mənə ―Dayan‖ deyib əmrini verir. 

Bir də nə vecinə işıqforların 

Kim necə gözləyir, ömrünü verir. 

Qışqıra bilmirəm işığın üstə, 

Bu söz anlamayan uşağın üstə, 

Yanımdan ―Təcili yardım‖lar keçir, 

Nömrəsi xüsusi maşınlar keçir, 

 

Mənsə gözləyirəm... 

 Zaman gözləmir, 

Xüsusi nömrəylə qayda pozana 

Baxıb əl eyləyir, 

 milis söz demir. 

Susuz torpaq kimi cadar qəlbimə 

Nə qədər təsəlli yağdırıram mən. 

Yox!!! 

Məhəl qoymayıb daha heç kimə 

Zamanı duelə çağırıram mən! 

 

Yalan məhəbbətlə ―baxt‖ güldürməkdən 

Usandım mən daha, 

Bezikdim daha. 

Görüş yerlərində vaxt öldürməkdən 

Əsl məhəbbətə gecikdim daha... 

 

Geriyə qayıtmaq asan iş deyil, 
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Çıxdığım pillələr uçulub gedib. 

Zamana mən necə atdan düş deyim, 

Cilovu əlimdən aşılıb gedib. 

Vaxt uçub siqaret tüstülərində, 

Vaxt uçub çarpayı istilərində; 

Doldurub qədəhə içmişəm vaxtı, 

Mən nə gözləyirəm bu qürub vaxtı?! 

Kədər—qəbiristandan 

Gülüş şeytandan 

Duyğu qorumadım bir an yanmağa, 

 mən itirmişəm. 

Udan futbolçular yaşıl meydandan 

Topu çıxarıblar vaxt qazanmağa, 

 mən itirmişəm. 

 

Bir günlük, 

Bir anlıq xeyirlərimin 

Ömrümdə əyləncə marağı qalıb. 

Yaza bilmədiyim şerlərimin 

Ağ bayraq qaldıran varağı qalıb. 

Bəlkə bu gecənin sabahı yoxdur, 

Yuxu—çoxmənalı bir bilməcədir, 

Kim qala, 

kim görə, bu baxtabaxtdır, 

Xatirə--bulanmış bir gölməçədir, 

Güman var, 

Bir səhər duruldu bəlkə. 

Ömrümdən uzanan taxta körpülər 

Qırılıb təzədən quruldu bəlkə... 

İçimdə bir tufan çağlayır mənim, 

Yenə öz içimdə boğuluram mən. 

Axırıncı şamım ağlayır mənim, 

Zamanı duelə çağırıram mən... 
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 DƏLĠ BĠR AĞLAMAQ KEÇĠR 

             KÖNLÜMDƏN... 

 
Yüyürüb, yüyürüb dərə boyunca 

Düşüm çəmən üstə qoy, üzüqoylu, 

Öpüm bu torpağı, 

 öpüm doyunca; 

Üzümə üz qoysun hər soyuq daşı, 

Qoy şehə qarışsın gözümün yaşı... 

Qurumuş bulaqlar içir könlümdən, 

Dəli bir ağlamaq keçir könlümdən. 

 

Könlünə dəydiyim, 

 incitdiyim qız, 

Vüqar kölgəsində yatdığın bəsdir, 

Odlu yanağından su içdiyim qız, 

Bu qədər günaha batdığım bəsdir. 

Daha dodaqların titrəməsin qoy, 

Mən sənin qarşında titrəyim, əsim, 

Səndən dünyaları istəmirəm, yox, 

Məni bağışlasan bəsimdir, bəsim, 

Yan desən, 

Alışıb yana bilərəm. 

Don desən, 

Yerimdə dona bilərəm! 

İndi bilmişəm ki, ömür-gün gedir, 

Ən gözəl hislərim köçür könlümdən, 

Qayıt! 

Sən ömrümə təzəlik gətir; 

Dəli bir ağlamaq keçir könlümdən. 

 

Çoxdan qəbiristana düşməyir yolum, 

O tənha məzarı ot basıb bəlkə. 

Mənim soyuqluğum, laqeydliyim 

Onun sinəsinə od basıb bəlkə. 

Bir daş var gözümün yaşına həsrət, 

Dayanıb o giley heykəli kimi. 

Əlim torpağına, daşına həsrət, 

Yıxılıb üstünə mən dəli kimi 

 ağlayam gərək. 

O tənha məzarı torpaqdan üzüb 

Ovcumun içində saxlayam gərək. 

Şöhrətin üstünə yüyürdükcə mən 
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İstəklər, arzular köçür könlümdən. 

Sevgi dumanına büründükcə mən, 

Dəli bir ağlamaq keçir könlümdən. 

 

Küləklər oynayıb kənd evimizdə, 

Tale baş götürüb apardı məni. 

Hörümçək tor qurub pəncərəmizdə. 

Həsrətim çırpınır o torda mənim. 

Yarasa boylanır uçuq tavanda, 

Bükülmüş dirəklər çat-çat olubdur. 

Qorxudan divarın bağrı yarılıb, 

Qapılar çoxalıb dördqat olubdur. 

Gedim divarına yalvarım  onun, 

Gedim, qapıların qatı açılsın. 

Gedim mən sonuncu dirəyi olum, 

Tavanlar çiynimə barı uçulsun... 

Daşı daş üstünə qoyum təzədən, 

Dəlisov küləklər əsir könlümdə! 

Elə kövrəlmişəm, 

bilmirəm nədən 

Dəli bir ağlamaq keçir könlümdən... 
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 ÖLÜMƏ TƏRƏF 

 
Gedirik deyə-gülə 

Gedirik ölüm gilə. 

Gedər-gəlməz yoldu bu, 

Kim qayıda, kim gələ?! 

Ölüm, qarşıla məni. 

 

Piyada səbrimiz yox, 

Maşın qəzası nə çox... 

Həyat üzük içində,-- 

Hansı tərəfə qaçaq; 

Ölüm, qarşıla məni. 

 

Ömür—sinif dəftəri, 

Saylıdır varaqları. 

Əlimiz yetməz ona, 

Təzədən yazaq barı; 

Ölüm, qarşıla məni. 

Hələ tezdir, igidim, 

Nəyim var, nə üyüdüm. 

iki körpəm gözləyir, 

Möhlət ver qoy böyüdüm, 

Gəlim, qarşıla məni... 
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  *** 
 
Mənsiz qalacaqdır bu dünya bir gün, 

Kiminsə gözünə yaş gələcəkdir, 

Mənsiz qalacaqdır bu dünya bir gün, 

Bir daş qəmli-qəmli dikələcəkdir. 

 

Dodaqdan gülüş tək silinər adım, 

Ömür—sonu gələn keçilən yoldu, 

Dünya gəlişimdən xəbər tutmadı, 

Bəlkə gedişim də xəbərsiz oldu. 

 

Köçüb gedəcəyəm günün birində, 

Hicran göyərəcək yerimdə mənim. 

Kimlərinsə gizli cib dəftərində 

Öləcək telefon nömrəmdə mənim. 

 

Qara çərçivədən baxacaq şəklim, 

Donuq gözlərimdə daldalanar qəm. 

Sinəmdə duyğu tək yatar əllərim, 

Oyadıb son şeri yaza bilmərəm. 

 

Qara daş doğular, 

 soyuq, mən adda; 

Bir qadın hıçqırıb saçını yolar. 

 

 

 

Ayrılıb gedərəm, 

 tabutum altda 

Dörd çiyin görüşər, 

Dörd ürək vurar... 

 

Mənim çarpayımda sükut uyuyar, 

Artar bir sakini qəbiristanın da. 

Bir çiçək kökünü sinəmə qoyar, 

Rəngi ləçəklərə keçər qanın da. 

 

Gəlib bu çiçəyi dərərnim olmaz, 

Bahar göyərdəcək, 

Qış solduracaq. 
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Kiçik bir təpədə çiçəklər hər yaz 

Yorulmuş çiynində qəm qaldıracaq. 

 

Köçüb gedəcəyəm dünyadan bir gün, 

Bəlkə yüz il sonra, 

  bəlkə də sabah. 

Bəlkə bir qu kimi 

 çırpınıb bu gün 

Nəğmə oxuyuram ölümdən qabaq... 
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 QAPAMAYIN GÖZLƏRĠMĠ... 
 

Vaxtlı-vaxtsız bir ölümdür, gələcək, 

Boğub məni qəh-qəh çəkib güləcək, 

Açıq qalan gözlərimsə görəcək, 

qapamayın gözlərimi, amandır. 

 

baxacağam yurdumun dan üzünə, 

Tarixində quruyan qan izinə, 

Gözüm dönər bir tufan dənizinə, 

Qapamayın gözlərimi, amandır! 

 

Bir cüt çiçək—gözlərimdir, baxacaq, 

Zirvələrə, izlərimdir, çıxacaq. 

Bir bulağa qoşularaq axacaq 

Qapamayın gözlərimi, amandır! 

 

Ulduzlara qoşularaq hər gecə, 

Dönəcəkdir göy üzündə nərgizə, 

Ana yurdum gözəlliyə sərgisə 

Qapamayın gözlərimi, amandır! 

 

Gülə-gülə qovuşanda il-ilə, 

Görəcəyəm Araz axır gül ilə, 

İmkan olsa qılınc qoyun qəbrimə, 

Qapamayın gözlərimi, amandır! 
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DAYAN, BAHAR ÇAĞIM 

 
Günlərim xatirə evinə köçür, 

Günlərim ömrümü su kimi içir, 

Əriyir gözümün şəkil yaddaşı, 

Qəlbimdə bir sevda ağrısı qalır. 

Qarşıma çıxanlar fər addımbaşı 

Qayğıya çevrilib qəlbimə dolur. 

Gülən səhərlərin qəmli axşamı 

Yenə şam yandırır məzar başında. 

Dünyaya qonaqtək  gələn insanın 

Doğumu, ölümü məzar daşında. 

Çəmən yaşılını, 

 çiçək sehrini 

Daşlar ki, köksündə yaşada bilmir. 

Daşa ömür verib yaşadan insan 

Özü bir daş qədər yaşaya bilmir. 

Dəyişə-dəyişə fəsillər ötür, 

Dəyişə-dəyişə nəsillər ötür, 

Hər yaşıl yarpağın sonu xəzəlsə, 

Elə bu dünyada bahar gözəlsə, 

Dayan, bahar çağım, qışa tələsmə! 

 

Yuxumuz ölümün məşq saatıdır, 

Hər gecə gündüzün nəqəratıdır. 

Bəlkə bir nəğmə də bəs idi bizə, 

Sən səda olardı ―Qu‖ ömrümüzə. 

Bu qədər həsrətli nəğmələr ötüb 

Sükutla ölməyin nə mənası var? 

Köhnə qəbirlərdən təzə ot bitib, 

Otun da yaşamaq təmənnası var! 

içib buludların göz yaşlarını 

Hələ ki böyür qışdan xəbərsiz 

Beləcə böyüdük bir zaman biz də 

Bizimlə yatacaq daşdan xəbərsiz... 

 

Boyumuz qədərsə torpaq payımız, 

Niyə sərhəd-sərhəd böldük dünyanı? 

Necə görmüşdüsə əcdadlarımız 

Biz də onlar kimi gördük dünyanı. 

Günəş həmin günəş, 

Ay həmin aydır, 

Həmin adamlarıq, 

 gəlmişik yenə. 
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Verdiyi ömrünü alandan sonra 

Daha nə verəcək bu dünya mənə, 

Dayan, bahar çağım, qışa tələsmə! 

 

Bilirəm zamanı saxlamaq olmur, 

Saatlar günləri doğrayır, biçir. 

Qızara-qızara gələn günəşin 

Azalan odunun ağrıları da 

Bəlkə dan üzünün içindən keçir?! 

Dünyada əbədi nə qalır görən, 

Biz ki, əbədiyyət yolçularıyıq. 

Günlər durna kimi ötüşüb gedir. 

Zaman sürətinə çatmaq olmursa 

Deməli, müqəvva ovçularıyıq! 

 

O qədər borcum var ana torpağa, 

Borcluyam dərdiyim çiçəyə, gülə. 

Məhəbbət borcumu demirəm hələ, 

Borcluyam dərdiyim çiçəyə, gülə. 

Ağaca borcluyam, 

          daşa borcluyam, 

Bir könül nəğməsi eşitmək üçün 

Qəfəsə saldığım quşa borcluyam! 

Pislərə nifrəti öyrədən dünya, 

Zamanı şam kimi əridən dünya, 

Daha nə verəcək, 

 nə verəcəksən, 

Borcundan çıxmağa möhlət ver mənə, 

Doyunca baxmağa möhlət ver mənə. 

Qarşımda bu qədər dağ yaradıbsan 

Zirvəyə çıxmağa möhlət ver mənə!.. 
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                    *** 
Ağlaya bilmirəm, ana, 
Gilə-gilə əriməkdən qorxuram. 

Şimşəklərlə oynayıram 

 bu dağlara çıxalı, 

Küləklərlə dağılıbdır 

 saçlarımın sığalı... 

Ətəklərdə yeriməyə, 

 yüyürməyə düz çoxdur. 

Üzüm üzlər görübdür, 

Görəcəyim üz çoxdur, 

Baş qoyub rahat-rahat 

 uyumağa diz çoxdur, 

Hər dizə də baş qoyub 

Ağlamaq olmur, ana!.. 

Yollarıma qayğıyla 

Yağan  yağışlar da var, 

Ayağıma dolaşıb 

 çilik-çilik doğranan, 

 sınan baxışlar da var... 

Boyda məndən də uca 

Neçə qəlbi xırda var. 

Şüşə baxışlar çoxdur 

Bir daşla hamısını 

Sındırmaq olmur, ana! 

Hər qəlbə bir-bir girib 

İnam çırağını da  

Yandırmaq olmur, ana! 

Ürəyimdə ağrılar 

Gəzirəm gülə-gülə... 

Hər nadan görə-görə 

Ağlamaq olmur, ana, 

Olmur, 

         ay anam, olmur! 
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  TANIYA BĠLMƏDĠM 

 
Tanıdım, dünyanın hər üzünü mən, 

Qorxaq gecəsini, gündüzünü mən, 

Seçdim incisini, ilbizini mən, 

Özümü tanıya bilmədim, anam. 

 

Alnıma yazılan taleyi gördüm, 

Başımda fırlanan ələyi gördüm, 

Mənə bic-bic baxan kələyi gördüm, 

Gözümü tanıya bilmədim, anam. 

 

Neçə yatmışları oyatdı sözüm, 

Hər kolu çinara tay tutdu sözüm, 

Bəzənib üstümə qayıtdı sözüm, 

Sözümü tanıya bilmədim, anam. 

 

Yersizi saxladım gözümün üstə, 

Çoxuna yer verdim dizimin üstə, 

O qədər iz düşdü izimin üstə 

İzimi tanıya bilmədim, anam. 

 

Kədərə sirdaşdı, tanışdı gözüm, 

Mən susdum, 

    sözümü danışdı gözüm, 

Minüzlü görməyə alışdı gözüm, 

Üzümü tanıya bilmədim, anam!.. 
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ALNINDAN ÖPDÜKLƏRĠM 
 

... Həyətdəki sevincimdən 

 çağırdılar məni 

 qaşqabaqlı adamlar, 

―Yatmış‖ əmimin 

 yanına gətirdilər, 

— Alnından öp,—dedilər... 

Sarı bir soyuqluğa 

 toxundu dodaqlarım; 

Sonra yarımçıq sevincimə 

 tələsdi ayaqlarım... 

Hər axşam qaralan günün 

 alnından öpdü gözlərim, 

Alnından öpdüklərim 

 bir də dönmədi geri... 

 

Gözlərində yaş, 

 ürəyində qəm, 

Bir səhər 

 bazara gedən inəyimiz   

 alnından öpdü nənəm; 

O gündən 

 badyamızda köpüklənmədi süd, 

 qapımızda görünmədi Çiçək, 

Deyəsən bazara gedəndə 

 badyamızın alnından 

 öpmüşdü inək... 

Ümidi bağladıq 

 qapımızdakı çatımıza, 

On il sonra 

 aldığımız inəyi də 

Gözləri dolmuş bir qarı 

 alnından öpüb satdı bizə. 

     * * * 

Bir gün babamın alnından öpdük, 

 əvvəl  nənəm, sonra mən; 

Bir gün də nənəmin alnından öpdük, 

 əvvəl anam, sonra mən; 

Sonra anamın alnından öpdük, 

 əvvəl ölüm, sonra mən... 

                        * * * 

Yoluma çıxan yaxşıların 

 gözündən öpdüm, 
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Təsəlli dolu 

 sözündən öpdüm. 

Yamanların alnına baxa-baxa 

 qaldı gözlərim, 

Ürəyimdə yuxuladı 

 alnından öpdüyüm sözlərim... 

    * * * 

Alnından öpməyə qorxuram, 

Əllərindən öpürəm 

 oğlunun alnından öpmüş məktubu 

 qoynunda gəzdirən anaların, 

Üzündən öpürəm, 

 ayaqları məktəb pillələrini 

 öpən balaların, 

Dodaqlarından öpürəm 

 ürəyə yaxınları... 
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  3 MART 1985 
 

Yasında ağlaya bilmədim, ana, 

Boşalda bilmədim 

 daşlı ürəyimin ağrısını. 

Deyə bilmədim 

 ayrılığın acısını; 

Həsrətlə süzdüm 

 saçlarını yolanları, 

 gözləri dolanları. 

Oğul kimi yox, 

Qonşular kimi də 

 ağlaya bilmədim barı... 

 

Elə bil məni ağlayırdılar, 

Hamı üzümə baxırdı 

 gözlərini sıxa-sıxa, 

Onlar nə biləydilər 

 mən çoxdan ağlamışam 

 yalqız anasızlığa... 

 

Gözlərimi quru görüb 

 ürək-dirək vermədilər, 

Köksümdə qırx il 

―Ana‖ deyib ağlayan 

 ürəyimi görmədilər... 

 

Ana şəriki olduğum qardaşlarım da 

 dərdlərini bölmədilər. 

Bölünməli nəyimiz vardı, 

Olanımızı da— 

Anamızı da 

 tabuta qoyub 

 ölüm apardı... 

 

... Bu yazın ilk səhəri 

 əkinə başlamışdı el-oba, 

Günəş isindikcə 

 soyuyurdu evlərdəki soba. 

Toxum səpirdilər tarlaya, 

Şitil səpirdilər bağa, 

Bizsə qol-budaq atandan sonra 

 kökümüzü qoyduq torpağa. 

Daha boynunu qucaqlamağa 
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 əlimiz çatmayacaq, 

Üstündə bir daş göyərdi 

 qol-budaq atmayacaq... 
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MƏNĠ SINDIRMAYIN 

 
Kiçikləri böyüdüb göstərirəm, 

Böyükləri üyüdüb göstərirəm, 

İnanın ki, düzü düz göstərirəm, 

Sındırmağa çalışmayın siz məni. 

 

Həqiqətə pəncərə şüşəsiyəm, 

Qəlpələnsəm min yerə düşəsiyəm. 

Sındıranın gözünü deşəsiyəm, 

Sındırmağa çalışmayın siz məni. 

 

Eynək üçün biçin, kəsin, bölün siz, 

Gözünüzə məni eynək bilin siz. 

Tor görəndə gözünüzü silin siz, 

Sındırmağa çalışmayın siz məni. 

 

Yaşım hələ taleyimin dan üzü, 

Bir buz kimi bağlamışam dənizi. 

Sındırsanız batıraram mən sizi, 

Sındırmağa çalışmayın siz məni. 

 

Gülə-gülə döyüləndən çəkinin, 

―Bəli‖ deyib, əyiləndən çəkinin. 

Paltar kimi geyiləndən çəkinin, 

Sındırmağa çalışmayın siz məni. 

 

 

Nə görmüşəm, ömür yarı, gün yarı, 

Cilovlayın bu yersiz əsəbləri. 

Əl saxlayın, ey vüqar qəssabları, 

Sındırmağa çalışmayın siz məni. 
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  VAR KĠ 
 

Zaman vaxtın axını, 

Uzaq etmə yaxını, 

Görmədiyim yuxunu 

O qədər yozan var ki! 

 

Qoç bilib quzusunu 

Gizlədib ruzusunu, 

Özgənin yazısını 

O qədər pozan var ki! 

 

Ümid—uzaq bir çıraq, 

ömür yazın bir varaq. 

Ayağın altına bax, 

O qədər qazan var ki! 

 

Kaman saxlamır oxu, 

Çiçək gözündə qorxu. 

Güllələr neyləsin axı. 

O qədər üzən var ki! 

 

Sən saxla gözünü tox, 

Sındırma özünü çox. 

Aclığa dözümün yox,— 

O qədər dözən var ki! 

 

 

Şeytan bicliyi pulda, 

Dovşan qorxusu kolda, 

Əzbər bildiyi yolda 

O qədər azan var ki! 

 

Ağlama için-için, 

Ayrıl içindən köçün. 

Həqiqət gəzən üçün 

O qədər düzən var ki!.. 
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SEYĠD ƏHMƏD 

 
İlanı Seyid Əhməd əli ilə tutarlar. 

        Xalq məsəli. 

İlanlar öyrəndi əlinə sənin, 

Sevgiylə dolandı belinə sənin, 

Nə dedin, 

 sözünə baxdı ilanlar, 

Dilinlə yuvadan çıxdı ilanlar. 

Sancmağa o qədər adam var idi, 

O qədər minüzlü  nadan var idi, 

Zəhəri dişinə soxanlar vardı, 

Qurulu evləri yıxanlar vardı, 

Təkcə ilanlardan qorxanlar vardı... 

Sənin əfsununla uddular onlar, 

İlanı əlinlə tutdular onlar. 

Min cürə hiyləyə, yalana uyub, 

Sən ikiayaqlı ilana uyub 

Sürünən ilanı tutduğun yerdə 

Əlin quruyaydı, ay Seyid Əhməd! 

 

Bu ilan tək sənə can-can deyirik, 

Dəyməsən bu ilan sancan deyil ki, 

Bir dar yuvası var boyuna görə, 

Sən şiri öldürmə qoyuna görə!.. 

Qızıldan bahadır zəhəri onun, 

Min dərdə dəvadır zəhəri onun... 

Yanında qıvrılan adamlara bax, 

Həsəddən qovrulan adamlara bax, 

Pislikdən yoğrulan adamlara bax, 

İlantək doğulan adamlara bax! 

Yoldan çıxarıblar əlini sənin, 

Qurban verərdilər övladlarını 

Tuta bilsəydilər yerini sənin... 

Min cürə hiyləyə, yalana uyub, 

Sən ikiayaqlı ilanı qoyub 

Sürünən ilanı tutduğun yerdə 

Əlin quruyaydı, ay Seyid Əhməd! 

 

Nə olsun ilanlar haçadillidir, 

Haçadillilərdən qaça bildimi? 

Qanad verdiklərin uça bildimi? 

Torpaqda sürünür, ay Seyid Əhməd! 
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Yaltağın hərzəsi cibində gəzir, 

Kiminin ərzəsi cibində gəzir, 

İlanın gürzəsi cibində gəzir, 

Quyruğu görünür, ay Seyid Əhməd! 

 

Yaxşını gizlədib pislik qıyanlar, 

Bülbülü yolanlar, ilansoyanlar, 

İlantək min dəfə qabıq qoyanlar 

İpəyə bürünür, ay Seyid Əhməd! 

 

 

Yandım, öz oduma alışdım, qardaş, 

Məni çalanlarla tanışdım, qardaş, 

İlandan o qədər danışdım, qardaş, 

Eh yerin görünür, ay Seyid Əhməd!.. 
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  ÖZGƏLƏR QAPISINDA 

 
 “Qoy bizim xoruzumuz özgənin qapısında 

 banlasın...” 

 Üzüdönüklər haqqında uydurulmuş 

 təsəlli. 

    (Hələlik birinci təmsilimdir, bəlkə də 

axırıncı oldu). 

Xoruzumuz banladı 

 özgələr qapısında, 

Səhərin gəlişini 

 özgələrə dedi o. 

Hər axşam eşələndi 

 yadın kül topasında, 

Ancaq bizim buğdanı, 

 bizim dəni yedi o. 

 

Qapısından qovmadı 

 yadlar bizim  xoruzu, 

Xoruzsuz yumurtadan 

 cücə çıxmaz dedilər. 

Qapımızda darıxdı 

 çil toyuğun on ―qızı‖, 

Sarı fərəni qoyub 

 bizə baxmaz dedilər... 

 

Xoruz olmayan hinin 

 daşı, divarı soyuq, 

 

Qısılıb bir-birinə 

 Cücələr titrəyirdi. 

Qanadını dizimə 

 hey döyürdü çil toyuq, 

Ay mənim bəxtiqara 

 cücələrim, deyirdi. 

 

Özgənin çəpərində 

 zilə çəkib səsini, 

Çırparaq qanadını 

 banladı xoruzumuz. 

Hinimizdə çil toyuq 

 qısaraq nəfəsini 

Gözüyolda qalmışdı, 

 qanmadı xoruzumuz. 
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Qapımızda təzə dən, 

 Bozdar üçün yal vardı, 

Xoruz üçün fərələr 

 qazlar üçün göl vardı, 

Hininə qayıt deyib, 

 cücələr çox yalvardı, 

Yenə də cücələri 

 danladı xoruzumuz. 

 

Tutub gətirdik evə, 

 heç eyni açılmadı, 

Ayağından bağladıq, 

 bir gecə qaçammadı. 

Bu dönüklük nədəndir, 

 nədən, baş açammadıq, 

Səhər sarı fərəni 

 yanladı xoruzumuz... 

 

... Yenə çıxıb çəpərə 

 banlayır harın-harın, 

Qoy banlasın hələ ki, 

 yaxşı səsi, ünü var. 

Özgələr qapısında 

 banlayan xoruzların, 

Özgələr tavasında 

 bişəcəyi günü var... 
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 ÇANAQLI BAĞA 

 
Hər sinə altında bir fəhlə ürək, 

Bəzən od qəzəbi soyuda bilmir. 

İnsan ―çanağından‖ çıxmasın gərək, 

Sonra bəyənsə də qayıda bilmir. 

 

Bir sakit yol gedir bostandan bağa, 

Daşlar ayaq tutub yeriyir sanki. 

Belə tərpənişlə, 

 çanaqlı bağa 

Sən hansı arzuna çatmalısan ki?! 

 

Mənzilin biçilib boyuna görə, 

Qorxulu deyil ki, zirehli döyüş, 

Çanağını dəyiş ildə yüz kərə, 

Nə növbə lazımdır, 

Nə də arayış... 

 

Gəz çanaq içində... 

 indi kefindi, 

Qayğıdan uzaqsan, 

 daha nə qəmin? 

Necə ki, dirisən— 

 çanaq evindi, 

Öləndə tabutun olacaq sənin. 

 

 

Naz-nemət içində batıb, boğulan, 

Nə qədər ədalı çağalar gördüm. 

Çanağı özündən əvvəl doğulan 

Qəribə çanaqlı bağalar gördüm. 

 

İlk görüş yerində əsdi dodağım, 

Baxıb ayağıma, 

 könül vermədi. 

Cırıq başmağımdan çıxan barmağım 

Nə qədər çalışdım qına girmədi... 

 

Kef-damaq içində maşını qovan, 

Daş bilib üstündən adlayacaqdır. 

Sevincdən çiçəyi çıtlayan cavan 

Qəmli çanağını çatladacaqdır. 

 



                                                               ~ 39 ~ 

 

... Ceviz balaların qaldı bir ətək, 

Qanınla boyadı təkər küçəni. 

Dəyişik alınmış ayaqqabıtək 

De, indi çanağın sıxmır ki, səni?! 

 

Nə yurdunu dəyiş, 

Nə də rəngini, 

Bağlan, süründüyün ana torpağa. 

Ancaq üzüdönük dostlarım kimi, 

Qınına çəkilmə, çanaqlı bağa!.. 
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AKVARĠUM 

 
Su göz yaşından duru, 

Ləpəsi, dalğası yox. 

Ürək kimi ilıqdır, 

Nə istidir, nə soyuq. 

Bura nə tor atan var, 

Nə də tilov sallayan. 

Nə sahil qumları var, 

Nə də minillik qaya. 

Qəlbi kimi sağı da, 

Solu da böyük şüşə, 

Ümmandan qaçanları 

Belə gördüm həmişə: 

Balığın dünyadan xəbəri yoxdur. 

 

Pəncərə qabağında 

Qayğı yuxusundadır, 

Bu üzdüyü sularda 

Yoxdusa yosun dadı 

Yadına da düşməyir. 

Ömürdən arxayındı,— 

Başqa balıqlar kimi 

Tavada ki, bişməyir. 

Anlamayır hələ o, 

Gərəksizlik dərdini. 

 

Arxayın ömür sürmək 

Çox böyük hünərdimi? 

Balığın dünyadan xəbəri yoxdur.  

 

Yem qayğısı çəkən var, 

Böyük balıqlar üçün 

Özü yemə dönməyir. 

Qasırğada, tufanda 

Daşa dəyib ölməyir. 

Sakit yaşamaq üçün. 

Bir cam su da bəsidir, 

Bu su ona dünyadı, 

Bütün Yer kürəsidi; 

Balığın dünyadan xəbəri yoxdur. 
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YORĞUNLUQ 

 
Qulaqlarımda təyyarə səsi, 

Gözlərimdə qəm kölgəsi, 

Yuxularım 

 oyaq gözlərimdən 

 tavana uzanan yol... 

―Neftçi‖nin nə vaxtsa 

 özgə meydançasında 

  vurduğu qol. 

Küləyin açıq pəncərədən 

 otağıma doldurduğu toz, 

Hər yan bomboz. 

 

Beynim fikir cənazəsi, 

Köhnə qəzet qalağı, 

Günlər qaraqabaq 

 ömür-gün qonağı... 

Siqaret tüstüsünün  

 bir otaqlıq buludu, 

Nə seyrəlməyində 

 günəş ümidi, 

Nə sıxlığında yağış. 

Döşəmə dərə kimi çöküb, 

Sağım, solum yoxuş... 

 

 

 

Soyuq divarlarda 

 qar uçqunu qorxusu, 

Barmaqlarımda, 

 dodaqlarımda 

 tütün qoxusu; 

Saat beşdəki görüşə 

  getməmək həvəsi, 

Sabah telefonda 

 incimiş qız səsi, 

Soyuq bəhanələrin 

 buz səsi. 

Sonra telefon zənginin 

 yeknəsək, yalqız səsi... 

Tənhalığın 

  kirəc bağlamış 

 saralmış dişləri, 
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Barmaqlarımın 

 saçlarımda açdığı 

 xış yeri... 

Və hərdən 

 dodaqlarımın 

 işsizlikdən pıçıldadığı; 

―Dünyanın belə-belə işləri...‖. 
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BƏLKƏ GƏLƏN OLDU... 

 
... Vaqonlarda sıxıla-sıxıla 

 gəldim şəhərə, 

Heç kəsə toxunmayım deyə 

 divarlara sıxıla-sıxıla 

   yeridim. 

Düz sözümü yavaş dedim, 

Yalanı elə qışqırdılar ki, 

 həyama sıxılıb kiridim. 

Qapı gözlüyündən baxıb 

 qapıya çıxmadı qohumlar, 

Əlimi boş görüb 

 əlimi sıxmadı qohumlar. 

 

Kəndə gələndə 

 ayaqları altına 

 qoç yıxdığımız, 

Ayağımın altına 

 bir palaz da 

 yıxmadı qohumlar. 

 

Nəfəslərini qısdılar 

 qapıların o üzündə, 

Bir kölgə görünüb çəkildi 

 qapıların şüşə gözündə. 

Neçə adı dəfn elədim 

 arzular doğulan ürəyimdə, 

Zəhmətin dadını gördüm 

 özüm qazandığım 

 suyumda, çörəyimdə... 

Gülərüzlü bir tale 

 düşmüşdü qabağıma; 

Bir tikə çörəklə, 

 bir qurtum suyla, 

Boş ciblə, 

 ürək dolusu arzuyla 

Yüyürdüm sabahıma... 

 

İndi məni görəndə 

 əlimi sıxan qohumlar, 

Təzə tapılan ―doğmalar‖, 

 yerdən çıxan qohumlar. 

Köhnə ünvanlarda 
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 yeni açölan qapılar, 

Aramızdan divartək 

 sökülən, uçulan qapılar, 

Gərək deyilsiz mənə. 

Sizdən qəmli bir xatirə qaldı... 

Amandır, 

 örtülməyin yenə, 

Bəlkə gələn oldu... 
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 CIDIR 

 
Bərk qovun atları, 

Yorun atları, 

Qamçıya dolayın 

Yorğun atları. 

Sürün dənizlərə 

Boğun atları— 

Ayğır cavanlara 

At gərək deyil. 

 

Ay da ki, göylərdə 

Olsun nal izi, 

Şumlayın yamyaşıl 

Çəməni, düzü, 

Biçin! 

Heç sıxmayın ürəyinizi 

Cavan ayğırlara 

Ot gərək deyil. 

 

Boyat bayatıdan 

Söz qaynadan siz, 

Özgə naxırına 

Söz hayladan siz, 

Həyat bir şahmatdır 

At oynadan siz, 

Elə mat qalmışıq 

Mat gərək deyil... 
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DƏLĠDAĞLA ZARAFAT 

 
Çiçəyini dərər olsam, 

Qayalara sərər olsam, 

Könlümü çiçək kimi 

Dəliqanlı çobanının 

Qızına verər olsam, 

Neyləyərsən Dəlidağ, 

 mənə neyləyərsən? 

Öpər olsam min kərə 

Bulaq dodaqlarını, 

Bir gün içib qurtarsam 

Sərin bulaqlarını, 

Bir nərəylə batırsam 

Dərə qulaqlarını 

Neyləyərsən Dəlidağ, 

 Mənə neyləyərsən? 

Çiçəyini bal edərsəm, 

Cığırını yol edərsən, 

Unudarsam etibarı; 

Daşlarını ev divarı, 

Bülbülü qəfəsə salıb, 

Nəğməli bir quş edərsəm 

Neyləyərsən Dəlidağ, 

 mənə neyləyərsən? 

Qartala daş atar olsam, 

Tüfəngimi dovşana yox, 

Buludlara tutar olsam, 

Kəkliyə  ―kiş‖ deyər olsam, 

Dəmirbuynuz dağ kəlinə 

Qayadan düş deyər olsam, 

Baldırğanı soyar olsam, 

Almanı dişləyər olsam 

Neyləyərsən Dəlidağ, 

 mənə neyləyərsən?! 
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*** 
A dağlar, qalayın qarı sinəmə, 

Bir nəğmə bağlayın barı sinəm, 

Gətirib söykəyin tarı sinəmə 

Bir dəli ―heyratı‖ istəyirəm mən. 

 

Çətin sərhədlərdən yol açmaq üçün, 

Təbriz toylarında qol açmaq üçün, 

Dünyanı nəğməylə dolaşmaq üçün 

Bozatı, Qıratı istəyirəm mən. 

 

Nə qədər məhəbbət bitirib ömür, 

Dünyadan nə görüb, götürüb ömür, 

Ana laylasını itirib ömür 

Bir kövrək bayatı istəyirəm mən. 

 

Yaratmaq gəncliyin bir həvəsimi, 

Bir baxış sevginin bünövrəsimi, 

Yığın nağılların tər-təzəsini 

Qədimdən boyatı istəyirəm mən. 

 

Əlim çatmadımı, demərəm , əyil, 

Çatar köməyilə gör neçə ay, il... 

Bir qız gözlərində bir qızı deyil, 

Dünyanı, həyatı istəyirəm mən. 
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   KÜÇƏYƏ AÇILAN QAPI 
Sadəlöhv ürək kimi 

Açılar yaxşıya da, yamana da, 

Cəbhədən gələn 

 şikəst əsgərə bənzər,— 

Tərəddüd içində 

Bir qıçı üstündə 

 düşünür astanada 

Küçəyə açılan qapı... 

Küləkli havalarda 

 çırpılar özünə,— 

İnləyər için-için, 

Hasar olar çərçivələr sözünə... 

Özünə çırpılar silləsi, 

Bağlanar qaranlığa, 

Açıq yolu—Yer kürəsi! 

Bir evin sözlü dodağıdır, 

Qovulmuş kirayəçiyə 

  göz dağıdır, 

Göz dustağıdır 

Küçəyə açılan qapı... 

Ata yurdunun ―Vağzalı‖ya yellənən 

  sonuncu taxta əli; 

Peşman qayıdan gəlinə 

  ilk həmdəm, ilk təsəlli 

  küçəyə açılan qapı... 

... Küçəyə açılan qapı kimidir ürəyim, 

Dəcəllərin tabaşir yazısı, 

Çürüyən mismarlara 

  əvəz olan təzəsi. 

Qışqırıqlı gündüzü, 

Pıçıltılı gecəsi, 

Üstünə banlayan 

  beçəsi, cücəsi... 

  nəyi desən var. 

El yolu, 

Karvan yolu, 

Tərslərin avand yolu, 

İmzasız sapand yolu, 

Yalançıların and yolu 

Ürəyim — 

   küçəyə 

   açılan 

   qapı... 
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KÜÇƏ ÇIRAQLARI 

 

Qayğılı-qayğılı yanar hər gecə, 

Dayanıb küçədə hayan soraqlar. 

Mən sizi evimə aparım, necə, 

Ay evsiz-eşiksiz yetim çıraqlar. 

 

Başınız aşağı, 

Fikirli, qəmgin... 

Elə yanırsınız küçə nur geyir. 

Büllur çilçıraqlar silinir hər gün, 

Sizin başınızdan yağış, qar döyür. 

 

Sizsiniz  zülməti su kimi içən, 

Qaranlıq çırpınıb yorulur sanki. 

Gündüz sərhədini sürünüb keçən 

Gecənin  köynəyi cırılır sanki... 

 

Ulduza bacısız, 

Ayasa günü, 

Siz günəş ürəkli küçə sakini. 

Sakit baxırsınız 

 boynubükülü 

Dərsini bilməyən uşaqlar kimi. 

 

Sozalıb atılan paslı çıraqlar 

Zirzəmi küncündə dəyirlər gözə. 

Evdə xanım kimi nazlı çıraqlar 

Baxıb pəncərədən göz vurur sizə. 

 

Masa çıraqları—boyları bəstə, 

Gəlin ədasıyla 

 nə dərdi, qəmi... 

Küçədə qaldınız siz ayaq üstə, 

Məclisə gecikən qonaqlar kimi. 

 

Çilçıraq tavandan asılı qalar, 

Tactək başdasınız siz ayaq üstə. 

Ayaqdan asılan başından yanar, 

Məşəltək yanırsız siz ayaq üstə. 

 

Torpağa yanırsız, 

Daşa yanırsız, 

Küçə vərəqlərə qələm çıraqlar. 



                                                               ~ 50 ~ 

 

Dayanıb yanaşı 

 qoşa yanırsız 

Ay Əsli çıraqlar, 

Kərəm çıraqlar... 

 

Pərvanə yolunu şüşələr şaxlar, 

Açılar qanadı qucaqlar kimi. 

Pəncərə dalında pərvanə ağlar 

Karusel istəyən uşaqlar kimi. 

 

Buludlar biçilir ay orağında, 

Oyaq gözləriniz almayır çimir. 

Küçə kənarında, 

Yol qırağında 

Durursuz bənövşə heykəli kimi... 
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GÖZÜYUMULU GECƏ 

 
Gözü yumuludur bu gecənin, 

Çəkilib öz dünyasına. 

İşıq-işıq oyanır pəncərələr 

Düzülür evlərin mərtəbə sırasına... 

Gözü yumuludur bu gecənin, 

Ayağının altında 

 cığır itir, iz itir, 

Gözbağlayıcı kimidir, 

 örtüyü altında 

 qaralıb mavi dəniz itir. 

Gözü yumuludur bu gecənin, 

Laylay örtür uşaqların gözlərini, 

Yuxusuzlar 

 yıxıb çarpayıya özlərini 

Şirin bir uyğu həsrətində. 

Lunatiklər aya doğru yeriyir, 

Gözlər yuxu içində, 

 ayaqlar öz sürətində. 

Gecənin pəncərə dişlərindən 

 səssiz gülüş tökülür, 

Pəncərələr söndükcə 

 elə bil 

 gecənin dişləri çəlilir... 

 

 

 

Ağrıdan yumub gözlərini bu gecə 

Gözüyumulu yeriyir 

 işıq dirəklərini 

 əl ağacı kimi 

 səkilərə döyə-döyə. 

Bu gecəni 

 bir xəstə gözlərində 

 xərəyə qoyub 

 səhərə aparacaqlar. 

Hələ ki, 

 gecənin əllərini qızdırır 

 korun-korun yanan ocaqlar; 

Yumub gözlərini tüstü acısına 

Üşüməkdən qorxur bu gecə. 

Qara bir şəlalətək 

 içinə axır bu gecə. 
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Qaranlığı alıb əlinə 

 adamlardan süpürür küçəni, 

Tənhalığımdan xəbəri yox, 

Gözü yumuludur bu gecənin... 
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ġƏHƏRDƏ BAHAR 

 
Bu il baharı görəcəyəm, deyəsən, 

Bu qara asfalt, 

 bu beton evlər 

 yamyaşıl göyərəcək; 

Acıdil bir adamın 

 çaşıb dediyi bir söz kimi... 

Səkilərdə bənövşələr bitəcək, 

 dağlardakıtək 

 qərib, utancaq. 

Küçələrdə kağız yerinə 

 bənövşəyi ləçəklər uçacaq. 

Bağlanacaq çiçək dükanları, 

   (qaralsa da gülsatanların qanı) 

 küçələr çiçəkləyəcək. 

Susacaq tramvay gileyi, 

Çinara dönəcək işıq dirəyi, 

Yuva qurub bir budaqda 

 bahar haqda 

 nəğmə deyəcək şəhər bülbülləri. 

Düşüb çiçəklərin üstə 

 şehə dönəcək 

 süpürgəçi qadının alın təri... 

Bulağa dönəcək su dükanları, 

Çiçək açacaq növbələrdə bitən 

 söz tikanları, 

Reyhanlarla bəzənəcək 

 meşin qapıların kandarı. 

Bu il baharı görəcəyəm deyəsən, 

Bahar qayğısız bir uşaq kimi 

 üzümə güləcək hər yerdə; 

Bu asfaltlı, 

 betonlu, 

Küləkli şəhərdə... 
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 * * * 
Ay işığında soyuq bir kədər , 

Son nəfəsdə nənəmin üzündə 

 görmüşdüm bu işığı... 

Ayın altında 

 çinarların gümüşü yarpağı, 

Suların gümüşü axışı, 

Qorxunun bıçaq parıltılı baxışı 

Süd qoxulu səhərin 

 ölümüymüş demə. 

Səni gördüm, ay işığı, 

Öldürdüyüm bir ümidin 

 yaşarmış gözlərində. 

Bir xatirənin 

 yaddaşəma möhürlənmiş izlərində; 

İlk dəfə qorxdum işıqdan, 

Nigaran qaldım oğul-uşaqdan... 

Bu sakit gecənin 

 soyuğunda sükut, 

Ürəyimdə isti bir həsrət 

 döydü sinəmi, 

 gözlədiyim qonaq kimi. 

Açdım qapıları üzünə taybatay, 

Qapının o üzündə ay, 

u üzündə kölgəmi döşəməyə sərmiş 

    ay işığı. 

 

Yazığım gəldi kölgəmə, 

Kölgə deil, 

 ürəyimdəki qorxuymuş sən demə. 

Atasının əlindən tutmuş 

 qorxaq uşaq kimi 

 qaranlığa keçməyə qorxurdu, 

Ölən adamların şəkli kimi 

Hata gedirdimsə 

 ay baxırdı. 

Pəncərəmdə ay, 

Qapımda ay, 

Üstümdə ay işığı; 

O gün dəyişmişdi əllərimin rəngi 

Qara bir tabutdan uzanan 

 ölü əlləri kimi... 
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Çıxdım əllərindən birtəhər 

İçimdə tənha bir qəhər... 

Gün çıxdı, 

 əritdi ay işığını 

 ulu bir səhər. 

Mürgülü gözlərimdə 

 qorxulu bir yuxu qarışığı; 

Son nəfəsdə 

 nənəmin üzündə 

 görmüşdüm səni, ay işığı,— 

Hardan gəldin yuxuma?.. 
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GÜNƏġƏ YÜYÜRƏN UġAQ 

 
Günəşə yüyürən uşağın 

 tikan batacaq ayağı yalın, 

 od yandıracaq əlləri yalın. 

Yüyürür arzu cığırıyla 

Böyüklər, muğayat olun!.. 

 

Günəşə yüyürən uşağın 

Qəlbindən göylər keçir. 

Uşaq göylərdən keçmək istəyir. 

Sıxıb buludları dərələrə 

 doyunca içmək istəyir. 

Götürüb ay orağını 

 qara-qara buludları 

 biçmək istəyir. 

Günəşə yüyürən bu uşaq 

Günəşə köçmək istəyir. 

Günəşə yüyürən uşağın 

Əlində kəpənək tozu, 

İzində qarışqa ölüsü, 

Gözündə Xudafərin körpüsü... 

Nərdivan qoyacaq yollara, 

Körpü qoyacaq çaylara, 

Göyçədən Araza, 

Arazdan Borçalıya!.. 

Alın bu uşağı araya, 

Arzusu gücündən böyük, 

Ürəyi içindən böyük 

Addım atmaq istəyir, 

Addımı qıçından böyük... 

Günəşə yüyürən uşağın 

Üzü yoxuşa doğru; 

Bu bir parça uşağın 

Körpə qəlbində ağrı. 

Ya günəşə çatacaq, 

Ya partlayacaq bağrı... 

Hələ ki, günəşə yüyürür 

Tikan batacaq 

 ayağı yalın, 

Od yandıracaq 

 əlləri yalın, 

Böyüklər, bu uşaqdan 

 muğayat olun!.. 
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* * * 
Bu səhər nəm düşmüşdü günəşə, 

Şehli şəfəqlər axırdı 

 göy üzündən. 

Nəmliydi dünya 

 suyu təzəcə kəsilmiş arx kimi, 

Kimsə nəğmə oxuyurdu 

 nəmli dodaqlarıyla 

Səs də nəmliydi, nəğmə də. 

Ay işığı kimi ilıq 

 bir hiss doldu qəlbimə, 

Nəmli barmaqlarım 

 az qalırdı gül aça; 

Quşlar çırpırdı 

 qanadlarındakı höyüşü, 

Yerdən göyə ümid damlası uçurdu, 

Nəmli çəməndə 

 bir uşaq qaçırdı 

 cəhlimlər aça-aça. 

Yalın ayaqları öpürdü torpağı, 

Ürəyi köksündə 

 yamyaşıl üzüm yarpağı... 

Bu səhər şeh düşmüşdü günəşə, 

Buludlar dəsmal kimi 

    qurutmaq istəyirdi günəşi, 

 nəmliydi özləri də. 

Şehi gördüm çiçəklərin gözündə, 

Dolu bir qədəhə dönmüşdü lalə, 

Sarala-sarala sönmüşdü nərgiz. 

Gözü yaşlıydı dünyanın, 

          Çay daşları 

             təzə kəsilmiş ürək kimi buğlanırdı. 

Hər şehdə bir günəş yanırdı, 

 nımliydi günəş! 
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ROBOT HAQQINDA DÜġÜNCƏLƏR 

 
İnsan qurduğunu uçurur asan, 

Bir koma axtarır axır sığına. 

İtirir özünə inamı insan, 

Qul olur özünün yaratdığına. 

Sabah öz təfəkkür payını bəlkə, 

İnsan robotlara tapşıracaqdır. 

Dünyanın texniki oyunu bəlkə 

Bir gün dənizləri daşdıracaqdır. 

Düşünsə, 

 insana diz çökəcəkmi, 

Qovmazmı insanı yer kürəsindən? 

İnsan yaxasını çəkəcəkdimi 

Bu dəmir əllərin məngənəsindən?! 

Bu dəmir dünyanın qanunu yeni, 

Siyasət sürünür bir kölgə kimi. 

Süpürüb zavoddan atır fəhləni 

Robotlar dəmir bir süpürgə kimi. 

Dəmir əkəcəklər onlar torpağa, 

Hər gülü, çiçəyi solduracaqlar. 

Yığıb insanları uçan boşqaba 

Göylərə sürgünə qaldıracaqlar... 

Dünyanın cəngəllik qanunu da var: 

Güclü öz hökmüylə yaşar meşədə. 

Robot dizimizə baş qoyub yatar, 

Canı da hardasa gizli şüşədə... 

Nəhəng binaları bir evcik kimi 

Robota oyuncaq kubları qurduq. 

Bəlkə dekorativ bir küçük kimi 

Robot balasına əyləncə olduq. 

İsan qurduğunu uçurur asan, 

Bir koma axtarır axır, sığına. 

İtirir özünə inamı insan, 

Qul olur özünün yaratdığına... 
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 * * * 
O gecə tor atdım dənizə, 

Dəniz, gecə, 

 xırdaca balıqlar, 

 ulduzlar 

         süzüldü tordan... 

Bəyaz bir su pərisi çırpındı 

 hörümçək toruna düşmüş kəpənəktək. 

Çırpındı, çırpındı, 

Bomboz libas geydi qumlardan. 

Qırdım ipək saçların ilməsini, 

Kəsdim ləpələrin sözünü, kəlməsini 

 aldım su pərisini əlindən... 

Öpdüm ipək saçların 

 nəmli şırımlarından, 

Yaxın qumlar eşitdi pıçıltılarımızı, 

İpək saçlar kəsə bilmədi aramızı, 

Yüyürdü dalğalar, 

Süründü ləpələr, 

Əzildi qum təpələr, 

Göylər ulduz-ulduz deşildi, 

Sahil eşim-eşim eşildi, 

Sonra... 

 Dalğalar peşman qayıtdı, 

Ləpələr yatdı, 

Qum təpələr yayıldı, 

Göylər ulduz-ulduz söndü, 

Sahil ləpir-ləpir ütüləndi... 

Dənizə qayıtmaq istəmədi su pərisi, 

Adama çevrilmişdi qalan yarısı; 

Sakit-sakit baxırdı qızaran göyə, 

Balıqlar lap yaxına gəlmişdilər, 

Qulaqlarını atmışdılar sahilə 

Bir şey eşitsin deyə... 

 

 

 

 

  

 

 

 



                                                               ~ 60 ~ 

 

 GÖZLƏMƏ SALONU 

 
Bir topa qara buludu qovur külək, 

Bəlkə hardasa yağışı gözləyən var. 

 ümidi damlalardan asılı. 

Gözləyən var adi küsülülüyün 

 qeyri-adi barışığını, 

Ehtiyatsızlıqdan itirilmiş gözlərin 

 haçansa tapılacaq işığını... 

Sahildə istidən qovrulan daşlar 

 gözləyirlər dənizin qabaracağını. 

Torpaq həsrətli toxumlar var 

 küləyi gözləyirlər, 

Görəsən külək onları aparacaqmı?!. 

Kiminsə qollarında qalıb 

 barmaqlarımın naxışı; 

Gözlərində peşimançılıq yağışı 

   o da gözləyir... 

Çoxdandır ot basmış 

  qəbiristan yolu da, 

Bir xatirə kimi 

 kiminsə 

       dirilib qayıdacağını gözləyir, 

Günlər qatar kimi keçir, 

  xatirələr əl edir pəncərələrdən. 

Möcüzə gözləyirik 

  açılan səhərlərdən. 

Vaxtı su kimi içirik, 

Gözləyə-gözləyə həyata 

  bir addım gecikirik... 
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QAR YAĞIB, ġAXTA DÜġÜB... 

 
Dəcəllər qızlara qardaşa dönüb, 

Yıxılana gülmür, 

Durana gülmür. 

Elə bərkiyib ki, qar daşa dönüb, 

Dəcəl oğlanların ipək qızlara 

Qartopu vurmağa əlləri gəlmir. 

 

Bir şişman özündən razıdır necə, 

Varlığı itibdir xəzlər içində. 

Buxar maşınıdır, 

 sanki, indicə 

Fit verib itəcək yüzlər içində. 

 

Görəsən bu şaxta nə vaxt çəkilər? 

Soyuqluq üşüdür ulduzları da. 

 

Çiyinlər üstündə gəzir tülkülər, 

Başa çıxarıblar qunduzları da. 

 

Donubdur üzündə bic bir təbəssüm, 

Başlarda rahatlıq tapar bu tülkü. 

Uca çəpərləri demirəm hələ 

Əgər bir müğənni xoruz buraxsa 

Sıçrayıb havada qapar bu tülkü. 

 

Götürüb aparar tənbəlliyini, 

Mağara küncünə ayılar köçər. 

Havadan alanda kabab iyini 

Canavar könlündən quzular keçər... 

 

İndi qoyunlar da qazdan ayıqdı, 

Bozarmış dovşanlar yazıqdı deyim, 

Qayıt, ovçu qardaş, 

   belə soyuqda 

Ev yıxıb, qan tökmək insafdan deyil. 

 

Qayıt, nahar elə lələ-gülədən, 

Kababsız keçinən dünya dağılmaz. 

Elə soyuqdur ki, 

  isti lülədən 

Güllənin çıxmağa həvəsi olmaz... 
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Bir bax, necə təmiz, bəyaz qar enib, 

Dəcəllər qızlara qardaşa dönüb 

Yıxılana gülmür, 

Durana gülmür... 

Elə bərkiyib ki, qar daşa dönüb 

Dəcəl oğlanların ipək qızlara 

Qartopu vurmağa əlləri gəlmir... 
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DEYƏSƏN, TƏZƏDƏN... 

 
Mən elə bilirdim getdi soyuqlar, 

Daha buludlar da qar ələməzlər. 

Çəmən ilmələrin gül naxışını 

Daha şaxtalar da qaralamazlar. 

Sınar soyuqluğun buz güzgüləri 

Buğlana-buğlana oyanar torpaq. 

Tumurcuq köynəkdən çıxaraq ürkək 

Körpətək günəşə boylanar yarpaq... 

Əlləri havada qalır ağaclar, 

Yenə də soyuğa əsir düşürlər. 

Üşüyən tənəyin göz yaşlarını 

Yuxulu-yuxulu otlar içirlər. 

Yenə xısın-xısın ağlayır bulud, 

Elə havadaca donur bu yağış. 

Peşiman baharın kirpiklərinə 

Ələnir bu yağış, 

Dolur bu yağış; 

Günəş dağ dalından bir boy qalxmamış 

Deyəsən təzədən qayıdır bu qış... 

 

Hələ çiçəklərin gözü yuxulu, 

Təbiət yenəmi yatmaq istəyir?! 

Tələsib boy atan sarmaşıqlar da 

Uzanıb bahara çatmaq istəyir. 

Dərələr yenə də qarla doludur, 

Yenə ağ kürkünü geyib yoxuşlar. 

Qayıdıb öz köhnə yuvalarına 

Üşüyür aldanmış köçəri quşlar. 

Qorxulu-qorxulu susur meşələr, 

Ayı dabanında bir şey qalmayıb. 

Ağac çatdağında, 

Zəmi yolunda 

Hələ qarışqalar sıralanmayıb, 

Xəzəllə örtülən buzlu bulaq da 

İtkin quzu kimi mələr qalıbdır, 

Bulaq yaddaşında, zəmi yolunda 

Gör ötən bahardan nələr qalıbdır... 

Tapdanmaq istəyir cığırlar, izlər, 

Yaşıllıq istəyir dərələr, düzlər... 

Bu soyuq, bu sazaq tanışdır, tanış 

Deyəsən təzədən qayıdır bu qış. 
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Küknarlar əvvəlki sükutundadır, 

İynəyarpaqlıya yazın nə dadı?! 

Enliyarpaqlını fəsil aldadır, 

Göylərə dirənib çinar fəryadı. 

Kinli bir uşağa dönübdür göylər, 

Yenə dolu yağır qaş-qabağında... 

Hardasa örtülür tül pəncərələr 

Dibçək güllərinə soyuq dəyməsin. 

Baharı gətirib gül pəncərələr, 

Çöllərdə kimsəsiz güllər neyləsin?! 

Təbiət, bu sirri sən özün danış: 

Deyəsən təzədən qayıdır bu qış... 
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AĞLAYAN TAPILACAQ... 
 

Onu təkərlərin altında gördüm, kəsilmiş qolu 

özündən xeyli aralı idi. 

 

Fikrin hardaydı, qardaş, 

Daha qanlı dodağın tərpənməz, 

Açıq gözlərin qırpılmaz; 

Səni ağlayan tapılar, 

Ömür verən tapılmaz... 

Yolun haraydı, qardaş, 

Yolun səndən aralı. 

Kimi belə axtarır 

Qolun səndən aralı?!. 

Bu qolların üstünə 

Yenə saçlar səpilər, 

Saçlar boyu süzülüb 

İsti yaşlar süzülər, 

Özün boyda məzarda 

Qara daşlar səpilər... 

Qolun səndən aralı 

Evə tələsdi bəlkə. 

Sənə çatmasın deyə 

O, qatara dirənib 

Yolunu kəsdi bəlkə. 

Bu qatar zalım qatar 

Ömrünü kəsməmişdən 

Qolunu kəsdi bəlkə... 

Bu axşam qapınızı 

Bu kəsik qol döyəcək, 

Sənin yoxluğunu da 

Bu kəsik qol deyəcək. 

Körpələrin yenə də 

Qapıya yüyürəcək, 

Sinəni axtaracaq, 

Qısıla bilməyəcək. 

Bu kəsilmiş qolundan 

Asıla bilməyəcək... 

A qardaş, oyan, olmaz, 

Qollarını göndərmə, 

A qardaş, dayan, olmaz! 

Yoxluğunu deməyə 

Kimsənin dili gəlməz. 

Tək qolunu yumağa 
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Kimsənin əli gəlməz. 

Bir üzü qız gəlinin 

Bir daha üzü gülməz. 

Bəlkə də el içində 

O, könlü tox gəzəcək, 

Yuxusuna girənlər 

Bir qolu yox gələcək. 

Saçını oxşamağa 

Göz yaşını yığmağa, 

Kədərini boğmağa, 

Bir əli çatmayacaq, 

Sənə qovuşmaq üçün 

Əlini uzadacaq 

İrəli, 

 çatmayacaq... 

Fikrin  hardaydı, qardaş, 

Daha qanlı dodağın tərpənməz, 

Açıq gözlərin qırpılmaz, 

Səni ağlayan tapılar, 

Ömür verən tapılmaz... 
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A Ğ R I 
... Bu ağacın ötən il kəsilmiş 

 barlı budağının 

ocaqda tüstülənən ağrısını 

 buludlar göz yaşıyla qaytarır. 

Buludlu havalarda 

 tutqun göy üzünün 

 qaş-qabaqlı ağrısı 

 cərrah bıçağından keçir, 

Ölü doğmuş anaların 

 boş qalmış qucağından keçir... 

―Gözəllik salonlarında‖ 

 kəsilən hörüklərin 

 döşəməyə səpilən ağrısı 

 süpürgə tellərində küncə qoyulur. 

Mişarlanıb 

 əbədi dincə qoyulmuş ayaqların 

 qaralmış barmaqlarının 

 buludlu havalarda 

 indi də duyulan ağrısını 

 kəsə bilmədi həkim... 

Hələ də ağrıyır 

        nənəmin ağısı, 

Hələ də ağrıyır 

   Dava illərinin qara kağızı. 

Dünyaya ağrı ilə gəldiyimizdən, 

Ağladıq ağrılı gününə anamızın. 

O gündən hanamızın 

 Ərişinə sevinc 

 arğacına kədər qoyduq. 

Ağrımızı aparanın adını həkim, 

Sevincimizi qoparanın adını 

 oğru qoyduq. 

Bazarlarda sevinclə satdılar bizə 

 ağrılı qərənfilləri, 

Ağrısını duymadan 

 qərənfillə sevindirdik könülləri... 

Ağrıdan bağırır dan üzü, 

Dan üzündə qan izi; 

Sevənlərə dünya 

 gülüş otağı, 

 Qu yatağı, 

Kimlərəsə 

Bu dünya bir ağrı dənizi... 
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 D Ə R D 
 

Dərdini suya danışma, 

Axıb çöllər boyunca 

Dərdli çiçəklər bitirər. 

Dərdini quyuya danışma, 

Bənd-bənd kəsilmiş 

 tütəklər bitirər. 

Dərdini mənə danış, 

Dərd qədrini dərdli bilər... 

Dərdini ulduzlara demə, 

Uzaqlığın dərdi onlara bəsdi. 

Dərdini mənə de, 

Ürəyim dərdlərə qəfəsdi. 

Orda heç kəsin görmədiyi 

 dərd şəklindən sərgi var, 

Dərdin mənə ərki var; 

Yayda soyuq baxışlardan üşüyən, 

Qışda yalançı sevinclərdən tikilən 

 iynəbatmaz kürkü var. 

Dərdini mənə danış, 

Dərdbilməzə söyləmə, 

Sənə təzə dərd doğar. 

Dərdini mənə danış, 

Dolu dəryaya yağar... 

Dərdin üzəgüləni pisdi. 

Kor qaranlığa alışan kimi 

Dərdli doğulan dərdə alışır. 

Kim dərdini suya danışır? 

 Dərdini mənə danış, 

Özüm dərdə sarı gəlirəm. 

 

 

Nazim Hikmət demişkən: 

―Adam var otların çeşidini bilir, 

 adam var quşların, 

Mən dərdlərin çeşidini bilirəm!‖ 

... Dərd oxumuşam 

 anamın qayğılı gözlərində, 

Nənəmin ―Dərdin mənə gəlsin‖— sözlərində, 

Yaralı dovşanın 

 qanlı izlərində, 

Parisin Sen Deni küçəsindəki 

 müştəri gözləyən qadınların 
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 çılpaq dizlərində... 

Qaçqınların 

 Vətənə sarı dönən üzlərində, 

Qarımış qızların 

 toz basmış güzgülərində... 

Dərdini mənə danış, 

Dərd qədrini dərdli bilər... 
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“YANIQ KƏRƏMĠ” 
 

Toylarda ―Yanıq Kərəmi‖ni oyun 

havası kimi çalıb rəqs edirlər. 

 

Oynayın, unudun kədəri, qəmi, 

Qönçə əlləriniz gül açır, qızlar. 

İçindən qovrulur  ―Yanıq Kərəmi‖, 

Alışıb Əslinin gileyi sızlar... 

 

―Vağzalı‖ çalınır, 

 saxladırsınız, 

―Yanıq Kərəmi‖yə sifarişmi var, 

Əslinin ruhunu ağladırsınız, 

Kərəmin dərdinə oynayan qızlar. 

 

Tardan nalə qopdu, 

Kaman inlədi, 

Keşişin yenə də eyni açılmır. 

Sizin yaxanızın qırıldı bəndi, 

Əslidən hələ də düymə açılmır. 

 

Kərəm od götürür, 

Kərəm alışır, 

Nağara Fərhadın külüng səsidir. 

Musiqi bir dərdli eşqdən danışır, 

Hər səda Kərəmin son nəfəsidir. 

 

İçimdə çatılıb bir od, bir ocaq, 

Neyləyim, məclisdən çıxa bilmirəm. 

Dərddən oynayanı görmüşdüm, ancaq 

Dərdə oynayana baxa bilmirəm... 

 

 

Məclisin başında qoşa şam yanır, 

Gözəldir sevgini od bəzəyəndə; 
―Yanıq Kərəmi‖dən qəm qanadlanır 

Ürəkdə məhəbbət öləziyəndə... 

 

Alışıb xumardan alışır gözlər, 

Gözlər baxışlarla öpüşəcəkdir. 

İnsafınız olsun, 

 dayanın qızlar! — 

Kərəmin qəbrinə od düşəcəkdir. 
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Məclisdə dolanır sirli bir kölgə, 

Leylinin bağrını üzəcəksiniz. 

Bir vaxt gələcək ki, 

 deyirəm, bəlkə 

Məcnunun ahına süzəcəksiniz... 
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KÖHNƏ EVLƏ VĠDA 
 

Tülü də qıymadıq pəncərələrə, 

Lüt-üryan şüşələr nə geyinəcəklər?! 

Söküb xalçaları düşürdük yerə, 

Divarda mismarlar üşüyəcəklər. 

 

Adımı sökürəm qapının üstən, 

Qapımı küləklər açacaq indi. 

Rəşad oturubdur topunun üstə, 

Sanki Münhauzen uçacaq indi. 

 

Nə vaxtsa bu evə köçdük birinci, 

Ömrümün beş ili kirəsi oldu. 

Arazın ―zindanı‖—otağın küncü 

Daha hörümçəklər bərəsi oldu. 

 

Bilmirəm nə qoyum, 

Nə aparım mən, 

Sizdəki kədəri qoyub gedirəm. 

Bu evdə sakitlik axtarırdım mən, 

İndi sakitliyi qoyub gedirəm. 

 

Əlvida, divarım! 

Əlvida, daşım! 

Sizə nəfəsim də dəyməyəcəkdir. 

Qapımı bir dəfə döyməyən qonşu, 

Daha divarı da döyməyəcəkdir. 

 

Səssizcə gələcək axşaç beləcə, 

Otaqda qaranlıq qarıyacaqdır. 

İşıqla qovduğum qaragöz gecə 

Saçını evimdə darayacaqdır. 

Sevinir təzə ev... 

 işığı yanır, 

Bu işıq içində qəribik hələ. 

Köhnə evimizdən kədər boylanır, 

Bura qonaq kimi gəlirik hələ. 

 

Ömrünü yaşamış bir zamandı bu, 

Köçəri qalamış sönən ocaqdır. 

Köhnə tanışların təzə məktubu  

Məni bu ünvanda axtaracaqdır. 
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Küskün gəlin kimi bu ev boşanır, 

Kimi qızdıracaq 

 bu od, bu ocaq? 

İnsan ağlayanda 

 ürək boşalır, 

Evlər boşalanda ağlayır ancaq!.. 
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ƏLLƏRĠM EġĠDĠR SƏSĠMĠ 
 

Səsim əllərimə qədər, 

Əllərimdən o yana 

 kimsə eşitməz səsimi. 

Səsim ürəyimə qədər, 

 ürəyimdə itməz səsim. 

Səsim yuxu gətirər körpələrimə, 

Səsim güclə çatır əllərimə, 

Əllərim eşidir səsimi; 

Rüşvətə açılmır, 

Sinəmdə çarpazlanıb 

 kiçilmir, alçalmır. 

Səsim göyərçin kimi 

 ovucumdan qanad açacaq; 

Uçacaq bir gün, 

 mütləq uçacaq! 
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QORXULU BULUDLAR, 

YAXUD TƏNHALIQ NAĞILI 
 

Axşamın tunc üzü — 

 heykəl sükutu, 

Göylərdə parça-parça 

 qorxu buludu, 

İçimdəki həsrətdən, 

 üşəndiyim təklikdən də qaradır, 

İsa kimi çarmıxa çəkilən buludları 

Düşürən olacaqmı? 

Mələk qanadlı yalanlar 

 fırlanır həndəvərində, 

Açsam pəncərəni 

 otağıma dolacaqmı?.. 

Topa-topa qaranlıq 

 fırlanır göy üzündə, 

Sındırılmış bir şimşək 

 gizlənibdi gözündə. 

Təyyarə qanadlarının  

 kölgələri görünür, 

Buludlarda qurğuşun sürünür; 

Qurğuşun yağmurundan 

 qoruna biləcəkmi adamlar? 

Ac qalan atomlar 

 buludlardan sallanır. 

Ölüm qorxusu çoxaldıqca 

 həyat ballanır... 

Bu bahar qırıldı bal arıları, 

Çiçəklər yetim qaldı. 

Dünya yetim qalacaq 

 insanlar  olmayanda. 

Qoymayın dolsun buludlar, 

 boşalmağa nəyi olacaq 

   dolmayanda. 

qəzetlərdən yüyürür üstümə 

 qaranəfəs xəbərlər. 

Qaçqınların naləsi, 

 uşaqların hıçqırıq səsi, 

Qonşuların hədəsi... 

Qalxıram barmaqlarımın ucuna,— 

 buludu tutam bəlkə, 

Cırıb atam göylərin 

 bu gecə köynəyini, 
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Ulduzların gümüşü işığından öpəm, 

Dünyaya ulduz işığı səpəm... 

Çiçəkləyə sərhəd dirəkləri, 

 tikanlı bir gül ola. 

Dərib bu çiçəkləri 

 düzələm yola. 

Düzəm həsrətimin 

 torpağına, daşına; 

Bir çiçək də aparam 

Təbrizə, — 

Azərbaycan məktəbinin açılışına... 
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DAHA NAĞILLARA ĠNANMIRAM MƏN 
 

Çapıb öz atını Ağatlı getdi, 

Atları şimşəkdən qanadlı getdi, 

Uşaq yaddaşımı qanatdı getdi, 

Daha nağıllara inanmıram mən. 

 

Nənəmin inamı, dərdi nağıllar, 

Namərdə aldatdı mərdi nağıllar, 

Bizi yuxulara verdi nağıllar, 

Daha nağıllara inanmıram mən. 

 

Uşaq ovutmağa bir noğul idi, 

Sözlərdə yaşayan bir ağıl idi, 

Yaxşı adamlarda bir nağıl idi, 

Daha nağıllara inanmıram mən... 

 

―Sim-simi‖i sözlə yox, zorla açdılar, 

Tilsimi min cürə yolla açdılar, 

Him-cimi möhürlü qolla açdılar, 

Daha nağıllara inanmıram mən. 

 

Fatmalar ayağı kəndirdə qalmır, 

Xəmrimiz küt gedir, təndirdə qalmır, 

Qarğalar tülküyə daha aldanmır, 

Daha nağıllara inanmıram mən. 

 

Acı həqiqətlər bal dadır indi, 

Arısı olmayan bal satır indi, 

Keçəli saçlılar aldadır indi, 

Daha nağıllara inanmıram mən. 

 

Elə yuxularda atlar kişnədi, 

Divləri qazana saldım, bişmədi, 

Gözlədim, göylərdən alma düşmədi, 

Daha nağıllara inanmıram mən!.. 
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FĠKĠRLĠ ADAMLAR 
 

Gecəni fikirlə səhərləyirlər 

İnamı yolunda Ovod adamlar. 

Vərəmlə, 

İnfarktla zəhərləyirlər 

Ürəkli kəsləri robot adamlar. 

 

Ürək döyünəcək... 

 sıxılanda da 

O, yeni bir həyat nəfəsi tapır. 

Fikirli adamlar yıxılanda da 

Torpaqda cazibə qüvvəsi tapır. 

 

Duyğulu başlarda fikir daşınar; 

Yağış yağacaqsa şimşəklər çaxar. 

Sərxoş sürücülər, 

Nasaz maşınlar 

Fikirli adamlar ovuna çıxar... 

 

Dağların ürəyi sözlə dolanda 

Zirvələr görünmür, bürünür çənə; 

Nədənsə, gün batıb, axşam olanda 

Bu dünya fikirli görünür mənə. 

 

Keçir beyinlərin qaranlığından 

Fikirlər müqəddəs bir ziya kimi. 

Fikirsiz, qayğısız, duyğusuz insan 

Yaşayır dünyada bir röya kimi... 

Hamar olmayıbdır fikrin meydanı, 

Zaman başqa cürə görüb əlacı. 

 

 

Fikri əsrləri qabaqlayanı 

Ya tonqal gözləyib, 

Ya dar ağacı. 

 

Sısqa bulağına ümman deyənlər 

Çəkir firavanlıq, şahlıq fikrini. 

Bilmir ki, cığırda iməkləyənlər 

Yıxılır naşı bir kəndirbaz kimi. 

 

Axıb, 

        axa-axa durulub sular, 
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Ətəklər sellərin, 

Zirvə qarındır. 

Bu günü fikirlə yaradıbdılar, 

Sabah da 

Fikirli adamlarındır... 
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*** 
Ağacın altında kölgə, 

Kölgənin altında torpaq, 

Torpağın altında ölülərimiz... 

Ağac öləndə 

 kölgəsini aparacaq, 

Kölgə öləndə günəşi, 

Günəş öləndə 

Ölülərə qoşulacağıq biz... 

 

Buludun üstündə ay, 

Dənizin üstündə ay işığı, 

Ay işığında 

 ulu bir soyuq. 

Ayı bulud udacaq, 

Ay işığını dəniz. 

Gecəyə qovuşacağıq biz. 

 

Köksümüzün altında ürək, 

Ürəyimizin altında arzu, 

Arzumuzun altında biz. 

Əvvəl biz susacağıq, 

Sonra qəlbimiz. 

Arzumuz yaşayacaq, 

Ağac bitirəcək 

 günəşin altında, 

Kölgə sərəcək 

 yarpağın altında. 

Çəkib torpağı üstümüzə 

Güləcəyik torpağın altında... 
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*** 
Alıb bu küləyi çiynimə 

Qaldıracağam 

 tüstülü buludların zirvəsinə, 

Düyünləyib tüstü buluduna 

 çəkəcəyəm küləyi. 

Tüstüdə iş günləri, 

 dəzgah səsi, 

 fəhlə ürəyi... 

İşıq yandıracağam 

 minarətək 

 göylərə dirənən 

 boruların üstündə, — 

Məryəm kimi 

 başında işıq haləsi; 

Görənlər deyəcək: 

 zühr edib İsanın anası... 

Alıb bu küləyi çiynimə 

 çırpacağam xəzəl pullara, 

Ciblərə gedən 

 gizli yollara, 

Çırpacağam 

 arxasınca kişidən çox 

 göz gəzən 

 gözəl dullara, 

Çırpacağam 

 hər gecə birinə 

 sarılan qollara... 

Tuşlayacağam 

 kürsülərdən deyilən 

 sabun köpüklü sözlərə, 

Bu küləyi qumla qarışdırıb 

 çırpacağam 

 gecə barlarında 

 xumarlanan gözlərə; 

Alıb bu küləyi çiynimə 

 bahara verəcəyəm 

 çiçəklərlə oynasın. 

Payıza verəcəyəm 

 yarpaqlarla oynasın, 

Qışa verəcəyəm 

 bəyazlıq içində 
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 qarla oynasın. 

Sonra çəkib ciyərlərimə 

 dolduracağam 

 rezin şarları, 

Qoy bu külək 

 bir az da 

 uşaqlarla oynasın... 
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MƏNĠM O AĞACA YAZIĞIM GƏLĠR 
 

Bir yanı sıldırım, 

Bir yanı dağdır, 

Çılpaq qayalardan qorxu boylanır. 

O tənha ağacdan meşə uzaqdır, 

Bir kol həsrətilə alışıb-yanır. 

Küləklə döyüşür çılpaq budaqlar, 

Gövdəsi torpaqtək cadar-cadardır. 

Sözlü dodağıdır seyrək yarpaqlar, 

Dindirsən, 

 dərdli bir fəryadı vardır. 

Hər gün budağında bir yarpaq ölür, 

Mənim o ağaca yazığım gəlir. 

 

Yanına bir cığır, 

Bir iz gəlməyir, 

Qara kölgəsindən qorxur o ağac, 

Bir ocaq oduna həris gəlməyir, 

Boylanıb yollara baxır o ağac. 

Görüş yerinə də ünvan olmadı, 

Adını kim isə gizlicə ana. 

Ondan istilik də uman olmadı, 

Soyuq bir gecədə tonqalda yana. 

O ağac nə çəkir tənhalar bilir, 

Mənim o ağaca yazığım gəlir. 
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*** 
Yoluma çıxan dağ, 

Zirvənə çıxaram sənin, 

Təpələrini düzləyib 

Nar kimi sıxaram səni. 

Yoluma çıxan dağ, 

Daşlarını yığaram sənin 

Bulaqların göz yaşında 

İçərəm səni, 

Boğaram səni. 

Yoluma çıxan dağ, 

Yüyürə-yüyürə, 

Sürünə-sürünə, 

Yıxıla-yıxıla 

Qalxa-qalxa aşaram səni, 

Qüruba gedən günəşə 

Qoşaram səni. 

 

Yoluma çıxan dağ, 

Əzərəm səni, 

Biçərəm səni, 

Keçərəm hər şeydən: 

Ömürdən, şerdən 

Keçərəm səni. 

 

Yoluma çıxan dağ, 

Nə çıxar bu inaddan. 

Çəmənində işim yox, 

Sərt qayana sözüm yox, 

Nə dərən gərəkdi mənə, 

Nə zirvəndə gözüm yox!.. 

Yoluma çıxan dağ, 

Özünü sıxan dağ, 

Bu uşaq yürüşümə 

Həsədlə baxan dağ, 

Dağsan, 

Dağ qürurunu qırma, 
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Kiminsə arxası olmaq üçün, 

   qarşımda durma! 

Bulaqlarını içərəm sənin, 

Çəmənlərini biçərəm sənin, 

Bu uşaq yürüşümlə 

Zirvəndən keçərəm sənin... 
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ĠSĠTMƏZ QƏLBĠNĠ... 
 

Qəfil bir şimşəkdir, 

Qəfil yağışdır, 

Nə zaman yoluna yağar bilməzsən. 

Uzaq bir sevginin toranlığından 

Gecikmiş məhəbbət doğar bilməzsən. 

Gələrsən evinə yad bir nəfəslə, 

Fikrin yarpaq-yarpaq soynar hardasa, 

Oyuncaq olarsan körpələrinə, 

Qəlbinlə bir qadın oynar hardasa... 

Gələrsən pıçıltı, 

 nəm gecələrdən 

Siqaret ətirli, 

Şərab qoxulu, 

Səni ağlın alar əyləncələrdən 

Hissin xumarlanar yarıyuxulu... 

Yalanlar qol-boyun olar səninlə, 

Həqiqət çırpınar yaralı quştək, 

Bir qadın nəfəsi qalar səninlə 

isitməz qəlbini, 

Almaz könlünü 

Günəşli bir gündə şaxtalı qış tək... 
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Ġġ OTAĞIM 
 

Evimin bir küncü, 

Uşaqlardan qaça-qaça 

 tapmışam bu yeri. 

Bura şerlərimin 

 döyüş səngəri. 

Əyilib masama 

 ağlımı, hissimi 

 verirəm yazıma. 

Mənimlə öpüşə-öpüşə 

 ölür siqaretlər. 

... Yayın bürküsü, 

Payızın ölgüsü, 

Qışın ayazı, 

Yazın dadı 

Hamısı yazımdadı, 

Anlarım, saatlarım, 

Kədərim, şübhəm, inadlarım, 

Qeybətlərdə sındırılan qanadlarım 

 hamısı yazımdadı... 

Xəstə yazılarım olur, 

Elə vərəqdəcə olur. 

Ölən şerimin tabutuna dönür 

 yazı masam, 

Təzəsini yazıram, 

Ö-lə-rəm, 

Ölərəm, yazmasam!!! 
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ÖMÜEDƏN BĠR GÜN DƏ... 
 

Ömürdən bir gün də keçdi, beləcə, 

Yarı yuxuludur, 

Yarı oyaqdır. 

Duyğular qoynunda ötən bu gecə 

Kiminsə ömrünə qayıdacaqdır. 

 

Ömürdən bir gün də keçdi beləcə; 

Bir gün də gecədə pul kimi itdi. 

Peşiman bir gözəl qayıtsın necə, 

Özünü bir qəlbdə öldürüb getdi... 

 

Ömürdən bir gün də keçdi beləcə; 

Dumanlar içində yuxudu bəlkə. 

Kimsə bu günümə bəlkə güləcək, 

Kimsə yazdığımı oxudu bəlkə... 

 

Ömürdən bir gün də keçdi beləcə; 

Getdi... 

 bir ümidə güman azaldı. 

Bir xəstə bildi ki, mütləq öləcək, 

Deməli, möcüzə uman azaldı. 

 

Ömürdən bir gün də keçdi beləcə; 

Qəbiristan yoluna təzə iz düşdü. 

Bir ana bətninin qaranlığından 

Çarpayı üstünə bir gündüz düşdü. 

 

Ömürdən bir gün də keçdi beləcə; 

Yaş bir balıq kimi sürüşür günlər, 

 

Axan ulduzlarla ağlayır gecə, 

Doğan günəşiylə gülüşür günlər. 

 

Ömürdən bir gün də keçdi beləcə; 

Bir kəl buynuzuna görən nə doldu?! 

Birini sükanda haqladı əcəl, 

Bir bağa çanağı kül qabı oldu. 

 

Ömürdən bir gün də keçdi beləcə; 

Ömür kitabında vərəqlər ağdı. 

Qapqara kölgəmdən bezib bu küçə, 

Kölgəmi səkilər aparacaqdı... 
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Ömürdən bir gün də keçdi beləcə; 

Səhəri günəşli, 

Axşamı qürub. 

Ömürdən bir gün də keçdi beləcə; 

Görəsən qarşıda hansı gün durub?! 
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ÖLDÜRDÜYÜM GÜNLƏR ÜÇÜN 

REKVĠYEM 

 
       Sizin də gündoğan səhəriniz, 

günbatan axşamınız var idi. Öm- 

rünüz dəqiqələr, saatlar idi. Heç- 

liyə bölünən vaxtım, heyif sənə, 

ölən vaxtım!.. 

 

İş yerim, olardınız, 

Bir şerim olardınız. 

Uzun günlər içində 

Siz qısaboy qaldınz; 

Bağışlayın siz məni 

Vaxtsız ölən günlərim. 

 

Əllərimlə kiminsə 

Telinə bağlamışam, 

Sizi bir qandal kimi 

Əlimə bağlamışam. 

Qədrinizi bilməyib 

Sonralar ağlamışam, — 

Bağışlayın siz məni 

Vaxtsız ölən günlərim. 

 

Siqaret tüstüsündə 

Havaya uçan vaxtım, 

Məqsədsiz saatlarım, 

Havayı qaçan vaxtım. 

Ay qapalı günlərim, 

Ay baxtlar açan vaxtım, 

 

Bağışlayın siz məni 

Vaxtsız ölən günlərim... 

 

Badə cingiltisində 

Qulağınız batdımı? 

Sizi məndən alanlar 

Barı baha satdımı? 

Bir heçliyə atdımı, 

Yoxsa əziz tutdumu?! 

Bağışlayın siz məni 

Vaxtsız ölən günlərim... 
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* * * 

Yaman dolub bu bulud, 

Yağacaqdır indicə, 

Qəzəbi şimşək olub 

Çaxacaqdır indicə, 

Dünyanı su içində; 

Boğacaqdır indicə; 

Nə deyim ki yağmasın? 

 

Qara bulud, boz bulud, 

Nə dərdin varsa, unut, 

Uzatmışam əlimi, 

Mən tutum ətəyindən 

Sən də əllərimdən tut. 

 

Uçaq yel qanadında, 

Qonaq gül budağına, 

Düşək bir nəğmə kimi 

Dağların dodağına. 

 

Gurla mənim səsimlə, 

Oxumaq həvəsimlə. 

Sən de, mən qulaq asım, 

Oxuyum, məni dinlə, 

Qoy sinəmə başını. 

 

Bu bulud, qara bulud, 

Bənzəyir yara bulud. 

Mən dərya içindəyəm 

Gör yağdın hara, bulud? 

Hara çəkdin qoşunu... 

Hər damla şeh dənəsi, 

Şeh də sənə dönəsi. 

Yağıb özünü yorma, 

Nəyim var ki, sönəsi? 

At inadın daşını. 

 

Göylərdi sənin yurdun, 

Başımın üstə durdun. 

Ucalığa ağlamaq 

Yaraşmır, ay buludum, 

Sil gözünün yaşını... 
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HAZIR QƏBĠRLƏR 

 

Gərək gəlməyəydim bu son mənzilə, 

Nə deyir dikilən o daşlar görən? 

Bu qəmli küləyin ağlar səsinə 

Kimdi gözlərinin yaşını verən?! 

 

Hər gün yuxu ömrü veririk yelə, 

Yumulu gözlərin qəm kölgəsi var, 

Yaxşı ki, yuxudan dururuq hələ, 

Bir gün oyanmamaq təhlükəsi var. 

 

Sükutu ağırdır bu daş səbirin, 

Üstü hıçqırıqlı gün qabaqdadır. 

Hasara alınmış bu boş qəbirin 

Ölüsü bəlkə də kef-damaqdadır. 

Təlaş yeri deyil, 

 ölüm ki, haqdır, 

Geriyə qayıtmır bu evə girən. 

Yaxşı ki, kirayə qəbirlər yoxdu, 

Pulsuz neyləyərdi ölülər görən?! 

Bir ―şəhər‖ salınır köhnə dərədə, 

Neçə təzə-təzə özül var burda. 

Növbəli, növbəli ölənlərə də 

Hazır, təkotaqlı ―mənzil‖ var burda. 

 

Daşlar ayaq tutub haradan qaçıb, 

Dizəcən torpağa girib, bitirlər. 

Ac quş balasıtək ağzını açıb 

Yemini gözləyir bu boş qəbirlər. 

 

 

Yorulub tərini silir daşyonan, 

Hamar daşlar üstə baxışı dondu. 

Şübhəydi içində alışıb-yanan; 

Bu daş bəlkə onun qisməti oldu. 

 

Yenə insan-insan yarpaqladı yol, 

Tabutun önündə inləyən kimdi, 

Naşı balabançı, 

 öz işində ol, 

Matəmdə musiqi dinləyən kimdi?! 

Sən öz iş yerini gör tapdın harda, 

Dəfn bürosuna mehrini saldın. 
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Usta çalğıçılar toyda, mağarda, 

Sənsə göz yaçına dəm tutan oldun. 

Axır, dayanmayır həyat sel kimi, 

Ölüm addım-addım izləyir bizi. 

Sərnişin gözləyən karusel kimi 

Ölüm ―Qurd ağzında‖ gözləyir bizi... 

 

Ay qəbir qazanlar, 

 gedin ev tikin! 

Bu qəmli dərədə plan ki yoxdur. 

Bu qoca dünyada ömrümüz qısa, 

Bizi qanadında aparır illər. 

Çoxu ev gözləyir... 

 Ancaq burdasa 

İnsan növbəsində durub qəbirlər. 

Rahatlıq axtaran ucuz qayğılar 

Sonuncu yerini min yol yoxlayıb. 

Hazıra o qədər vərdişlilər var. 

Bir ―bron‖ yeri də burda saxlayıb... 

Bəsdir, yuva-yuva qazdınız yeri! 

Bəlkə də karvanı dayandı köçün. 

Bağlayın! 

Bağlayın, boş qəbirləri, 

Açın! 

Həyat üçün qapılar açın!!! 
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LAQEYD ADAMLAR ARASINDA 
 

Ay soyuq adamlar, 

Ay ―kar‖ adamlar, 

Ay stol dalında bikar adamlar, 

Ayrılın telefon dəstəyinizdən; 

Bir uşaq yapışıb ətəyinizdən; 

Əlini kəsməyin, 

 əlsiz qalmasın; 

Kəsin, 

         gözlərinin yaşını kəsin, 

Kəssəniz, 

         biryolluq başını kəsin; 

İçində arzusu çağlayır onun, 

İçində bir nəğmə ağlayır onun.     

Qoymayın daşlara toxunsun oxu, 

Bu uşaq oxumaq istəyir axı 

 

Dinləyin, 

          o səsin zilini görün, 

Özündə yaşadır dağ havasını. 

Çəkilin yolundan, 

 ona yol verin, 

Qoy yoxuşa sürsün arabasını. 

Qaranquş yuvası uçurmayıb o. 

Göylərdən ulduzlar dərəcək bəlkə, 

Vallah, sizinkinə toxunan deyil. 

O, elə nəğmələr verəcək bəlkə 

Özgə dodaqlarda oxunan deyil. 

Qorxun, bir gün sizi tutacaq ahı, 

Səsi var, budurmu onun günahı, 

Bu uşaq oxumaq istəyir, axı... 

Hələ ki, qəribə yuxular görür, 

Hələ ki, yuxusu çin olmur onun. 

Yuxusuna böyük səhnələr girir, 

Oxumaq həvəsi azalmır onun... 

Böyük sarayların qapısı bağlı, 

Xırda komalara sığmayır səsi. 

Bir yol qohumları unudub barı 

Qayğı göstərsəniz,  

 bəsidir, bəsi. 

Axı, bu torpağın oğludur o da, 

Baxın sinəsində közərən oda 

Su atıb nahaqdan söndürməyin siz, 
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Nə olar, 

      laqeyd vərdişinizlə 

Yetim istedadı öldürməyin siz. 

Kimsəsiz bir səsdir hər varı, yoxu, 

Bu uşaq oxumaq istəyir, axı... 
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HARA GEDĠRSƏN QARANQUġUM?.. 
 

Hara gedirsən, qaranquşum, 

Gətirdiyin baharı 

 gerimi aparırsan? 

Boş yuvan üşüyəcək 

 məhəbbətsiz könültək. 

Səninlə köçəcəkdir 

 obamızdan gül-çiçək. 

Balaların arxanca 

 qanad açıb uçurlar, 

Qoy bu yeri tanısın 

 bu dimdiyi puçurlar... 

Getmə, qaranquşum, getmə, 

Barı balalarına 

 köçərilik öyrətmə, 

Hara gedirsən, qaranquşum?! 

 

Səma ki torpaq deyil 

 eniş-yoxuşu olsun. 

Sərhəd dirəklərinin 

 tikan ―naxışı‖ olsun. 

Sənə ki fərqi yoxdu 

 ya bu yurdun çiçəyi, 

Ya yad elin tufanı, 

 leysan yağışı olsun. 

Göylərmi oxşayacaq 

 xaraba yuvaları? 

Yuvanda bir cüt bala 

 qoy qalsın bu il barı. 

 

 

Qoy uçsun təbiətin 

 köçərilik ilqarı; 

Hara gedirsən, qaranquşum?! 
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UÇAN XALÇALAR 
 

Ömrünü-gününü yumaqdan açıb, 

Nənəm toxumuşdu əriş-arğacla, 

Xalının üstünə nağıldan köçüb 

Alma gətirmişdi o gün ağaclar. 

Ağ sap qurtaranda saçını hördü, 

Qara günlərini qara sap etdi. 

Qırmızı deyəndə qanını verdi, 

Həsrəti sarıda əridi getdi. 

 

Yaşıl ümidini toxuyurdu o, 

Ölən inəyinin, 

 itkin keçinin, 

Özgə sürüsündə qalan qumralın 

Sayaçı sözünü oxuyurdu o: 

 

Badyamız boşdu, inək, 

Dərd bizə tuşdu, inək. 

Nə yağ qalıb, nə qaymaq 

Qarşıda qısdı, inək. 

 

buynuzu sivri keçi, 

Arxacda yeri, keçi. 

Kölgən bizə bəs idi 

Bir sümük, dəri keçi. 

 

Anam, a nazlı qoyun, 

Boynu qotazlı qoyun, 

Xalım yarımçıq qalır, 

İpliyim azdı, qoyun. 

 

Toxudu, 

 oxudu, 

 toxudu yenə, 

Barmağı ip kimi incələn nənəm. 

Qarnı ac, 

 gözləri tox idi yenə, 

Təndirin başında dincələn nənəm. 

 

Babam bu dünyadan köç eyləyəndə, 

Gəlib xalısına durnalar qondu. 

Hananın önündə ağı deyəndə, 

Gözündə sonuncu damlası dondu. 
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Bir  gün də xalısı uçdu əlindən, 

Üstündə Əhmədi, Məmmədi getdi. 

Bir oğul harayı bitdi dilində, 

Oğullar durna tək gəlmədi, getdi. 

 

Buludlar üstündə xalı uçurdu... 

Əhmədin dalınca yıxılan Məmməd, 

Məmmədin dalınca yıxılan Əhməd 

O gün dərdi boyda dağı uçurdu. 

 

Külək ağlayırdı sədası neydə, 

Nəğmə yox, 

 sonuncu amandı, ahdı, 

Bir parça torpağım uçurdu göydə, 

Üstündə Əhmədi, Məmmədi yoxdu. 

 

Durna qanadları açan xalını, 

Tutmaq istədilər kəpənək kimi. 

 

Bir pullu işgüzar 

   uçan xalını 

Çəkib aparırdı çərpələng kimi. 

 

Düşdü yad ellərdə tağlı evlərə, 

Neçə ac gözləri xalı doyurdu. 

Xalılar pul olub doldu ciblərə, 

Yad əllər evlərdən xalı soyurdu. 

Xalıyla yeriyən piyli xanımlar 

Nənəmin əlini ayaqlayırdı. 

 

Çəkib apardılar arabamızı, 

Ayaqdan çəkdilər corabımızı, 

Qırıb nal etdilər orağımızı 

Sonra bu torpağı taptaladılar. 

 

Uçdu, evimizdə xalı qalmadı, 

Eşşək qanad açdı, çulu qalmadı, 

Qapıda bozdarın yalı qalmadı, 

O yal gəlmələrin xörəyi idi. 

 

Seyrinə daldılar hər cəfamızın, 

Alıb apardılar hər səfamızı. 

Suyunu içdilər aftafamızın 
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Qabı bir kəlmənin gərəyi idi. 

 

Çırpdılar ağacı, 

 barı qalmadı. 

Sökdülər çəpəri, 

 barı qalmadı. 

Bu eldə, obada qarı qalmadı 

Əlləri kəlmələr çörəyi idi. 

 

Uçdu xalçalarım, əlim yetmədi, 

Səsim çilikləndi, 

 dilim yetmədi, 

Yaxşı ki, xalıya ölüm yetmədi, 

O xalı xalqımın ürəyi idi. 
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QƏRĠB ELDƏ YUXU 
 

Yuxuma gəldiniz, 

 a gül balalar, 

Dünən ayrılmışdım, 

 darıxdım bu gün. 

Övladçün odlara girər analar, 

Ata məhəbbəti ölçülən deyil 

 

Öpüb oxşayıram əllərinizi, 

Göylər buludları döşəyib yerə, 

Ananız həyətə buraxmır sizi 

Necə gəlibsiniz bu qərib yerə?! 

 

Qəriblik cücərdi yenə  yolumda, 

Darıxdım... 

Bu nisgil qəlbimi sıxdı. 

Bir boşluq dayanıb qapı dalında, 

Qapını üzümə açanım yoxdu... 

 

Simurq qanadında gəldiniz, nədi?! 

Səbrimin kasası dolub, qadası. 

Sizin balıncınız qollarım idi, 

Yuxunuz balıncsız qalıb, qadası. 

 

Ürəyim gözümdən boşaldı mənim, 

Əliniz gözümün dəsmalı idi. 

Buludu göylərdə qovurdu səsim, 

Ulduzlar yuxumu yozmalı idi. 

 

 

 

Oyandım... 

Nəm idi balıncın üzü, 

Hələ gözümdəydi yuxunun çimi. 

Ana hədəsimi qovmuşdu sizi? 

Uçdunuz üstümə kəpənək kimi... 

 

Yuxuma gəldiniz, 

  a gül balalar, 

Necə şirin idi, 

Bu yuxu necə! 

Yaxşı ki həsrətin yuxu yolu var; 

Yüyürüb yuxuma gəlin hər gecə!.. 
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OYNA, BALAM, OYNA... 
 

Oyna, balam, oyna!.. 

Babanı bəylər oynatdı, 

Torpağını yadlar oynatdı, 

Düzlərində at oynatdı, 

Nərdə öyrənən babana 

Bir kəlmə şahmat oynatdı, 

Filini uddu getdi, 

Atla bir gediş edib 

Topunu uddu getdi,. 

Oyna, balam, oyna! 

 

Oyna, balam, oyna, 

Yurduna top atdılar. 

İndi topla oyna sən, 

İgidləri paltar kimi 

Yuyub kəndirdən asdılar 

İndi sapla oyna sən 

Ac-yalavac daxmada 

Acından ölən oldu, 

Qüvvə topla, oyna sən, 

Oyna, balam, oyna! 

 

Oyna, balam, oyna, 

Qulaqlarım səsdədi. 

Qeybət dolu qulaqlar  

Bəlkə boşalıb bir gün 

Bir ―Vağzalı‖ istədi. 

Dünya gözəl dünyadı 

İndi növbə sənindir, 

Bəxtin ayaq üstədi... 

Oyna, Naxçıvanımda 

İzin göyərsin sənin, 

Oxu, qarabağımda 

Səsin göyərsin sənin... 

Bu torpağın oğlusan, 

Sənin haqqındır, oyna! 

Sənin toyun olanda  

baxaq düşmən vayına. 

Oyna, qurbanın olum, 

Çağır bizi oyuna, 

Oyna, balam, oyna! 
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Bir 

  sevda  

    ağlayır
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GECĠKDĠ BU YAĞIġ... 

 
Daha bu yağışa otlar göyərməz, 

Daha bu yağışda lalələr sönməz. 

Bu yağış buludun yükü deyil ki, 

Bu yağış bir simurq tükü deyil ki, 

Yandırsan ömür-gün qayıda geri, 

İndi ürəyimiz köhnə yurd yeri, 

Torpağı nəmlidir, 

 daşı nəmlidir... 

Sırsıra asılıb gül budağından, 

Baharı gətirdin, 

Yayı ötürdün; 

Qış gəldi, 

      yatmısan fil qulağında... 

Beləcə gün keçdi, 

Zaman gecikdi, 

Gecikdi bu yağış, yaman gecikdi. 

 

Gecikmiş istəyi nədi göylərin, 

İndicə buludlar töküləcəkdir. 

Ürəyi doludur xatirələrin 

Dindirsən, 

       təəssüf hönkürəcəkdir. 

Qıvrılıb yatıbdır dolama yollar,— 

Boynuna dolanar o ilan kimi. 

Dəymə, qoy uyusun qəmli arzular 

Yaxandan tutacaq ayılan kimi... 

Bu göz yaşlarıyla, 

Bu yalvarışla 

Yolların tozunu yatırmaq olmaz. 

Küsülü illərin istəklərini 

Daha mənzilinə çatdırmaq olmaz. 

Yumaz ki, dünəni selləmə yağış, 

Bayılmş dünənə çiləmə yağış... 

Gecikdi bir arzu, 

 güman gecikdi, 

Gecikdi bu yağış, 

 yaman gecikdi. 

Yaşadıq nigaran, qulağı səsdə, 

Ömürdən ötəri cığırlar keçdi. 

Bizim ümidimiz axır nəfəsdə 

Nə qədər çırpınsa  

 yenə də heçdir... 
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Daha oyanışa güman ki yoxdur, 

De, nəyə gərəkdir bu son bəraət, 

Səndən ki, məhəbbət uman ki yoxdur, 

O güvəncli dağlar marala  qaldı, 

O məxmər çəmənlər sarala qaldı... 

Vaxtında yağmadı, 

 nur çiləmədi, 

Buludlar qarala-qarala qaldı... 

Məni bu günündə soraqlama sən, 

Məni dünənində taparsan indi. 

Bu günə qədərki kədər mənimki, 

Bu gündən sonrakı kədər sənindir. 

Qovmadım başımdan, 

 duman gecikdi, 

Decikdi bu yağış, 

 yaman gecikdi... 
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                *  * * 
Nə oldu?.. 

 Mənzilin sona yetdimi; 

De, nə tapacaqsan itirsən məni. 

Yandın əllərimdə siqaret kimi, 

Öpə-öpə zəhərlədin sən məni. 

 

Yuxulu gözündə gözəldi aləm, 

Hələ zəlzələni, tufanı görmür. 

Şadlığın qışqırır... 

 hardasa ələm 

Dərində gizlənib, sənə boy vermir... 

 

Məni görəcəksən hayana baxsan, 

Soyuqluq, tənhalıq üzəndə səni. 

Bir gün liman üçün darıxacaqsan 

Sualtı qayıqlar əzəndə səni. 

 

Bilirəm, ürəyin gileylənəcək, 

— Mən niyə ocaqdan gendə yanmışam? 

Hardasa bir mayak əl eyləyəcək, 

Gedib görəcəksən mən dayanmışam. 

 

Üstünə şübhələr töküləcəkdir; 

Ümidin qalacaq gümana sənin. 

Sevgim Xəzər kimi çəkiləcəkdir 

Əlin çatmayacaq limana sənin 
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GÖRDÜM BU GÜNÜ 
 

... Bu da sonuncu gün. Sonuncu vida, 

Bu da ayrılığın sonuncu tini. 

Quzum, hər görüşün son ucu vida, 

gördüm bu günü, 

Səninlə görüşün birinci günü... 

Yolun uğur olsun-deyirəm sənə; 

Qarşıda ömür-gün sınağı durur. 

Nə deyim, bəlkə də yolunda yenə 

Mənimtək bir sevda qonağı durur. 

Gedirsən, bu günü saxla yadında, 

Yaddaşın mən verən dərsi pozmasın. 

Sən elə alış ki, sənin oduna 

Ötəri qonaqlar qoy qızınmasın. 

Qarşımda nə çəpər, nə də ki, barı... 

Mənim də ömrümə beləcə gəldin. 

Qəlbində bir çınqı od saxla barı 

Bəlkə bir çırağı yandıra bildin. 

Əyil!.. 

 Məhəbbətin önündə əyil, 

Bəlkə bu dünyadan qopara səni. 

Taleyin estafet ağacı deyil 

Hərə bir mənzilə apara səni... 

Bir gün də sərbəstlik taxtı devrilib, 

Ömrünə gəlinlik illəri gələr. 

Dünənin bir namərd dosta çevrilib 

Sabah kəndirini doğraya bilər. 

Bu da sonuncu gün, sonuncu vida, 

Bu da ayrılığın sonuncu tini. 

Quzum, hər görüşün son ucu vida, 

Gördüm bu günü, 

Səninlə görüşün birinci günü... 
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GÖNDƏRMƏDĠYĠM MƏKTUB 
 

Saçların qaradırmı,  

Həsrət ağardıb yoxsa? 

Evində isti varmı 

əgər qəlbin soyuqsa? 

Çırpırsanmı yastığa 

Yuxulu günlərini? 

Ömür- günmü verirsən 

Ötüb keçən illərə? 

Təzə bəy qısqanmır ki, 

Köhnə xatirələrə?.. 

Əriyirmi sevincin 

İsti göz yaşın kimi? 

Yeriyirmi üstünə 

Kədərin qoşun kimi? 

Barı sərvət sarıdan 

Gözün-könlün doydumu? 

Şöhrət hərisliyini 

Göz yaşları yudumu? 

Hələ boğmur ki səni 

Bir otağın havası? 

Hələ düşməyibdi ki, 

Laqeydlik davası? 

Silibsənmi görəsən 

Adımı dodağından? 

Heykələ dönürsənmi 

Pəncərə qabağında?.. 
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               * * * 
...Yenə də gül çiçək üzür cavanlar, 

Üzüb, tellərinə düzür cavanlar, 

Sevgi dənizində üzür cavanlar, 

Bizimsə gəmimiz hələ gəlməyib. 

 

Uçub durna kimi köç edir illər, 

Durna lələyitək düşür fəsillər. 

Yenə sonalarla bəzənir göllər, 

Bizimsə sonamız gölə gəlməyib. 

 

Qönçə köynəyini bölübdür bahar, 

Açılan çiçəklə gülübdür bahar, 

Çox da təbiətə gəlibdir bahar 

Sənə verəcəyim gülə gəlməyib. 

 

Yuxusuz gecəni çoxaltmışıq biz, 

Nə olub?.. Daşamı ox atmışıq biz, 

Ürəyə ümmanlar axıtmışıq biz 

Ancaq gözümüzə gilə gəlməyib. 

 

Gecəni gündüzə qatır sevgimiz, 

Dağa da, daşa da çatır sevgimiz, 

Baş qoyub ürəkdə yatır sevgimiz, 

Bəs niyə bir dəfə dilə gəlməyib?! 
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* * * 
Deyəsən yolumuz ayrıldı bizim, 

Ürək o əvvəlki həvəsdə deyil. 

Ayrılıq oxuyur indi hər sözün, 

Dinlə son sözü də mən özüm deyim. 

 

Yorğun yolçulara bənzədim, nə qəm, 

Yollar ayağımdan tutub sürünür, 

Mənzilim uzaqdır, asta gedirəm, 

Səninsə mənzilin daha görünür... 

 

Üfüqlər nə yaman qızardı belə, 

Bəlkə məhəbbətin qürub çağıdır? 

Ömrümdən neçə il vermişəm yelə, 

Tale də bir yandan vurub - dağıdır? 

 

Uçurdum göylərin yeddi qatında, 

Axan ulduzları göydə tuturdum. 

Hər gecə xəyalın qanadlarında 

Günəşdə yatırdım, 

Ayda yatırdım. 

 

Yox!.. 

Daha səbrim də çatıb sahilə, 

Getmərəm mən aya, ulduza kimi. 

Eşqimi bir dəniz atıb sahilə, 

Əriyir daş üstə meduza kimi... 
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SƏN UNUT DEMĠġDĠN... 
 

Çıxıb gileyinin dumanlığından, 

Bir dərə sükutlu marağa döndüm. 

Mənə eylədiyin yamanlığınla, 

Keçmişin yaxşıdır, 

  yoxsa ki, indin? 

Sevgi zirvələşib əlçatmaz oldu, 

Getdi... 

           uzaqlardan isitdi bizi. 

Bəlkə soyuyubdur gəncliyin odu, 

Gəl günəşə tutaq ürəyimizi; 

İndi ürəyimiz quruca yurddu, 

Sən unut demişdin, 

Mən də unutdum... 

Yaşatdıq ömürdə neçə sualı, 

Dostların ―niyə‖si cavabsız qaldı. 

Cəsarət istərdim içə sualı. 

O nə məndə oldu, 

Nə səndə oldu. 

Bir axşam əllərin göyərçin kimi 

Çırpınıb qəfildən çıxdı əlimdən. 

Çəmənlər izinin göyərtisimi, 

Çiçəklər arxanca baxdı əlimdən. 

Bahara bu şaxta haradan düşdü, 

Çəmənlər saraldı, 

Güllər büzüşdü; 

Atıldı dilimdən ―Qayıt!‖ nidası, 

Sən onda küləklər aparan qayıq –  

Mənsə tənha qalan həsrət adası... 

Uzaqda deyildin, 

  yolun bir addım, 

Vüqarım qoymadı bir addım atım. 

Sən elə bilirsən qurtardı hər şey? 

Sən unut demişdin, 

Mən də unutdum?! 
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BƏNÖVġƏ BƏNDƏ DÜġDÜ ... 
Evcik-evcik oynadıq, 

Evciyimiz ev oldu. 

Sonra evlərdən xəlvət 

Sevgimiz də doğuldu. 

Ömürdən keçib getdi 

O illərin axarı. 

Mən qaldım ilk baharda, 

Neyləyim, tez yetişir 

Qızların son baharı... 

Bir gün, 

Bənövşə bəndə düşdü, 

Bu xəbər kəndə düşdü, 

Mənimlə var olan qız 

Özgə kəməndə düşdü... 

Toy səsi, mağar səsi, 

Qəlblərin titrəməsi, 

Yeniyetmə oğlanın 

Yıxılıb çəmən üstə 

Var səslə hönkürməsi... 

Sonra da bir bayatı: 

– Su gələ gölə bir də, 

Dərdimi bölə bir də. 

Payız köçən bənövşə 

Yaz  ola gələ bir də. 

 

Bu qış o gülə dəydi, 

Hicran o günə dəydi. 

Bu ağac çiçək açmaz 

Balta kökünə dəydi. 

 

 

Bu yaz  o yazdan deyil, 

Soyuq ayazdan deyil, 

Təzə məktub almışam 

Ancaq o qızdan deyil. 

 

Gün təzə, 

Ömür təzə, gün təzə. 

Təzə bahar gəlibdir 

Gətirdiyi gül təzə. 

 

Bu da belə bahardı, 

O da belə baxardı. 
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Hicran məni boğurdu 

Bu qız gəlib çıxardı. 

 

Dağlar çən geyir indi, 

Kimsə qəm yeyir indi. 

Yıxılıb çəmən üstə 

Bayatı deyir indi: 

 

– Bənövşə bəndə düşdü, 

Bu səda kəndə düşdü. 

Mənimlə var olan qız 

Özgə kəməndə düşdü. 
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                 *  * * 
Hamı uduzur 

 bu ömür - gün qumarında. 

Sirli gecələr dəfn olur 

 dodaqlar nəmliyində, 

 gözlərin xumarında... 

Reklamlar, 

Reklamdan düşmüş adamlar, 

Kişilərə yeriyən pul kimi 

 baxan qadınlar 

 gecədən keçib gedir... 

Dünən siqaret ətirli, 

 şampan köpüklü, 

Kiprikləri yuxu yüklü, 

Çarpayının qırçın döşəyində 

 qoşa adam şəkli... 

Bu günü də beləcə, 

Sabahı da beləcə, 

Hər gecə 

 təkcə 

 qonaqlar dəyişir, 

Hər gecə  

 bir ümid sozalır, 

Hər gecə 

 bir müştəri azalır; 

Bu yuxusuz qadınlar 

Hər gecə 

 kimsəsizliyə uzanır... 

Xəyalları axtarır səadətini 

Görmədiyi, 

Girmədiyi qadınlar; 

Boğulur səadəti, 

Xərclənir gözəlliyi 

 özünü sata-sata 

 aldığı pullarda... 

Bu bəzəkli şəhərin 

 lüt-üryan gecələrində, 

Paslı ehtiraslar içində 

 çürüyən gecələrdə 

Gözəl-gözəl qadınlar 

 özlərini dəfn edirlər 

 iyrənc-iyrənc 
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 kişilərin qoynunda; 

Hamı uduzur 

 bu ömür-gün oynunda... 
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KĠRAYƏ ÇARPAYI 
 

Bu ipək örtük altda 

 zolaqlı döşəyin 

 qırçın lələkləri var, 

Neçə qadın kürəyinin, 

 neçə qız ürəyinin 

      ləpirləri var... 

Bu çarpayı hop-hop kimi 

  oxuya bilir, 

Bu çarpayı taksi sayğacıtək 

  saya bilir... 

Bu çarpayı qoşa ovuca bənzər, 

  dilənçi ovcuna, 

Qadınlar pul kimi 

 atılırlar bura; 

Çırpınırlar balıq kimi 

 polad torları qıra-qıra... 

Balıncın içindən 

 qarət olmuş toyuqların 

  libası hönkürür, 

çarpayıdan döşəməyə 

  ipək libas tökülür, 

Divardan Cakonda gülümsünür 

Çılpaq Afroditaların 

  yalançı hay-küyünə, 

Bu çarpayı ağrı çəkir 

  deyinə-deyinə... 

Cakonda qadına baxır, 

Elə bil qəh-qəhəylə güləcək; 

Bu qadın hər şeydən xəbərsizdir, 

İndi... Hər şeyi biləcək... 
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ARZUDAN O YANA 
 

Əllərin əlimə dəyməyəydi kaş, 

Saçların üzümə toxunmayaydı. 

Gərək əvvəlki tək sən ürəyi daş, 

Elə əvvəlkitək saymaz olaydın... 

Bu istilik hardan?.. 

  Sən ki buz idin. 

Qəlbimdən, sən  niyə ovcuma düşdün?! 

Sən mənə əlçatmaz bir ulduz idin, 

Göylərdən qolumun üstünə düşdün. 

Bu da vüsal günü... 

  yox, sevinmirəm, 

İndi darıxıram bəs nələr üçün? 

Mənmi bu zirvəyə çıxdım, bilmirəm, 

Yoxsa sən darıxdın dərələr üçün? 

Dünənə yol yoxdu... 

  zaman apardı, 

Təəssüf zamana çatarmı görən? 

Daha sənə gələn yollar qurtardı, 

Arzudan o yana yol varmı görən?! 

 

Ötən günlərimə bir ümman dedim, 

Boşaldı ürəyim, 

  dolmur ki , dolmur. 

Limana çatmışam, 

  haraya gedim, 

Dənizə məqsədsiz qayıtmaq olmur... 
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ARAYA GĠRƏN GÜNLƏR 
 

Araya girən günlər 

Qarışqa gözü kimi iri, 

Qarışqa gözü kimi kor, 

Bir ildir hər biri... 

Araya girən günlər 

Əlsiz əlcəklər kimi 

 qaranlıqla dolu, 

 küləklə dolu; 

Kasıbın bazar yolunda 

 itirdiyi pulu; 

Qatardan yıxılan bir zavallının 

 relslərin o üzündə qalmış 

 sahibinin çiyninə  

 həsrətli qolu. 

Araya girən günlər 

Alıb apardı 

 ürəyimizdəki istini. 

Bir az siqaret tüstülü... 

Araya girən günlər 

Tamını dəyişdi günlərimizin 

  suya qarışmış neft kimi. 

İllər saxlamayacaq günlərimizi, 

Aylar anmayacaq illərimizi, 

Düymələri sökülmüş pencək kimi 

Yaxası bağlanmayacaq günlərimizin... 
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  * * * 
Gedər, bu məhəbbət qalası deyil, 

Vaxt gələr , 

  kədərli axırı çatar. 

Nə məndən Romeo olası deyil, 

Nə səndə Cülyetta məhəbbəti var. 

 

Sözümüz yalana söykənir daha, 

Yalan sevincimiz kədərə taydır. 

Ulduz söhbətimiz tükənib daha, 

 Ay da ki, hamının gördüyü aydır... 

 

Yarpaqlar titrəyir... 

  pıçıltısı yox, 

Köhnə dəyirmanıq – syu soğulmuş, 

İsti dodaqların söhbəti soyuq, 

Bəlkə bu məhəbbət ölü doğulmuş... 

 

Daha qurumağa bir şey qalmayıb, 

Yığılmış bostanın çəpəri yoxdur. 

daha gözlərim də üzündən doyub, 

Görürəm, sənin də nəfisin toxdur. 

 

Gedər bu məhəbbət, qalası deyil, 

Vaxt gələr, 

  kədərli axırı çatar. 

Nə məndən Romeo olası deyil, 

Nə səndə Cülyetta məhəbbəti var... 
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ÇAYLAR YENƏ AXIR... 
 

Getdin... 

Ləpələnib titrədi çaylar, 

Onda gedişinin yasımı qaldı, 

Yüyürüb arxanca, 

 büdrədi çaylar 

Tutub qayalardan asılı qaldı. 

 

Çaylar yenə axır... 

  susur lal kimi, 

Bu payız elə bil ksıbdı dağlar, 

Bəlkə gedişinə intihar kimi 

Öz qan damarını kəsibdi dağlar. 

 

Bura neçə oba, neçə də kənddir, 

Hamısı səninlə danışar, gülər. 

Getmisən 

 qayalar bir himə bənddir; 

Qoymayın, üstümə yıxıla bilər... 

 

Dağlara çıxıram, 

Dağlar buluda. 

Hər tərəf qaranlıq, 

Hər tərəf axşam. 

Yarpaq xışıldadı ayağım altda 

Sandım xatirəni ayaqlamışam! 

 

Düşdüm dərələrin dərin yerinə, 

Bir tənhalıq durub qəsdimə ancaq. 

Səni səsləyirəm, 

 sənin yerinə 

Qayalar səs verir səsimə ancaq. 

Demədim, a dağlar, yolumu kəsin, 

Dedim ki, bir azca aşağı sinin. 

Dağlar belə uca olmazdı, yəqin 

Dikəlib arxanca boylanır sənin. 

 

Durub keşikçitək neçə qaya, dik, 

Desəm yollarını kəsərmi görən? 

Biz ki, cığırlara kəmənd demişdin, 

Tullasam arxanca çatarmı görən!.. 

 

Çaylar yenə axır... 
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 Çaylara nə var? 

Hər ləpə səsinlə dinibdi burda. 

Dayanıb qayğısız atdığın daşlar 

Bəlkə mirvariyə dönübdü burda?.. 
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“SARI GƏLĠN” 
   

 ― Səni mənə verməzlər ‖ 

    X a l q  m a h n ı s ı. 

 

Ümidimi qopardılar, 

Günəşimi apardılar, 

Ürəyinə baxan olsa 

Məni orda tapardılar, 

 Sarı gəlin. 

 

Yollarını qar alıbdır, 

Bir səbəbi var, alıbdır, 

İlk Məhəbbət məktubları 

Saçın kimi saralıbdır, 

 Sarı gəlin. 

 

Bir şimşəyəm, çaxammıram, 

Bu həsrətdən çıxammıram, 

Qızılgüldən incimişəm, 

Sarı gülə baxammıram, 

 Sarı gəlin. 
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TƏSKĠNLĠK 

 Ər evindən peĢman qayıdan gəlinlərə. 

 

 O qapıda ümidlərin vuruldu, 

 Səbir eylədin, dözdün, səbrin yoruldu. 

Yorğun düşdün, qanadların qırıldı, 

Ağlama, ceyran balası, ağlama... 

 

Ömür yolu gah eniş, gah yoxuşdu, 

Neyləyəsən, bu da belə naxışdı. 

Elə bil ki, qəfil yağan yağışdı, 

Ağlama, ceyran balası, ağlama! 

 

Nə istədin, qismətinə nə düşdü? 

Heç bilmədin ömrün necə ötüşdü. 

Ər evinə vida günün yetişdi; 

Ağlama, ceyran balası, ağlama! 

 

Bir sevdanın soyuğunda donmusan, 

Çiçək kimi soyuq əldə solmusan, 

Sən ziyanın yarısından dönmüsən, 

Ağlama, ceyran balası, ağlama. 

 

Qucağında bir sevginin xatası, 

Sevgin idi, nifrət oldu atası. 

Qulağında toy gününün sədası; 

―Ağlama, ceyran balası, ağlama!‖ 
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* * * 
Göz yaşını axıtmağa  dəyərmi, 

Sonunda bir güləcəyi yoxdusa. 

Hər görüşə sevgi demə, əzizim 

Əgər onun gələcəyi yoxdusa. 

 

Sevgi yoxsa, ürək quru qəfəsdi, 

Kor ümidə nə qərəzi, nə qəsdi? 

Min yol geri çağırmağın əbəsdi 

Əgər geri dönəcəyi yoxdusa. 

 

Hər kül altda gizlənənə köz demə, 

Hər xatirə qırığına iz demə. 

Hər ürəkdən kövrək nəğmə gözləmə 

Sarı simdə dinəcəyi yoxdusa. 

 

Oda salsan, buz bağlayıb donacaq, 

Əldən uçdu, yad budağa qonacaq, 

Könül versən, nə qiymətə alacaq? 

Könül qədri biləcəyi yoxdusa. 

 

Ucaltdığın kiçiləndə görəsən, 

Əriyərsən gözün görə-görə sən. 

Süfrəsinə nə qoyacaq görəsən 

Sənnən tikə böləcəyi yoxdusa. 

 

Demə mənə: nələr gəlir ağlıma; 

Vay onda ki, qara səndən ağ uma. 

Ürəksizə ürək verib ağlama, 

Bir gün sənsiz öləcəyi yoxdusa... 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               ~ 124 ~ 

 

“UNUDANDA BAXARSAN...” 

   

  Şəkil arxasında yazı. 

Dedin, son xatirəm quru şəkildi, 

Yazdın, unudanda baxarsan ancaq. 

Mən səni unutsam... 

 düşündünmü bir, 

Şəklin səndən əvvəl unudulacaq... 

 

Bilirəm, 

Bir daha dönməyəcəksən, 

Əksin – yanan eşqin bir ovuc külü... 

Özün yad ürəyi dinləyəcəksən, 

Şəklinsə qəlbimin döyüntüsünü. 

 

Səni saxlamağa çatmadı gücüm, 

Açılan nə vaxtsa solmalı imiş. 

Şəklini vərəqə köçürmək üçün 

Arada neqativ olmalı imiş. 

 

Bu soyuq kağızda sevinc donubdur, 

Kədərin hardasa yol gəlir hələ. 

Üzünə xəfif bir sevinc qonubdur, 

Hicrana baxırsan sən gülə-gülə... 

 

Bir anın hökmüylə dəyişir insan, 

Necə əziz idi bayaq bu şəkil. 

Sən özün bir sevgi xumarındasan, 

Həmişə oyaqdır, 

 oyaq bu şəkil. 

 

Bir kağız üstündə donan ümidin 

Qəmli gözlərində əbədi ocaq, 

Şəklin vaxtı sayan saat kimidi, 

Yadıma düşəndə baxaram ancaq... 
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DEYƏSƏN... 

 
Çox oynadıq məhəbbətlə, axırda 

Tale bizə görk eylədi deyəsən. 

Soyuqluğu hicran geyib əyninə 

Üşümədi, kürk eylədi deyəsən. 

 

Bu sevginin sınıb düşdü qanadı, 

Eşidənlər səni, məni qınadı. 

Yalan deyib, yaman yorduq inadı, 

İnad bizi tərk eylədi deyəsən. 

 

Ötən günlər elə bil ki, yuxudu, 

Yuxuların bir yozanı yox idi. 

Sözümüzü danışanlar çox idi 

Kədər bizə ərk eylədi deyəsən. 

 

Bir yuvaya sakin ola bilmədik, 

Hissimizə hakim ola bilmədik. 

Bir olardıq, lakin ola bilmədik, 

Ağıl bunu dərk eylədi deyəsən. 

 

Bu tərəddüd bir an belə səngimir, 

Yorğun düşmür, aram olmur, təngimir. 

Üyüdürük ömrümüzü dən kimi 

Günlərimiz kirkirədi deyəsən. 
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BĠZĠM GÖRÜġÜMÜZ 

 
Sözlər niyə belə qəlbə dəyirlər, 

Ürəksiz görüşdən doymuşuq daha, 

Fillər ölümünü duyur deyirlər 

Biz də ayrılığı duymuşuq daha... 

 

Görüş yerimizdə yaşıl bürünən 

O ağac cildini quştək uçurdu. 

Son iki yarpağı biz idik, dünən 

Bizi də məhəbbət payızı vurdu. 

 

külək yarpaqları gəzdirir veyil, 

Köhnə yurd yerimi, görüş yerimiz? 

Tökülən yarpaqmı, yox, yarpaq deyil, 

Yağır üstümüzə gileylərimiz. 

 

Çoxdan oxumuşuq gözlərimizi, 

Gözlər istiliyini azdıra bilmir. 

Buz kimi soyumuş sözlərimizi 

Odlu dodaqlar da qızdıra bilmir. 

 

Ürək ayrılığa bəhanə gəzər, 

Sürünür görüşə ayaqlarımız, 

Qəlbimiz küsülü uşağa bənzər, 

Bəs necə görüşür dodaqlarımız?! 

 

Biz görüş yerinə ayaq döyürük, 

Hardasa sevginin qırılıb səsi. 

Bazar ertəsinə ağır deyirik, 

Hər görüş bizimçün bazar ertəsi. 

 

Sözlər niyə belə qəlbə dəyirlər, 

Ürəksiz görüşdən doymuşuq daha. 

Fillər ölümünü duyur deyirlər 

Biz də ayrılığı duymuşuq daha... 
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GÖZLƏRĠMDƏKĠ YAZI 

 
İtirdim, 

Ağlamadım yoxluğuna. 

Fikrim daş dəymiş pəncərə şüşəsi... 

Nə günəşi şahid çıxardım, 

 nə ulduzları 

Bu çılpaq həqiqəti görmək üçün. 

Gecələr səni yuxumda gördüm, 

Balıncımı da çevirdim 

 yuxuna girmək üçün. 

Demirəm nağıl qədər uzaqsan, 

Əbədilik bir gecənin sakiniyəm. 

Demirəm, bu görkəmdə 

Gecə vaxtı fanarları sındırılmış 

 avtomobil kimiyəm. 

Belə olsa nə vardı. 

Gözlərim almasa da 

 əllərim səni tapardı. 

Yolları bir yumaq kəndir kimi 

 yığardım əllərimə. 

Dağıdardım qatarların sırasını, 

 çatardım  əllərinin həsrətinə. 

Elə səni axtarmaq olardı peşəm. 

Gözlərimdən su çilərdim yollara, 

Bir nəğmə də oxuyardım: 

―Küçələrə su səpmişəm...‖ 

Demirəm, sənsizlik yolları kəsib. 

Yox! 

Bir bax, gözlərimə, 

Bircə kəlmə söz yazılıb: 

  ―Təəssüf!‖ 
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NƏ BĠLƏYDĠK... 
 

Nə biləydik bu sevginin sonu yox, 

Nə biləydik dünya belə dönəcək. 

Nə biləydik sevgi adlı bu qonaq 

İkimizin aramızda öləcək... 

 

Ulu sevgi göydən yerə endimi, 

Nə dayandı yolumuzun üstündə? 

Bu məhəbbət soyuduqca, sən demə, 

Can verirmiş qolumuzun üstündə. 

 

Hər görüşə sürünürdü ayaqlar... 

O çəmənlər – bir baharlıq səməni. 

Dodaqları yandıranda dodaqlar 

Ürəyimiz üşüyürmüş, deməli. 

 

Əyləncələr qoymadı ki, göz açaq; 

Hər istəyi biz beləcə bitirdik. 

Payız gəldi toy-bayramla, biz ancaq 

Yarpaq-yarpaq günümüzü itirdik. 

 

Şirin oldu yalanların zəhəri, 

Həqiqəti gizləmişik həmişə. 

Sevgililər oyaq açdı səhəri, 

Biz axşamı gözləmişik həmişə... 

 

Yuxu gördük... gah qorxulu, gah da şən, 

Boğdu bizi tərəddüdlər axarı. 

Yuxularda əllər gördük birləşən, 

Ha yozduqsa hicran oldu axırı... 

 

Nə biləydik bu sevginin sonu yox, 

Nə biləydik dünya belə dönəcək. 

Nə biləydik sevgi adlı bu qonaq 

Üzümüzə baxa-baxa öləcək... 
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SƏN GƏRƏK... 

 

Sən gərək özünü tanıtmayaydın, 

Mənə bu izini tanıtmayaydın, 

Yenə də həyatı səndən umaydım, 

Elə biləydim ki, dünyada təksən. 

İllərin ömrümdən apardığını 

Elə biləydim ki, gətirəcəksən. 

Bahar gözləyirdim, yenə də qısdı, 

bir arzu, bir ümid öldürməkdənsə 

Aldana-aldana yaşamaq xoşdu; 

Sən gərək özünü tanıtmayaydın... 

 

Sənə baxa-baxa sənin üzündə 

Görünür özgəni sevmişəm onda. 

Hər titrək sözümü sənin gözündə 

Yəqin özgəsinə demişəm onda. 

Hissin xumarında yumub gözünü 

Onda məhəbbətim yuxulu imiş. 

Sonradan oyanıb, onda bilib ki, 

Suyun lal axanı qorxulu imiş; 

Sən gərək özünü tanıtmayaydın. 

 

Sən gərək özünü tanıtmayaydın; 

Ömür də beləcə keçib gedəydi. 

Sən demə marala atdığım güllə 

Maral dərisində tülküyə dəydi... 

Sadəlövh qəlbimdən, məhəbbətimdən, 

Keçdiyim yollardan utanıram mən; 

Yuxulu gözümdən ağrılar keçir, 

Yanımdan sevgisi doğrular keçir, 

Səndən yox, onlardan utanıram mən... 

Sən gərək özünü tanıtmayaydın, 

Mənə bu üzünü tanıtmayaydın... 
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KĠTAB ARASINDA QURUMUġ LƏÇƏK 
 

Açdım vərəqləri, 

 töküldü yerə; 

Qəmli xatirənin göz yaşı kimi. 

Götürdüm, 

 ovcumda pıçıldaşdılar 

Sındılar, 

 günaha batdı əllərim... 

 

Hər başlayan yolun axırı çatır, 

Sevgi də insan tək yaşayır, ölür. 

Ürək məhəbbətə elə mumyadır 

Quru bir sözü də saxlaya bilir. 

 

Hansı ümidlərlə dərilib o gül, 

Eh, nələr keçibdir, 

 ürəkdən nələr... 

Bir qız yuxusuna sərilib o gül, 

Qar kimi göylərdən yağıb ləçəklər. 

 

Dərilibdir yarıqönçə, yarıgül, 

Vərəqlərdə ütülənib sarı gül. 

Gül adını kitablarda qoru, gül, 

Kim deyir ki, gülün ömrü az olur? 

 

Tale bəlkə bir sevgiyə görk edib, 

Gey əyninə, vərəqləri kürk edib. 

Çıx qarşıma hərdən mənə ərk edib, 

gir qəlbimə, ürəyimdə yaz olur... 

 

Görən kim dəfn edib bu son ümidi?! 

Sən ondan saralmış xatirə istə. 

Bir ölmüş sevgiyə əklil kimidi, 

Quruyub məhəbbət qəbrinin üstə... 
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QAYITMA 
 

İndi mi gedirsən son bahar kimi, 

Qayıtma geriyə durnalar kimi, 

Yaşa zirvələrdə, yaşa qar kimi, 

Çevrilib yağışa, selə qayıtma. 

 

İllərim nahaqdan ötdü səninlə, 

Demirəm ömür-gün bitdi səninlə, 

Getdin, nəğmələrim getdi səninlə, 

İndi qəmli ötən telə qayıtma. 

 

Sən gəldin ömrümə duman, çən kimi, 

Yaşarsan saçıma düşən dən kimi. 

Barı bundan belə yaşa mən kimi 

Qoxlayıb atdığın gülə qayıtma. 
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NĠYƏ QAYITDIN 
 
 Qaraca Çoban demişkən... 

 

Qara-qara gecələr 

Bir telincə gələrdimi! 

Bəyaz-bəyaz buludlar 

Ağ əlincə gələrdimi? 

İncə-incə qamışlar  

O boyunca gələrdimi? 

Əlvan qövsi-qüzehlər 

Qaş-yayınca gələrdimi? 

Niyə getdin?.. 

 

Dünyanı dolanan yollar 

həsrətindən üzündümü? 

Yanağının alovunda  

Prəvanələr qızındımı? 

 

Ağca üzün bozardımı, 

Al dodağın sızıldımı? 

Kədər harda tapdı səni, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Yanıb bağrın köz oldumu? 

Dürlü-dürlü nəğmələrin 

Elə-belə söz oldumu? 

Niyə qayıtdın?.. 

 

Dağlar, daşlar çiçək açdı, 

Üzün payıza düşdümü? 

Niyə yarıyolda qaldın, 

Gəmin dayaza düşdümü? 

Qönçə qəlbin açıldımı, 

Sübhün ayaza düşdümü? 

Qaraca-qaraca yellər 

Sovurdumu günlərini? 

Qara gün əlibaltalı 

Qovurdumu günlərini? 

Niyə getdin?.. 

 

İndi dönüb üzü mənə 

Nə ağlarsan, nə sızlarsan 

Basdırıb mənli günləri, 

Gözüyaşlı xatirəni 
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Nə oxşarsan, əzizlərsən? 

Yoxsa iz düşən qəlbini 

Göz yaşınla təmizlərsən? 

Sel kimi axan göz yaşın 

Bir damlaca gəlməz mənə. 

Bəyaz-bəyaz biləklərin 

Ağ buludca gəlməz mənə. 

İncə-incə qarğı boyun 

Bir budaqca gəlməz mənə, 

Niyə qayıtdın, niyə?! 
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MƏHƏBBƏTDƏN KÜSƏNDƏ 
 

Yazırıq sevgidən, 

 yazırıq  ancaq 

Elə sətirlərdə alışırıq biz. 

Məhəbbət olubdur oyun-oyuncaq, 

Hansı məhəbbətdən danışırıq biz. 

 

Odlara qalanmaq ötəri hisdir, 

Kəlmələr biçimli, 

Sözlər biçimli... 

Çoxları diplomsuz mütəxəssisdir, 

Eh, ürək aldatmaq bir su içimi. 

Sevimmi?!. 

 Tərəddüd qət edə bilmir, 

Bəzən itiririk inam, ümidi. 

Ürək var duyğular fəth edə bilmir, 

Ürək var həndəsi fiqur kimidir. 

Bir qəlbə girəndə boyalı sözlər, 

Görən öz sözünü ürək dedimi?! 

Axtarır, 

 axtarır, 

  axtarır gözlər; 

İşləyən bir saat kəfkiri kimi. 

 

Təbəssümlər saxta, söz qiymətlidir, 

Yalanı yalanla alqışlayırlar. 

Çoxları könüldən səxavətlidir, 

Hər qıza bir könül bağışlayırlar... 

 

Elə məhəbbətdən yazırıq, ancaq 

Elə sətirlərdə alışırıq biz. 

Məhəbbət olubdur oyun-oyuncaq; 

Hansı məhəbbətdən danışırıq biz! 
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MƏN BU GÜLÜ DƏRƏCƏYƏM 

  DEYƏSƏN... 

 
Gözlərində ilk baharın xumarı, 

Boy veribdir çiçəklərin içindən. 

Ləçəyində yaz mehinin tumarı, 

Xəbərsizdi ömrün karvan köçündən. 

Günəş kimi gülümsəyir üzümə, 

Əllərimə, nəfəsimə tələsir. 

Əyilirəm, tikan batır dizimə, 

Mən susuram, əvəzimdə o əsir. 

Tərəddüdü çırpıb yerə bu axşam, 

Cəsarətə gələcəyəm deyəsən; 

Mən bu gülü dərəcəyəm deyəsən. 

Bir baxışdan ləçəkləri titrəyir, 

Susub yenə min mənayla baxır o. 

Göz yumuram, qaranlıqdan gəl deyir, 

Duyğu kimi ürəyimə axır o. 

Taleyimdə bir ömrün gül dəstəsi, 

Bu dəstədə o gülün öz yeri var. 

Tənha könlüm yenə də gül xəstəsi, 

Bu istəklə bitəcəkmi arzular? 

Alıb yerdən sıxacağam köksümə, 

Mən o günü görəcəyəm deyəsən, 

Mən bu günü görəcəyəm deyəsən. 

Bu lalənin xal düşübdür üzünə, 

Əksi düşüb ürəyimə güzgütək. 

Nə zamandır mən düşmüşəm izinə, 

Əllərimdə ürkək-ürkək güləcək. 

Sabahında ömrün süstlü payızı, 

Pusqudadır qış gününün ayazı, 

Mən çiçəksiz qoyacağam bu yazı 

Ürəyinə girəcəyəm deyəsən. 

Könlüm olub bu gül üçün tamarzı, 

Mən bu gülü dərəcəyəm deyəsən... 
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* * * 
Bu qəfil görüşün, 

Küskün duruşun 

Yatan xatirəni oyadan deyil. 

Ötən gənclik kimi, 

Gözəllik kimi 

O günlər geriyə qayıdan deyil. 

 

Gör satan kim idi, 

Alan kim idi, 

İtirdik açarı, qaldı kilidi, 

Eşqimiz ac qalan uşaq kimidi, 

Min layla çalına uyudan deyil. 

Bilirəm, ümiddir ömrün ortağı, 

Budaq yaşadammaz düşən yarpağı, 

İçindən alışıb yanan torpağı 

Ümmanlar axsa da soyudan deyil. 

Bir kəlmə söylətsəm, 

  gözlərin dolar, 

Saxta vüqarını atından salar. 

Birgünlük görüşə qayıtmaq olar, 

Bu bir əyləncədir, sayıdan deyil. 

 

Bəzəyə bilmədik yalın sevgini, 

Biz doğru bilmişdi yalan sevgini. 

Bu cırtdan, 

 çəlimsiz qalan sevgini 

Ürək min çalışa böyüdən deyil. 

 

Ömrünü bir naşı daş-başı yedi, 

Saxta parıltılar daş-qaşı yedi. 

Dənsiz dəyirmantək daş daşı yedi, 

Daha daş ovulub üyüdən deyil. 
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SON SÖZÜN 
 

Gərək bu günümü görəydin özün, 

Həsrətin yaş gəlib yaşımın üstə. 

Bir ac qağayıya dönüb son sözün 

Hərlənir tufanlı başımın üstə. 

 

Bu söz dincliyimə kəsilib qənim, 

Nə topa buluddur, 

 nə də bir əlçim. 

İlk sözün, 

İlk sevgi dünyamdı mənim, 

Sənin son sözünü mən necə ölçüm? 

 

Kimi öz oduna alışan görsəm, 

Atıram qəlbimi həsrət oduna. 

Harda qaşqabaqlı bir oğlan görsəm 

Sanıram son sözü deyiblər ona... 

 

Qəlbim öz səhvinə çoxmu yanacaq, 

Niyə bəs qədrini bilmədim onda?! 

Axır qiymətini tapdım mən, 

    ancaq 

Səni itirmişdim onu tapanda. 

 

Hər ürək bir ocaq, 

Hər ürək nəğmə. 

Nəğmə alışıbdır, tüstülənibdir, 

Mənə elə gəlir hər kövrək nəğmə 

Sənin son sözünə bəstələnibdir. 

 

Getdin... 

Bu gedişdən nə düşdü mənə, 

Neçə lal hıçqırıq gözlərimdədəir. 

İlk sözü dodağın demişdi mənə, 

Son sözü yaşaran gözlərin dedi. 

 

İndi məhəbbətim həsrət dənizi, 

Orda dalğaların yarışı başlar. 

Tutular göylərin mavi bənizi, 

Sonra da son sözün yağışı başlar... 
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Qəlbim öz səhvinə çoxmu yanacaq, 

Niyə bəs qədrini bilmədim onda?! 

Axır qiymətini tapdım mən, 

    ancaq 

Səni itirmişdim onu tapanda... 
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* * * 
Yar yaxası düymədi, 

Əlim ona dəymədi. 

Vüsaldan bir don biçdim, 

Alıb atdı, geymədi. 

Bu donu kimə verim? 

 

Bu donun gül sehri var, 

Geyilməyə mehri var. 

Qollarımda o qızın 

Bir xatirə möhrü var, 

Bu qolu kimə verim? 

 

Ömrüm qara sualdı, 

Çıraq kimi sozaldı. 

Uçub getdi arıtək, 

Xatirə balı qaldı 

Bu balı kimə verim? 

 

Gedən getdi, çağırma, 

Baxan yoxdu, ağrıma. 

İki kəlmə söz ilə 

Bir xal saldı bağrıma 

Bu xalı kimə verim? 

 

Qəm təklikdən usanıb, 

Gecələrim uzanıb. 

Bir yol qalıb qarşımda 

Körpüsü çoxdan sınıb 

Bu yolu kimə verim? 
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NEYLƏYĠM?.. 
 

Bu təbəssüm bir çiçəyin izidi, 

Ala gözün bulaqların gözüdü, 

Ürəyimdə məhəbbətin özüdü, 

Ürəyimlə bacarmıram, neyləyim? 

 

Hər eyhamın bir tilsimə açardı, 

Dil bilsəydi daş da könül açardı. 

Ağlım səndən uzaqlaşar, qaçardı, 

Ürəyimlə bacarmıram, neyləyim? 

 

Bu ülfətin sonu hicran deyil ki, 

Dilim tutmur istəyimi deyim ki. 

Sənə gələn yollarımı əyimmi? 

Ürəyimlə bacarmıram, neyləyim? 

 

Gözləyirəm... 

Hər dəqiqəm il olur, 

Sən gəlirsən, hər ləpirin gül olur. 

Qəlbim yenə qolubağlı qul olur, 

Ürəyimlə bacarmıram, neyləyim? 

 

Uşaqlığın havası var başında, 

Ürəyimin xəncəri var qaşında. 

De, sevimmi mən indi bu yaşımda? 

Ürəyimlə bacarmıram, neyləyim? 
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BAġLAMAQ OLARMI ÖMRÜ YENĠDƏN 
 

De necə qayıdım, 

  hansı üz ilə? 

Başlamaq olarmı ömrü yenidən? 

Aradan mərhəmət körpülərini 

Özüm öz əlimlə uçurmuşam mən, 

Başlamaq olarmı ömrü yenidən? 

Elə bil özümə yad gəlir səsim, 

İnsan öz gözündən düşməsin gərək. 

Sənin taleyində ləkədir izim, 

Məni bağışlamır, əfv etmir ürək; 

İnsan öz gözündən düşməsin gərək. 

Baxdım məhəbbətə əyləncə kimi, 

Məhəbbət mənimlə əylənib demə. 

Sənin billur kimi təmiz eşqini 

Vəhşi hislərimçün çevirdim yemə, 

Məhəbbət mənimlə əylənib demə. 

Sənə söylədiyim şirin yalanlar 

Ölən məhəbbətin acısı oldu. 

Eh, yamanca əsdi qəfil küləklər, 

Vaxt uçdu tələsik, 

Ömür dəyişdi. 

Bir vaxt ünvanıma uçurdu zənglər, 

İndi telefonum susur, nə işdi? 

Vaxt uçdu tələsik, 

Ömür dəyişdi... 

... De necə qayıdım, hansı üz ilə? 

Başlamaq olarmı ömrü yenidən? 

Aradan məhəbbət körpülərini 

Özüm öz əlimlə uçurmuşam mən, 

Başlamaq olarmı ömrü yenidən? 
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YAZIĞIM GƏLĠR 
 

Səni görüb aldanan, 

Gözümə yazığım gəlir. 

Kəlməbaşı odlanan 

Sözümə yazığım gəlir. 

 

Ümidsiz yolları yoran, 

Yolların səbrini qıran, 

Hər zaman səni axtaran 

İzimə yazığım gəlir. 

 

Hər şeyi unudub gələn, 

Kədərini udub gələn, 

Üzünə üz tutub gələn 

Üzümə yazığım gəlir. 

 

Şaxta vurub, çovğun kəsən, 

Yorğun düşüb, məndən küsən, 

Soyuqlarda tir-tir əsən 

Dizimə yazığım gəlir. 

 

Soruşma bu giley nədir, 

Xatirən qəlbimi didir. 

Günah mənim özümdədir, 

Özümə yazığım gəlir... 
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BĠR SEVDA AĞLAYIR... 
 

Gəl dedim, köksümə yaralı düşdü, 

Əl açdım, əllərim aralı düşdü, 

Ona bu ağ dünya qaralı düşdü, 

Bir sevda ağlayır içimdə mənim. 

 

Qədri bilinmədi, 

 ömrü qırıldı, 

Həsrət boyun bükdü, 

 hicran yoruldu, 

O hər gün incidi, 

 hər gün vuruldu, 

Bir sevda ağlayır içimdə mənim. 

 

Min gül solduranlar 

 min gül dərdilər, 

Yüngül çiçəkləri 

 yüngül dərdilər, 

Mən ürək açanda  

 baxıb gördülər 

Bir sevda ağlayır içimdə mənim... 

 

Bacara bilmədim özüm-özümlə, 

Dil tapa bilmədim işim sözümlə, 

Mənim fəryadımla, 

 mənim közümlə 

Bir sevda ağlayır içimdə mənim. 

 

Mənəm daş daşıyan o məhəbbətə, 

İtmiş daş-qaşıyam o məhəbbətə, 

Özüm baş daşıyam o məhəbbətə, 

Bir sevda ağlayır içimdə mənim 

 

Gec oldu qədrini mən biləndə də, 

Sevinci yaşayıb, qəm böləndə də, 

Üzümə baxmayın, 

 mən güləndə də 

Bir sevda ağlayır içimdə mənim... 
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Təzədən 

 sevmək  

   olarmıĢ 
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BULUDDAN YUXARI 
 

Simurq qanadında qalxmışıq göyə, 

Uçuruq qürbətdən öz evimizə. 

Biz tanış deyildik, 

 bilmirəm niyə 

Belə tez alışdıq bir-birimizə. 

 

Danışdıq ömürdən olub-keçəni, 

Sən bahar soraqlı qarlı qışmısan?! 

Yerdə axtarırdım, axı, mən səni, 

Neyləyim, əlimə göydə düşmüsən... 

 

Söhbət qırıldımı, dinməyəcəyik, 

Yaddaşdan ütülü cümlələr keçir, 

Bəlkə də heç yerə enməyəcəyik, 

Göydə ürəyimdən gör nələr keçir. 

 

Mürgülü gözlərdən qayğı oxunur, 

Xumar baxışları yana ətirsən. 

Əlim təsadüfən sənə toxunur, 

―Bağışla‖ – deyirəm, gülümsəyirsən. 

 

Saatlar keçəcək, 

 buludu deşib 

Təyyarə qılınctək sıyrılacaqdır. 

Göydə yerlərimiz yanaşı düşüb, 

Yerdə yollarımız ayrılacaqdır. 

 

Yerimiz yanaşı düşəydi bir də, 

Arzumuz söz olub havada qalmaz. 

Buluddan yuxarı uçduğun yerdə, 

Boğazdan yuxarı söz demək olmaz. 

 

Qoşduq bir-birinə xoş söhbətləri, 

Enirik... 

 sonuncu sözümü deyim; 

Göylərdə doğulan məhəbbətləri, 

Torpaqda öldürmək insafdan deyil!.. 
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* * * 
İndi gedəcəyəm, 

 tək qalacaqsan, 

Sıxacaq bu çılpaq divarlar səni. 

Özün öz evində mənə qonaqsan, 

Bir azdan kədərlər qovarlar səni... 

Çığırma! 

 Özünə qayıdar səsin, 

Səsin divarlarda sürüşəcəkdir. 

Çırpınıb içində bu daş qəfəsin, 

Xəyalın əksimlə görüşəcəkdir. 

 

Güzgü yaddaşında nə qalacaq ki?! 

Xumarlı gözlərmi, pərişan telmi? 

Yalandan gözünü yumacaqsan ki, 

Yatasan... 

 tərslikdən yuxun da gəlmir. 

 

Boş qalan stulda görünər yerim, 

Otağın bir həsrət adası olar. 

Pillələri döyən ayaq səslərim 

Ürək döyüntünün sədası olar. 

 

Sükut qanadını üstünə sərib, 

Boşalan ürəyin dolacaq yenə. 

Külqabı içində baş-başa verib 

Ölü siqaretlər qalacaq sənə... 

 

Elə qəmli baxma! 

 İzin ver gedim, 

Sənin biçin yerin, zəmin deyiləm. 

Yalın ayağımla həmdəmin idim, 

Geyindim... 

 Mən artıq sənin deyiləm! 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               ~ 147 ~ 

 

MƏNĠ GÖRMƏMĠSƏM 
 

Bəzən büdrəmişəm düzü, yanında, 

Sevgidən salmışam sözü yanında. 

Min dəfə keçmişəm azı yanından, 

Məni görməmisən, görməmisən sən. 

 

Gözlərim həsrətlə dolub qalmışam, 

Yolunda gül kimi solub qalmışam, 

Üz-üzə gələndə donub qalmışam, 

Məni görməmisən, görməmisən sən. 

 

İzini ömrümə düzüb keçmisən, 

Keçdiyin yollardan bezib keçmisən, 

Yanımdan qanqalı üzüb keçmisən 

Məni görməmisən, görməmisən sən. 

 

Mənəmi veribsən sənsiz küçəni? 

Alıb aparıbsan sirli gecəmi. 

Yalançı yuxular aldadıb səni, 

Məni görməmisən, görməmisən sən. 

 

Yaxşı istəyibsən, yaman tapmısan, 

Günəş axtarıbsan, duman tapmısan, 

Həqiqət gəzibsən, yalan tapmısan, 

Məni görməmisən, görməmisən sən. 

 

Dönüb boylanıbsan ötərgi səsə, 

Mənəm sənin üçün yarpaq tək əsən. 

Xətrinə dəyməsin, korsan, ya nəsən? 

Məni görməmisən, görməmisən sən. 

 

Payız demirəm ki, ömrün yaz olsun, 

Yüz il də, min il də sənə az olsun. 

Ölsən, baş daşına bu söz yazılsın: 

―Məni görməmisən, görməmisən sən!‖ 
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BAHARA DEYƏRƏM... 
 

Açılıb ürəyim xatirələrə, 

Dəyişər ünvanı küləklərin də. 

Düşər əllərimdən məktubun yerə 

Qaldırar çiçəklər ləçəklərində. 

Bahar çəməninə təzə iz düşər, 

Açılar əllərim günəşə sarı. 

Hardansa yadıma bir dəniz düşər 

Adlamaq istəyər sahil-hasarı. 

Cığırlar uzanar nağıllar kimi, 

Uzaq bir üfüqdə itirər səni. 

Öpüb tellərindən, 

   saçların kimi 

Günəşə deyərəm, gətirər səni... 

 

Bəlkə bu həsrətdən kövrələr göylər, 

Bəlkə buludlar də hicrana düşər, 

Kövrək bir bacıya çevrilər göylər, 

Nəmli gözlərini sıxıb görüşər. 

Səni haraylaram... 

  dağlar səsimi 

Yayar çəmən kimi yamaclarına. 

O ayrılıq günü 

  ―kövrəlmə‖ deyib, 

Ovcuma yığdığım göz yaşı kimi 

Yığaram yağışı ovuclarıma, 

yağışa deyərəm 

  gətirər səni. 

 

Puçurlar düzülər budaqlar üstə 

Bənzəyər yaxanın düymələrinə. 

Yazdan gel butalı bir paltar istə 

Götür puçurları düymə yerinə. 

Baxaram gözümdə sevinc işığı, 

Mavi bir dünyanı açar göy mənə. 

Çevrilib olaram bir haqq aşığı, 

Nəğmə oxuyaram: 

 ―Yaxan düymələ‖... 

Çırpınıb çıxarsan hicran gölündən 

Çəkilər gözümdən həsrətin çəni; 

Bir səhər mehinin tutub əlindən 

Bahara deyərəm gətirər səni... 
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* * * 
Xəyalın göylərdən torpağa enib, 

Bəlkə də taleyin güləcək sənin. 

Nifrətim bir yazıpozana dönüb 

Adını qəlbimdən siləcək sənin. 

 

ürəkdə bir kövrək xatirə izi, 

Axır ki, mənzilin sonuna gəldik. 

Biz düyün salmışdıq taleyimizi, 

Yaxşı ki, vaxtında açıla bildik. 

 

Yamanca itirdik günlərimizi, 

Eh, daha itirmək qorxusu yoxdur. 

Küləklər sovurdu güllərimizi, 

Yolunmuş ləçəyin qoxusu yoxdur. 

 

Gecəni gündüzə qatıb gedirdik, 

Bu da ömrümüzə bir yazı imiş. 

Ümid işığını tutub gedirdik, 

çatanda gördük ki, qurd gözü imiş. 

 

Günləri incitək salıb itirdik, 

Nə qədər axtardıq, tapa bilmədik. 

Bir çevrə xəttini tutub gedirdik, 

Ha getdik, sonuna çata bilmədik. 

 

Ürəkdə bir kövrək xatirə izi, 

Axır ki, mənzilin sonuna gəldik. 

Biz düyün salmışdıq taleyimizi 

Yaxşı ki vaxtında açıla bildik. 

 

Ayrılıb gedirsən... 

 dolur gözlərin, 

Sonuncu nidatək qırılır səsin. 

Barı bundan belə sənin izlərin 

Mənim izlərimlə düyün düşməsin... 
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* * * 
Axı nə verəcək bu sevgi bizə, 

Köhnəlmiş hicranmı, 

Təzə vüsalmı? 

Nə qədər gec deyil, 

 get evinizə, 

Axı nə verəcək bu sevgi bizə! 

 

Sən oyaq görürsən yuxunu hələ, 

Yatdınmı?.. 

 Qorxulu  həqiqət gəlir. 

Sən mələk bilirsən çoxunu hələ, 

Hələ ki, şeytanlar üzünə gülür... 

 

Düşmüsən gözümə gur işıq kimi, 

Gözlər var işıqdan qamaşa bilmir. 

Əyyaş var yaşayır sarmaşıq kimi, 

Sevən var, ömründə sarmaşa bilmir. 

 

Aydın gözlərində duru göz yaşı, 

Vaxt gələr fəryadla bulana bilər. 

Qayıt!.. 

 Ətəyindən boşalt bu daşı, 

İlan xislətini unudan qolum 

Amandır, boynuna dolana bilər... 

 

Kül altda qor yatan ocaq kimiyəm, 

Sən mənim ömrümə əsən bir külək; 

İndi vaxtsız gələn qonaq kimiyəm, 

İndi öz kisəmə göz dikəm gərək. 

 

Üfüqə baş qoyur mürgülü günəş, 

Bu günün sehirli gecəsi gəlir. 

Qoşa sərnişinli səyyar evlərtək 

Sahilə gizlicə dönən maşının 

Gör neçəsi gedir, 

Neçəsi gəlir... 
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Mənə nə desələr indi yeri var, 

Hər baxış qəlbimə sancılan oxdur. 

Hər düşən axşamın bir səhəri var, 

Bizim gecəmizin səhəri yoxdur... 

 

Axı nə verəcək bu sevgi bizə?! 

Nə qədər gec deyil get evinizə... 
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ƏGƏR YUXUDURSA... 
 

Ağ bir dünya di o günkü dünya, 

Ay da köksüm üstə düşmüşdü o gün. 

Bəlkə həyat idi, 

Bəlkə də röya, 

Açıldı yaxası mavi bir göyün... 

 

Nağıla düşmüşdüm, 

 bir ağ nağıla, 

Ürəyim ovcumun içində vurdu. 

Hislər yer vermədi o gün ağıla, 

Bir ülvi xumarla qarşımda durdu. 

 

Dünya özü boyda qar yağdırmışdı, 

Yanırdım bu bəyaz ağlıq içində. 

Dünya yamanlığı yadırğamışdı, 

Təmənna yox idi sağlıq içində. 

 

Buludlar gözünü sıxmırdı daha, 

Gözü yumuluydu duyğuların da. 

Heç kəs mətahını satmırdı baha, 

Aydınlıq görürdü yuxularında. 

 

Şirinlik axırdı bulaqdan o gün, 

Könlüm süd gölündə çimirdi, nə qəm, 

Dedim, uca dağlar, siz də diz çökün, 

Bu gün mən sizlərdən daha yüksəyəm... 

 

Sözümə baxırdı bəyaz təpələr, 

Sünbül şəlalələr üstümə axdı. 

Eh, nələr yazıldı, ömrümə nələr... 

Nə deyim, söyləmək bəlkə günahdı. 

 

Köksümdə gül açdı, çağladı, yazım, 

O yazı dünyanın baharı sandım. 

O həyat idisə yuxu nə lazım, 

Əgər yuxuydusa niyə oyandım?! 
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ĠNANMA, ƏZĠZĠM, ĠNAN, ƏZĠZĠM 
 

Desələr onu da əyilən gördük, 

Dünən dediyini bu gün danırdı. 

Desələr yaxşıca dərsini verdik, 

Gülüb üzümüzə yaltaqlanırdı, 

İnanma, əzizim... 

İnanma buna. 

 

Bir sınmış ağacın önündə çöküb, 

Desələr budağı bağlayırdı o. 

Bir solmuş çiçəyi min dəfə öpüb, 

Lap uşaqdan betər ağlayırdı o, 

Sən inan, əzizim, 

Sən inan buna. 

 

Birinin haqqını aldılar əldən, 

Desələr daş kimi susub baxırdı. 

Heykələ dönmüşdü durduğu yerdə, 

Səsini içinə qısıb baxırdı. 

İnanma, əzizim, 

İnanma buna. 

 

Desələr qırdılar qol-qanadını, 

Çiynində təzədən qanadlar bitdi. 

Dilənçiyə verib son manatını, 

Desələr evinə piyada getdi, 

Sən inan, əzizim, 

Sən inan buna. 

 

Desələr birinin üzünə gülüb, 

Sonra arxasınca danışdı onun. 

Desələr ömrünü min yerə bölüb, 

Başı görüşlərə qarışdı onun ,– 

İnanma, əzizim, 

İnanma buna. 

 

Desələr unutmur o ilk eşqini, 

Üstündə gül kimi bitir məzarın. 

Sanki ilk görüşə getdiyi kimi 

Hər gün görüşünə gedir məzarın; 

Sən inan, əzizim, 

Sən inan buna. 
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Desələr dəfn etdik dünən biz onu, 

O da hamı kimi yaşadı, öldü. 

Bilməzdik bu qədər yaxınmış yolu, 

Qayıdıb dünyaya təzədən gəldi, 

Sən inan, əzizim, 

Sən inan buna. 
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YAġIL SEVGĠLƏR 
 

Elə ki göylərin açılar üzü, 

Günəş də bir başqa sevdayla baxar. 

Gülər təbiətin yamyaşıl gözü, 

Tumurcuq-tumurcuq boylanar bahar. 

 

Sındırar göllərin buz güzgüsünü... 

Şəfəqlər ehmalca qonar qar üstə. 

Bəyazlıq içində qız novruzgülü 

Ölər təmizliyin qolları üstə. 

 

Yalçın qayaları qəriblik sıxar, 

Tənha cığırlara boylanar yenə, 

Çürüyən kötüklər 

  həsədlə baxar 

Yaşıl pöhrələrin təravətinə. 

 

Torpağa üz qoyub yatan yarpaqlar, 

ümidlə yaşayıb bu yaza kimi. 

Köhnə xəzəlləri, 

 göyərən otlar 

Qaldırar çiynində cənazə kimi... 

 

Qolları budanmış qoca çinarın 

Balta yaraları göynəyəcəkdir. 

Şimşək qılıncına ulu göylərin 

göbələk qalxanlar neyləyəcəkdir?! 

 

Açılar yaxası xalı düzlərin, 

dağlar gec oyanar, 

 yuxulu olar. 

İlk baharı görən  

 qönçə qızların 

Yaşıl sevgiləri qorxulu olar... 

 

Ləçək-qanadların tozunu silib 

Zərif kəpənəklər qırpar gözünü. 

Bahar gətirdiyi yaşıllıq bilib 

Yaşıl maşınlara çırpar özünü... 
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* * * 
Mənə inanmırsan bir yuxu kimi, 

Qəlbində şübhələr, eyhamlar oyaq. 

Yox, mən istəmirəm 

 bir çoxu kimi 

yaşayaq bu sayaq, 

Ölək bu sayaq... 

 

Niyə baxışların üşüdür məni; 

Qəlbin ki, qəlbimdə  qızınmaq istər. 

Nə sevgi yenidir,  

Nə nifrət yeni; 

Elə tərəddüd də köhnədir, yetər!.. 

 

Bəlkə də adıma çox söz deyirlər, 

İstəsən inanma, 

İstəsən inan... 

Ayıq ol, 

 adama çox söz deyərlər 

Gör hansı doğrudur, 

Gör hansı yalan. 

 

Yaxın gəl, 

 oduna gir bu ürəyin, 

Sevənlər payıza, qışa bürünməz. 

Əsl çiçəklərlə kağız çiçəyin 

Uzaqdan baxmaqla fərqi bilinməz... 

 

Hərdən zəng edirsən... 

 susursan, niyə? 

Sənin sükutun da tanışdır mənə. 

Bir də zəng edirsən hirslənim deyə, 

Dəstəyi çırpıram əsəblərimə... 

 

Bir dəstək  gülüşlü,  

Biri əsəbi. 

Başlayır telefon oyunu sonra. 

Bilirəm susmağın nədir səbəbi; 

Ox atıb gizlətmə yayını, sonra... 
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Mənə inanmırsan bir yuxu kimi, 

Qəlbində şübhələr, eyhamlar oyaq. 

Yox, mən istəmirəm bir çoxu kimi 

yaşayaq bu sayaq, 

Ölək bu sayaq... 
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BU ġƏHƏRĠN GECƏSĠ 
 

Hər yanan ulduzun bir istəyi var, 

Sükuta baş qoyub dağ, aran yatır. 

Evləri hədəfə dönən analar, 

Hər gecə qızından nigaran yatır. 

 

Sönür pəncərələr ikibir, üçbir, 

Yorğun küçələrin yuxusu gəlir. 

Tüstülü borular yuxuya gedir, 

Şəhərdən məhəbbət qoxusu gəlir. 

 

Düşür pəncərəyə bir nəfəs izi, 

Evin buz qəlbini isidir indi. 

Bayaq şaxtalarda alışan qızı 

İsti otaqları üşüdür indi. 

 

Ulduzlar axışar bəbəklərinə, 

Analar diksinib qalxar yerindən. 

Güllü yorğanların çiçəklərinə 

Qorxar ki, arılar qonarlar birdən. 

 

Biçir buludları ayın orağı, 

Ulduzlar hələ də yerində sayır. 

O qızın əlində qalıb darağı, 

Oğlanın saçını külək darayır. 

 

Nigaran-nigaran pıçıldar ana: 

―Hardan gəlib çıxdı bu dəliqanlı?‖ 

Qayğılar rahatlıq verməzlər ona: 

―Qızım dəliqanlı, o, dəliqanlı‖... 

 

Bu sevgi yolları uzanar hara, 

Ürəkdə bir duyğu seli görünər. 

Dünyadan xəbərsiz Ofelyalara 

Hamletlər bir qədər dəli görünər. 

 

Külək qərib-qərib oxuyar hərdən, 

Ünvansız məktubtək qapılar gəzər. 

Sarımtıl işıqlar 

  pəncərələrdən 

Küçəyə atılmış nərgizə bənzər. 
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Küçələr xəzəlli, 

Ağaclar yalın. 

Payız son yarpağı budaqdan üzər. 

Pəncərə altında gəzən oğlanın 

Baxışı hörümçək toruna düşər. 

 

O gedər, 

 yuxusu qaçar yolların, 

Onu küləklər də saxlaya bilməz. 

Nə döngə, 

Nə də ki, işıqforların 

Qırmızı işığı saxlaya bilməz. 

 

Əriyər bu gecə hey çıraq-çıraq, 

Oyanar yuxudan o üzügülər. 

Səhərlər boylanan günəşdən qabaq 

Qızların şəklini öpər güzgülər. 
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* * * 
Budaqlarım yenə çiçək açacaq, 

İstəyirsən kötüyümü kəsginən. 

Payız düşsə yarpaqlarım uçacaq, 

İstəyirsən külək olub əsginən. 

 

Bu istəyin hələ çoxlu qalı var, 

Çəməninə yağacaq bir dolu var, 

Ürəyimin koğuşunda balı var, 

Bıçaq götür bu pətəyi kəsginən. 

 

Görüşürük , dil susur, göz danışır, 

İnan gözə, göz sözü düz danışır. 

Mən birəmsə, sözümü yüz danışır 

Sən də eyham kötəyini kəsginən. 

 

İnam azdır, ümidimsə gümandır, 

Bu sevdanın sabahı çən-dumandır. 

Yapışmışam ətəyindən, amandır, 

İstəyirsən ətəyini kəsginən... 
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BĠR DAMLA GÖZ YAġI 
 

Bir damla göz yaşının 

 yanaq boyu uanan 

 yolu qədərdi bu eşq, 

Hər gün keçirik bu yolu, 

 sənin ürəyin ümid, 

 mənim dilim yalan dolu. 

Şeh də deyərdim 

 bu bir damla göz yaşına, 

 səhərə qalsaydı. 

Dəniz də deyərdim, 

 axıb ürəyimə dolsaydı... 

Gözlərinə yıxılan kədəri 

 bir damla yaş qaldıra bilməz, 

Yanağından yüyürən isti duyğular, 

Kirpiklərindən asılan 

 təzə qayğılar, 

Düşdüyüm bu qaranlıq dünyada 

Bir kibrit çöpü də 

  yandıra bilməz. 

 

Gözlərində 

 hər axşamın səhər ümidi əriyir, 

Aldanmış bir məhəbbətin 

 içində baş alıb 

 kövrək bir uşaq kimi 

 ümidinə tərəf yeriyir... 

Bu dünyanın 

 yalanı nə çox, 

Açıq qalıb yalanların qapısı. 

Saçların qara bir bulud topası, 

Hər görüşümzdə 

 yağışı bir damla, 

Yağış da danışarmış adamla... 

Deyir 

       sən demədiklərini, 

Axır arzularına uzanan cığırla, 

Bir ucu gözlərində, 

Bir ucu ürəyimdədir bu cığırın, 

Kim bilir, 

 nə olacaq axırı?! 

Ayrılırıq, 

 fikirli, süst kimi, 
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Hər axşam 

 bir məhəbbət 

 yıxılır gözlərindən, 

 Zirvədən yıxılan 

 alpinist kimi... 
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* * * 

O soyuq axşamda, 

Qərib axşamda 

Necə doğmalaşdıq, 

 necə, bilmədim. 

Bahar axşamının ilk yağışında 

Səni buludlardan seçə bilmədim. 

 

Görüşdük çiçəklər açılan gündə, 

Ömrüm nur geyindi, 

 şəfəq burunu. 

Sənin o qayğılı təbəssümündə 

Körpə bir sevginin izi göründü. 

Dəniz sevinirdi gəlişimizə, 

Dalğalar dikəlib bizə baxırdı. 

Qoşulub qağayı gülüşümüzə 

Zaman dayanmışdı, 

Ömür axırdı... 

 

Baxdım, 

Gözlərindən isindi qəlbim, 

Əridi həsrətin buz dağı, uçdu. 

O axşam sinəmdə, 

 mən elə bildim, 

Sevginin yamyaşıl yarpağı aşdı. 

 

Sonuncu şəfəqlə gülürdü günəş, 

Gülüş çiləyirdik biz yerə, göyə. 

Üfüqdən qüruba enirdi günəş, –  

Dünyaya məhəbbət gəlirdi deyə. 
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* * * 

Bu səhər 

Bir çiçək bitdi əlimdə, 

Baş qoyub sinəmə 

 ürəyimi dinlədi, 

Yuxulu gözlərin xumarında 

Bir məhəbbət mürgüləyirdi... 

 

Bu səhər 

Alma çiçəyitək zərif, 

Ay işığıtək ilıq, 

Nar kimi dolu idi. 

Adamlar dolu sünbültək 

 başıaşağı gedirdi, –  

Əlimdəki çiçəyi görmədilər, 

 

Bu şəhər şehli dodaqlarıyla 

 öpdü üzümdən, 

Dodaqlarım çiçəklədi. 

Adamlar gözlərimin içində yeridi, – 

Ürəyimin içindən  

 xəbərsiz idilər. 

 

Bu səhər 

Yollar qu tükündən yumşaq, 

Göyərçin qanadından zərif, 

Həsrətimdən uzun idi. 

Bu səhər mənim idi, 

Dünyanın idi, 

Bir də 

Baxışlarında etiraf gətirən 

Bir qızın idi... 
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ĠNANA BĠLMĠRSƏN... 
 

Bayaq nəğmə idi suların səsi, 

İndi hər dalğadan bir qorxu baxır. 

dənizin elə bil donub nəfəsi, 

Dənizə soyumuş ulduzlar axır... 

Gün batdı, 

 qorxulu bir gecə düşdü. 

Bilmədik bu gecə heç necə düşdü. 

Bəlkə də yersizdir bu inad, qürur, 

Qarşıda dağ kimi dalğalar durur. 

Bu nimdaş qayıqla, 

 köhnə avarla 

Dəli dalğaları yıxmaq çətindir. 

 

Biz indi dənizə atılmış bir daş, 

Yenə də demirəm ümid üzülüb. 

Şəhla gözlərindən gilələnib yaş, 

Titrək dodaqların gömgöy kəsilib. 

 

Bir bax, 

 sahilədək doludur dəniz, 

Göz yaşın dənizi daşdıra bilər. 

Deyirsən dalğadan ümid gözləmə, 

Dalğalar qayığı aşıra bilər... 

Yamanca oynadıq bu odla, suyla, 

Bu gizli oyuna adətimiz yox. 

Sahilə uzanan Ay cığırıyla 

Piyada getməyə taqətimiz yox... 

Ümidə inanıb yaşamaq asan, 

uzaq işıqlara baxmaq çətindir. 

Sığınıb köksümə pıçıldayırsan; 

 – Deyəsən, sahilə çıxmaq çətindir... 

Saçların nəmlidir bu gecə kimi, 

Mən səni gündüzdən oğurlamışam. 

Yumub gözlərini, 

 say üçə kimi 

Sahilə çıxarıq... 

 Bu nağıllara 

İnana-inana uşaq olmuşam... 

Bir qızılbalıqsan möcüzə dolu 

Mən səni sahilə aparım necə? 
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Bu dəniz qəzəbli, 

Mən dəli-dolu 

Çətin ki əyiləm, 

 çətin i sınam, 

Bir azca ümid ver, 

 bir azca inam 

Tutub dalğaların ağ saçlarından 

Dənizi sahilə çəkim indicə... 

Gülmə, 

Sevənlərə hər şey mümkündür, 

Bu da bir ömürdür, 

Bu da bir gündür... 

Sahil qumlarına toxundu qayıq, 

Bir aç gözlərini ətrafına bax, 

Tomristək bur ana bilirdim səni 

Ay dəli, sən hələ uşaqsan, uşaq. 

Bu dəniz, 

Bu qayıq, 

 bu köhnə avar, 

Bu sahil, 

Bu dünya, 

 daha hər nə var 

Sənindir, 

Mənimdir, 

 Səadətindir, 

İnana bilmirsən bu səadətə 

Deyirsən: 

 —Sahilə çıxmaq çətindir. 
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YALAN 
 

Ömürdən bir anı ―oğurlamışıq‖, 

Qaçıb bölüşürük bu xəlvət yerdə. 

Payızdan ayrılan köçəri quşuq, 

Kim bilir, 

Bəlkə də görüşdük bir də... 

 

Səksəkə içində vurur qəlbimiz, 

Üstünü kül örtmüş gizli bir oduq. 

Bir-birimizçün doğulsaq da biz 

Hərəmiz bir yuva isidən olduq. 

 

Boşalır ürəyin, 

Dolur gözlərin, 

Gecikmiş zamanı lənətləyirsən. 

Dolaşıb dilində qalır sözlərin, 

Özün də bilmirsən nə istəyirsən. 

 

Örtür gözlərini yuxu xumarı, 

Yuxun saçın kimi qarışıq düşər. 

Fikirli keçərsən bu gün yolları, 

Ünvanın adımla dolaşıq düşər... 

 

Dəlitək daş atdıq bu sakit gölə, 

O daşı geriyə qaytarmaq olmur. 

Bizim yalanımız yeriyir hələ, 

Elə yeriyir ki, izi də qalmır. 

 

Aça da bilmirik sirri heç kimə, 

Elə gizli-gizli alışırıq biz, 

Bəlkə də bir doğru sevgi eşqinə 

Min yalan uydurub danışırıq biz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               ~ 168 ~ 

 

ĠRADƏSĠZLĠK 
 

Zəng etməyəcəyəm sənə, 

Əvvəl telefon nömrəsini 

 unudacağam, 

Sonra səni. 

Barmaqlarımın yaddaşından  

 siləcəyəm saçlarının 

  yumşaqlığını. 

Gəlməyəcəyəm sizə tərəf; 

Bəhanə edəcəyəm 

 yolların uzaqlığını... 

Qovacağam yaddaşımdan 

 xırmandan sərçə qovan kimi 

 sarıdimdik xatirələrini. 

Qərəzli arzulartək 

 ürəyimdə boş qoyacağam yerini. 

 

Zəng etməyəcəyəm sənə. 

Əli qoynunda qalacaq 

 lal telefonun, 

Şüşə gözlərdən 

 kədərli rəqəmlər 

 boylanacaq sənə. 

Kədərlə baxacaqsan 

  sükutun hədəsinə. 

Hər gecə yuxulu gözlərində 

 birgünlük ümid öləcək; 

Yuxuna qorxulu  

 şübhələr töküləcək, 

Balıncının yarısı üşüyəcək... 

 

Zəng etməyəcəyəm sənə, 

Boşaldı cibimin 

 2 qəpiklik yükü. 

Avtomat telefonların 

 azalacaq bir sakini, 

İki yeri boş qalacaq 

 arxa sırasında 

 kinoteatrların, 

Adını tapmayacaqsan arasında 

 yeni yazdığım sətirlərin. 
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... Bu günün də  

 sənsiz  axşamı gəldi, 

Evdəsənmi görəsən? 

Telefonun yanındamı 

 dayanmısan yenə sən? 

Səsim isidərmi otağınızı? 

Məndən yeni qeybətlər 

 edibmi qonşu qızı?! 

Boylanırsanmı yenə 

 mənim gəldiyim yola?.. 

Yordu ―bəlkə‖lər məni,  

—Xalaoğlu, 

 bəlkə 2 qəpiyin ola?!. 
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* * * 

―...Bacaya qoyublar dəmir qəfəsi 

Baxsam öldürərlər, baxmasam ölləm.” 

 

Birimiz dan yeri, 

Birimiz qürub, 

Fikirlər, qayğılar  

Beynimi yorub. 

Bir gül önçəsini 

Soyunub durub, 

Dərsəm öldürərlər, 

Dərməsəm ölləm. 

 

Ağlım kəsilibdir, 

Hissimə qənim, 

Deyir buludlardən 

Torpağa enim. 

Könlümü bir gözəl 

İstəyir mənim,–  

Versəm öldürərlər, 

Verməsəm ölləm... 

 

İçimi bir şübhə 

Doğrayır, yeyir, 

Tərəddüd fikrimi  

Min yerə əyir, 

Bir çəmən çağırır! 

―Buyur, gəl‖ deyir. 

Girsəm öldürərlər,  

Girməsəm ölləm. 

 

Bükürdü boynunu 

Yenə bənövşə. 

Bir həmdərd yoxdu ki, 

Adam gənəşə, 

Yetişib, 

Budağı əyir gülöyşə, 

Yesəm öldürərlər, 

Yeməsəm ölləm. 
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Xumardan alışıb  

Bir üz göynəyir, 

Peşiman qayıdan 

Bir iz göynəyir, 

Dilimin ucunda 

Bir söz göynəyir, – 

Desəm öldürərlər, 

Deməsəm ölləm... 
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ƏLLƏRĠN NƏ YAMAN SOYUQDUR, 

GÜLÜM... 
 

Əllərin nə yaman soyuqdur, gülüm, 

Əllərin elə bil qar çiçəyidir. 

Ay aman, əlində dondu ki, əlim, 

Əllərin əlimin buz əlcəyidir. 

Biz ki, cənubluyuq, 

 bu soyuq hardan? 

Gərək külümüz də soyuq olmasın. 

Gözümüz dünyada ən qaynar bulaq, 

Gərək əlimiz də soyuq olmasın. 

 

Oddan yoğrulmuşuq, atəşik, axı, 

Qəlbimiz duyğular tonqalı kimi. 

Yanağın elə bil alov filimi, 

Əllərin bir taxta yonqarı kimi... 

Əllərin nə yaman soyuqdur, gülüm, 

Niyə bu soyuğu indi duymuşam? 

Bir ömrün məhəbbət taleyini mən 

O soyuq əllərə necə qıymışam?! 

 

Ay üzübaharlı, 

 əli qış sonam, 

Gileyim gülməli gəlməsin mənim. 

Qorxuram, 

 sevgidə soyumağın da 

Əlindən başlaya, 

 əlindən sənin; 

Əllərin nə yaman soyuqdur, gülüm... 
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ġÜBHƏ 
 

Bir gün tapacaqlar məni 

Saçlarında, qollarında qalan 

 barmaq izlərimdən. 

Haçansa məni görəndə 

Pul itirən uşaq kimi 

 yerə dikilən gözlərində. 

Saralmış xatirələr tapılacaq 

Əncir kimi sozalmış 

 ürəyinin küncündə. 

Köhnə bir məhəbbət sızlayacaq 

İllərin əlimiz yetməyən ucunda. 

Axtaran tapılacaq 

 ömrünün mən adlı 

  qapqara kölgəsini; 

Daxıldan pul kimi çıxaracaqlar 

Telefon yaddaşında qalan səsimi... 

 

Bir gün tapacaqlar məni, 

Maşın basmış bir uşağın 

 təkərlərdə qurumuş 

  qanı kimi; 

Çəkəcəklər sevgi məhkəməsinə 

Çoxdan gizlənən cani kimi. 

Yenə də ümidim—sən, 

Yeganə şahidim—sən, 

Nəsə pıçıldayacaqsan 

 dilin topuq çala-çala, 

Hər şeyi doğru deyəcəksən 

 az qala... 

Sözlərin— 

 qanadları sapa keçirilmiş 

 qara bir böcək. 

Ha uçacaq, 

 bir dairədə 

 fırlanıb-fırlanıb 

 süst düşəcək. 

Bir gün tapacaqlar məni, 

 dünyanın işidi. 

Yalan danışacağıq, 

 dodaqlarımız üşüyəcək... 
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* * * 

Elə bilirdim, 

 heç kəsi sevmərəm daha, 

Həsrət şerlərimə ―əlvida‖ demişdim, 

Öyrənmişdim  

 əllərinin istisinə, 

 gözlərinin eyhamına. 

Tələsdiyim yer görüşün idi, 

Sevincim—gəlişin idi. 

Kədərim—gedişin idi. 

Nazınla oynayırdım 

 təlimçi əlində pələng kimi, 

Qaldırdın göylərə məni 

 kağız çərpələng kimi... 

Sonra... çərpələng uçurmağa 

 həvəsin olmadı daha. 

Pələnglə oynamaqdan yoruldun, 

Pişik təliminə vuruldun; 

Ürəyin əllərin kimi soyuqdu, 

Mənasız bir baxış dondu gözündə; 

Körpə bir məhəbbəti öldürdün özündə. 

Yola saldın mənli günlərini 

 növbəti qatar kimi... 

Elə bilirdim 

 heç kəsi sevmərəm daha, 

Yox!.. 

Bu məhəbbəti  

 ölü bir bədəndən 

 cırıb çıxara bildim 

 nimdaş bir paltar kimi. 

Sevirəm yenə, 

Ürəyimi ütüləyib vermişəm 

 sevgi üçün üşüyənə! 
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* * * 

Vəfalı qızlardan az yazırıq, az, 

Gileylə doludur şerlərimiz. 

Şerə ünvan olur sevgisi dayaz, 

Dərin ümmanları unuduruq biz... 

 

Hey əl-qol atırıq yağış gölündə, 

Görən sədaqəti duymurmu ürək? 

Susuruq... 

 Naməlum qəbir önündə 

Fikirli-fikirli susduğumuztək... 

 

Bilirik hər hissin öz sərhəddi var, 

Bəlkə bu istəyi vurmuruq üzə. 

Nədənsə çox azman vəfa, etibar 

Vəzifə borcutək görünür bizə. 

 

O bir bulaqdır ki, tutulub gözü, 

Həmişə oyaqdır onun ümidi. 

Yaxın getmirik... 

  sanki bu mövzu 

Mina basdırılmış sahə kimidi. 

 

Vəfalı qızlardan az yazırıq, az, 

Gileylə doludur şerlərimiz. 

Şerə ünvan olur sevgisi dayaz, 

Dərin ümmanları unuduruq biz... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               ~ 176 ~ 

 

ETĠRAF 
    Ömür-gün yoldaşıma    
 

Fikirli gəlirəm. 

Dalğın gəlirəm, 

Qayğılı gözlərin çəkir şəklimi. 

Bəzən gec gəlirəm, 

  yorğun gəlirəm 

Bitirsən qapıda bənövşə kimi... 

 

Bəlkə min suçumu bilmisən mənim, 

Birini üzümə vurmamısan heç. 

Eyhamla üzümə gülmüsən mənim, 

Bircə yol üzümə durmamısan heç. 

 

Hər kəs taleyiylə gəlir həyata, 

Demirəm, ürəyi yumşaq olmuşam. 

Dəcəl balalara mülayim ata, 

Səninçün ən dəcəl uşaq olmuşam. 

 

Sənsən dağlar kimi səbrlə dözən, 

Bəlkə tərəddüdlə çox döyüşmüsən. 

İsti bir sevgidən yazmışam bəzən, 

Soyumuş çayımı sən dəyişmisən... 

 

Üzümdə kədərdən bir iz görəndə 

Şirinim olmusan, 

Acım olmusan. 

Qohumdan, tanışdan pis üz görəndə 

Sən anam olmusan, 

Bacım olmusan. 

Bir kövrək şerimdən gözlərin dolub, 

Nə deyim, 

 Özgədən çox yazıb qələm. 

Nə qədər düyünlü günümüz olub, 

Düyünlü qaşını görməmişəm mən... 

 

Bir əlin mətbəxdə 

 qabda, qaşıqda, 

Bir gözün istidə, tüstüdə olub. 

Bir əlin beşikdə 

 oğul-uşaqda, 

Bir gözün həmişə üstümdə olub. 
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Yollar çarpaz-çarpaz, 

Yollar qarışıq... 

Gecə yol gəlirəm qulağı səsdə. 

Bizim pəncərədən süzülən işıq— 

Gözünün nurudur yolumun üstə. 

 

Fikirli gəlirəm, 

Dalğın gəlirəm, 

Qayğılı gözlərin çəkir şəklimi. 

Bəzən gec gəlirəm, 

 yorğun gəlirəm, 

Bitirsən qapıda bənövşə kimi... 
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* * * 

Qapını döymüşəm gecəyarısı, 

Saçımda bir əlin təması gəlib. 

İsti dodağımda bir öpüş izi 

Əlimdə bir saçın xınası gəlib. 

 

Yuxulu gözündə qızartı görüb, 

Qızara-qızara yalan demişəm. 

Şübhənin bəhanə payını verib, 

Hələ yatmayıb ki, balam, demişəm. 

 

Tez-tez oynayıram mən bu oyunu, 

Neçə yad sifəti görüb gəlirəm. 

Sənin bir ömürlük sevgi payının 

Yarsını özgəyə verib gəlirəm. 

 

Bu elə duyğu ki, 

Bu elə qəm ki, 

Min olsa yenə də əyməzdi səni. 

Bəzən eləsinə dəyişmişəm ki, 

Bəlkə dırnağına dəyməzdi sənin. 

 

Pəncərə dalından yollara baxıb, 

Yuxusuz gözünlə vaxtı ayırsan. 

Körpə balaları köksünə sıxıb 

Mürgülü-mürgülü gülümsəyirsən. 

 

Nağıl danışırsan ―Min bir gecə‖dən, 

Nağılın qorxulu, sehirli, qəmgin... 

Mən isə sallanıb kəndir gecədən 

Bir quyu dibinə enirəm hər gün. 

 

Bilmirəm mələksən, allahsan, nəsən? 

Mənə bağışladın neçə günahı. 

Belə mehribanlıq eylədikcə sən 

Özüm öz gözümdən düşürəm, axı... 
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SƏN DEMƏ, TƏZƏDƏN 

SEVMƏK OLARMIġ... 
 

Sən demə, təzədən sevmək olarmış, 

tale də təzədən gülə bilərmiş, 

Küsüb gözüyaşlı gedən məhəbbət 

Peşiman-peşiman dönə bilərmiş. 

 

Ürək bulud kimi boşalırsa da 

Demək, bulud kimi təzədən dolur. 

Sonuncu şöləsi titrəyən şamdan 

Ayrı bir şamı da yandırmaq olur. 

 

Sən demə, təzədən sevmək olarmış, 

Köhnə yaraları vaxt, zaman silir, 

Kəsilən budaqla ölən ağaclar 

Təzə pöhrələrlə dirilə bilir. 

 

Ağlaya-ağlaya dünyaya gəlib, 

Biz ana südüylə gülməmişikmi?! 

Hər axşam sapsarı batan günəşi 

Hər səhər təzə-tər görməmişikmi?! 

 

Sən demə, təzədən sevmək olarmış, 

Sevgi  fürsət deyil quş kimi uça. 

Nə də kölgədir ki, 

 qaçasan qova, 

Ya da sən qovasan, 

 o səndən qaça... 

 

Çıxarsan qəlbindən ötən sevgini, 

Bir gün də tənhalıq sıxacaq səni. 

Kiməsə etdiyin yaxşılıq kimi 

Məhəbbət qarşına çıxacaq sənin. 

 

İlk sevgi yuvadan düşən quşcuğaz, 

Körpə qanadları pöhrələnməyib. 

Məcnunun ahıyla uçan məhəbbət 

Min hiylə əliylə yerə enməyib... 

 

Mən ki, görməmişəm sevgini susan, 

Məhəbbət zirvədə bəslənən qarmış. 

Kim deyir, bir dəfə sevilir insan, 

Sən demə, hər zaman sevmək olarmış... 
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GETMƏK ĠSTƏYĠRSƏN... 
 

Getmək istəyirsən, 

 bəhanəsiz get, 

Oyatma mürgülü xatirələri. 

Səsin həmin səsdir, 

 baxışın ögey, 

Gedirsən, 

  səsin də yad olsun barı... 

 

Sən dəniz qoynuna tullanmış çiçək, 

Üstünə dalğalar atılacaqdır. 

Saxta məhəbbətin 

 saxta sənədtək 

Nə vaxtsa üstündə tutulacaqdır. 

 

Döşənib yollartək ayaqlarına 

Sənə yalvarımmı... 

 bu mümkün deyil! 

Qoymaram qəlbimtək vüqarım sına 

Alçalıb yaşamaq ömür-gün deyil. 

 

Demirəm sən uca bir dağsan, əyil, 

Demirəm qalıbdır əlacım sənə. 

Nə səndə məhəbbət qara pul deyil, 

Nə mən dilənçiyəm əl açım sənə... 

 

Getmək istəyirsən... 

 o yol, o da sən... 

Bir cüt göz baxacaq arxanca sənin. 

Getdinmi... 

 Nə vaxtsa dönmək istəsən 

tikanlı yastığa dönəcək yerin. 

 

Getmək istəyirsən... 

 Nə danış, nə din! 

Yox ol uzaqlartək dumanda, çəndə... 

Nəyimi sevmişdin? 

 Deyə bilmədin, 

İndisə yüz eyib görürsən məndə. 
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Getmək istəyirsən, 

 bəhanəsiz get, 

Oyatma mürgülü xatirələri. 

Səsin həmin səsdir, 

 baxışın ögey, 

Gedirsən, 

  səsin də yad olsun barı... 
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BĠR QIZA 
 

Bu gün də yolumdan saxladın məni, 

Yenə də eyhamlar işini gördü, 

Az qaldı ürəyim yara sinəmi, 

Qəzəb qanadını üstümə sərdi... 

 

Bir kədər dumanı məni bürüdü, 

yağdı gözlərimə nifrəti, kini. 

Üstündə hər cürə daş-qaş var idi; 

Zərgər dükanının vitrini kimi. 

 

İtərəm gözündən mən ilim-ilim, 

Atandan danışma, heç yeri deyil. 

Atan kabinetdə nazirdi, gülüm, 

Mənim ürəyimin naziri deyil. 

 

Saxta şöhrətlərə düşmənəm, yadam 

Simu-zər görürəm qayəndə sənin. 

bir də həqiqəti bil ki, 

 mən adam 

olmaq istəmirəm sayəndə sənin... 

 

Dünyanı görmüşəm elə bir donda, 

Demirəm sevincdən dərd böyük olub, 

Sənin ciblərinə pul yük olanda 

Mənim ciblərimə əlim yük olub!.. 

 

Yox, yox! Varlı olmaq eyib deyil ki, 

Bilirəm pulunuz hesaba gəlməz. 

Səni istəyimcə sevməsəm, bil ki, 

Atan əmr verib sevdirə bilməz. 

 

Ayrılaq, 

 unudaq kədəri, yası, 

Könlüm dediyini söyləyir dilim. 

Səni nazirliyin qara ―Volqa‖sı, 

Mənisə ehtiyac gözləyir, gülüm... 
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YASƏMƏN 
 

Sənə deyim dərdimi gül ağacı, 

Kimiyə gül, kimiyə əl ağacı. 

Sevənlərə eyhamlı dil ağacı, 

Deyəcəkdim o gözələ nəsə mən, 

Küsüb getdi, eşitmədi, yasəmən. 

 

Dayansaydı, əllərim gül açardı, 

Gül dediyim məhəbbətə açardı. 

İstəsəydi qanad açıb uçardım, 

Qoşulardım işığa mən, səsə mən, 

İstəmədi, istəmədi, yasəmən. 

 

Sevincimi gözlərində apardı, 

Gözlərimi izlərində apardı, 

izlərimi yollarından qopardı, 

Yüyürürəm qəmə sarı kəsə mən, 

O qız bilmir, barı sən bil, yasəmən. 

 

O gözələ verəcəkdim səni mən, 

Əllərində görəcəkdim səni mən. 

Saçlarına hörəcəkdim səni mən, 

Sən solduqca batmırammı yasa mən, 

Bəlkə gəldi, hələ solma, yasəmən. 

 

Bir yaz günü çiçək-çiçək açıldın, 

Kədər mənim, sevinc sənin bacındı. 

Dərdim səni, əllərimdə uçundun; 

Niyə girdim sevənlərlə bəhsə mən? 

Bu suçumu sən bağışla, yasəmən. 

 

Sən açıldın mənim üçün yaz deyil, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Məndən çiçək gözləyənlər az deyil, 

Gül vermərəm daha heç bir  kəsə mən, 

Sən çiçək aç, dərəcəklər, yasəmən... 
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KAġ KĠ... 
 

Nələr, nələr yada düşdü, 

Xatirələr oda düşdü. 

o günlərdən qəlbimizə 

Qorxulu bir səda düşdü, 

Görməyəydim kaş ki səni. 

 

Bahar gəldi qış evinə, 

Bu köçəri quş evinə. 

O vaxt naşı bənna kimi 

Yaddaşımın daş evinə 

Hörməyəydim kaş ki, səni. 

 

Külə dönmüş od-ocaqsan, 

Bəlkə belə qalacaqsan. 

Onda uşaq deyildim ki, 

Bilirdim ki, solacaqsan. 

Dərməyəydim kaş ki, səni. 

 

Hicran gəldi sinə-sinə, 

Günlər ötdü sənə-sənə. 

Bir güldanda saxlayaydım, 

Öz əlimlə özgəsinə 

Verməyəydim kaş ki səni... 
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YANDIR MƏKTUBLARIMI... 
 

Hər sətir üstündə titrəyib əlim, 

Sətirlər qəlbimdən od alıbdılar, 

Mən sənə bir dəfə aldandım, gülüm, 

Məktublar ömürlük aldanıbdılar. 

 

Məni xatırlama, 

Özgə ol, yad ol. 

Oyuncaq olmasın məktublar barı. 

Ömründə bircə yol 

   alicənab ol, 

Yandır xatirəmi—o məktubları... 

 

Orda ürəyimin harayı, ahı, 

Qəlbimin utancaq sevdası yatır. 

Orda vüqarımın sınma günahı, 

Kövrək bir nəğmənin sədası yatır. 

 

Dağılar şöhrətin dumanı, çəni, 

Udar bir ac balıq incitək səni. 

Yazdığım sətirlər ac toxum kimi 

Bir gün göz yaşını içəcək sənin. 

 

Məktublar içində nəyim, nələtim... 

Alovlu sətirlər gizli qəm kimi. 

Yandır məktubları... 

  xatirələrim 

Yansın, 

 külə dönsün qoy Kərəm kimi. 

 

Sənə ümid dolu dikilən gözlər 

Yenə xatirədə donub qalandır. 

Əlim əsə-əsə yazdığım sözlər 

O zaman düz idi, 

  indi yalandır... 

 

Həyatın özündə sınadım səni, 

Demə bahar idim, 

  indisə qışam. 

Yaxşı ki, sonradan tanıdım səni, 

Yaxşı ki, ömürlük aldanmamışam... 
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MƏN KĠ, SƏN DEYĠLƏM... 
 

Unutmadı gözlərini gözlərim, 

Mənim gözüm, sənin gözün deyil ki, 

O yerləri naxışlayır izlərim, 

Mənim izim, sənin izin deyil ki. 

 

Yalanlara öyrətmədim dilimi, 

Mənim dilim, sənin dilin deyil ki, 

Hər yetənə uzatmadım əlimi, 

Mənim əlim, sənin əlin deyil ki. 

 

Uçub getdin, sazaq düşdü könlümə, 

Mənim qəlbim, sənin qəlbin deyil ki. 

Sən gülüşçün yaranıbsan, inləmə, 

Mənim qəmim, sənin qəmin deyil ki. 

 

Sən qaraltdın, mən ağartdım saçımı, 

Mənim saçım, sənin saçın deyil ki, 

Eşidənlər bağışlayır suçumu, 

Mənim suçum, sənin suçun deyil ki. 

 

Yerə düşdü, odlu sözüm közərdi, 

Mənim sözüm, sənin sözün deyil ki, 

Qarşılaşdıq, dil susdu, üz qızardı, 

Mənim üzüm, sənin üzün deyil ki. 

 

Sən yolunu dəyişdirdin bir səhər, 

Mənim yolum, sənin yolun deyil ki. 

Bu hicrana dözəcəyəm birtəhər, 

Dözəcəyəm, hicran ölüm deyil ki!.. 
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SƏNĠN ACIĞINA 

 

Müşdələrlə gələcəkdir 

İllər sənin acığına. 

Daha əlvan açacaqdır 

Güllər sənin acığına. 

 

Qəm yağışı yağmayacaq, 

Kədər məni boğmayacaq. 

İnan ki, ağarmayacaq 

Tellər sənin acığına. 

 

Arzularım dinəcəkdir, 

Bəxt ulduzum güləcəkdir. 

Dənizlərə dönəcəkdir 

Göllər sənin acığına! 

 

Demə eşqim sönəcəkdir, 

Gələcək bir görəcəkdir. 

Elə məni sevəcəkdir 

Ellər sənin acığına!.. 
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XATIRLATMA MƏNƏ SƏN... 
 

Getdi o günlər daha, 

Ömürtək dönməz geri, 

Zaman bizi gözləmir, 

Günlər öz axarında. 

İndi xatirələrin 

Dönübdü üzü bəri. 

Bilirik, hər görüşün 

Hicran var axırında. 

Xatırlatma o günü, 

Xatırlatma mənə sən. 

 

İzimizi axtaran 

Dəniz yüyürə bilər. 

Bəlkə hələ bilməyir 

Hər eşqin sahili var. 

Göz yaşı yağışında 

İzlər göyərə bilər; 

Azmış bir göyərçintək 

Yuvasını axtarar, 

Xatırlatma o günü, 

Xatırlatma mənə sən. 

 

Haçansa solmuş çiçək 

Ümidlə cana gələr. 

O budağa, o kola 

Əlimiz çatmaz daha. 

Söz-söhbətlər başlayar...— 

Eh, milçək qana gələr. 

Bu daşlaşmış ürəyə 

İynə də batmaz daha; 

Xatırlatma o günü, 

Xatırlatma mənə sən... 
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O yanmış məktubların 

Külündən nə oxuyum? 

Aradan soyuq əsən 

Küləklər sovurubdu. 

Ötən günlər xətrinə 

Bəlkə nəğmə oxuyum? — 

Daha yollar bağlanıb, 

Bizə olan olubdu; 

Xatırlatma o günü, 

Xatırlatma mənə sən. 

 

Gözdən, könüldən uzaq 

Bir dünyamız var idi, 

Kəşf olundu deyəsən,— 

Ona da izlər düşdü. 

Yeni dünyamı tapaq? 

Daha ömür yarıdı. 

Bahar bizdən küsübdü, 

Qarşıda qarlı qısdı; 

Xatırlatma o günü, 

Xatırlatma mənə sən. 

 

Niyə gəldik üz-üzə, 

Səmtimiz ki, başqadı, 

Ayrılmışdıq axı, biz 

Görüş qurtardı deyə. 

Boş qalan könlümüzə 

Yazmışıq başqa adı. 

Bu dünya ki böyükdü 

Niyə görüşdük, niyə?! 

Xatırlatma o günü, 

Xatırlatma mənə sən. 

 

O günlər əlimizlə 

Cırılmış şəkildimi, 

Yamansa da xeyri yox, 

İzi qalacaq yenə. 

Aramızdan nifrətin 

Alovu çəkildimi, 

Söndürsək də kül altda 

Közü qalacaq yenə; 

Xatırlatma o günü, 

Xatırlatma mənə sən. 
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Görüşmüşdük, ayrıldıq, 

Təzədən de, ―əlvida!‖ 

İzlərinə alışmış 

Yollar aparsın səni. 

Gəl özünü atma sən 

Bir də yandığın oda. 

Elə itirmisən ki, 

Çətin taparsan məni; 

Xatırlatma o günü, 

Xatırlatma mənə sən!.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               ~ 192 ~ 

 

DÜNƏN TOYUN ĠDĠ 
 

Sağlıqlar deyildi çığır-bağırla, 

Üşüyən qəlbinə girən oldum? 

Gözündən qəlbinə düşən cığırla 

Axan göz yaşını silən oldumu?! 

 

Sağlıqlar uzandı... 

 səhərə kimi 

Çalıb-oynadılar, kef eylədilər. 

Çırpıb pillələrə son ümidimi 

―Vağzalı‖ üstündə dəfn eylədilər. 

 

Son ümid! 

 O mənim gərəyim idi... 

Yoluna şam tutdu neçə qız-gəlin. 

Şam deyil. 

 O mənim ürəyim idi; 

Son dəfə yanırdı yolunda sənin. 

 

Getdin... 

 O köhnə yol nur yolu idi, 

İzin düşən yerdə gül açmadı ki?! 

Özgəylə keçirdin o yolu indi, 

Ayağın altından yer qaçmadı ki?! 

 

Bu yollar nə yaman vəfasız imiş, 

Niyə çiliklənib tökülmədilər. 

Düşüb qədəminə hər yoxuş, eniş 

Niyə ürəyimə çəkilmədilər... 

 

Başına gül-çiçək səpdilər o gün, 

Alışan qəlbinə su səpmədilər. 

―Get‖ deyib 

 alnından öpdülər o gün 

Sınıq taleyini düzəltmədilər... 

 

Güldün... 

 Gülüşünün ömrü çox qısa. 

Bir həsrət axırdı qanında sənin. 

Orda bütün yerlər tutulmuşdusa 

Yerim görünürdü yanında sənin. 
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Dünən toyun idi... 

Xoşbəxt olasan! 

Görünür bu bizə qismət deyilmiş 

Unut! 

Elə bil ki, 

 sevdiyin oğlan 

Getdiyin oğlanmış, 

  Nüsrət deyilmiş... 
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DÖRD DĠVAR ARASINDA 
 

Dörd divar arasında 

 tək qadınlar ağlayır, 

Təklikdən yuxuları 

 gözlərini qapamaz. 

Yatmış saatlar sanki 

 vaxtı tutub saxlayır, 

Bu sükutun içində 

 zaman sahil tapammaz. 

Maqnitofon oxuyur 

 köhnə yazılarını, 

Xatirələr dünən yox, 

 bugünkü arzulardır. 

Barmaqları tanımaz 

 tozlu güzgülərini, 

Hörümçək qurduğu tor 

 alın yazılarıdır. 

 

Qara bir tabut kimi 

 kədərli pianino, 

Təkliyin qorxusundan 

 çoxdan dili tutulub. 

Gəlincik kağız güllər 

 yenə qoyub yanına, 

Siqaret kötüyütək 

 şamdan küncə atılıb. 

Divarların bəzəyi 

 artist şəkilləridir, 

Bu da növbəti roldur 

 özlərindən xəbərsiz. 

Həsrətli baxışların  

 dayanacaq yeridir, 

Fikri şəklə yol çəkir 

 gözlərindən xəbərsiz. 

Nəfəsiylə qızdırır 

 soyuq gecələrini, 

Qazanı birnəfərlik, 

 ocağı birnəfərlik. 

Ay işığı oxşayar 

 oyaq gecələrini, 

Üşüyər açıq qalan 

 qucağı birnəfərlik. 
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Bu sükutun içində 

 zaman sahil tapammaz, 

Yatmış saatlar sanki 

 vaxtı tutub saxlayır. 

Təklikdən yuxuları 

 gözlərini qapamaz, 

Dörd divar arasında  

 tək qadınlar ağlayır... 

Qoşulub arzulara 

 ömür-gün düşüb itir, 

Ümidsizlik qıfıltək 

 qapıları bağlayır. 

Barlarda bir qadına 

 beş kişi qulluq edir, 

Dörd divar arasında 

 tək qadınlar ağlayır. 

 

Tavandan qar ələnir 

 qara-qara saçlara, 

Öləziyən gözlərdə 

 isti çaylar çağlayır. 

Yıxılıb üzüqoylu 

 aysberq balınclara 

 

Dörd divar arasında 

 tək qadınlar ağlayır... 
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MƏN, SƏN, DƏNĠZ 
 

Mən, Sən, Dəniz, 

Yenə olaq üçümüz. 

Əllərimi gizlədim 

 saçının dalğasında, 

Baxaq göz işlədikcə 

 suların səhrasına 

 səssiz-səmirsiz. 

Hardasa üfüqlərə dirənəcək 

 mavi dəniz. 

baxım gözlərinə, 

Bir şəlalə gülüşünlə uğunum. 

Bilirsən ki, vurğunam 

 dənizdən dərin, 

 üfüqdən geniş gözlərinin 

 sonsuzluğuna... 

 

Mən, Sən, Dəniz, 

Yenə olaq üçümüz. 

Sahil qumlarına səhra, 

 Sənə Leyla, 

 Mənə Məcnun deyək. 

Deyək, gülək!.. 

Bir qağayı nidasına, 

Bir qatar durna əlvidasına bürünək. 

Dağlarda itib 

Üfüqlərdə görünək 

 şimşək kimi. 

Endirək qaranlığı 

 bulud-bulud, 

 ətək-ətək 

Sulardan ulduz dərək sübhədək... 
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Mən, Sən, Dəniz, 

Yenə olaq üçümüz. 

Bu ümman sahilində 

baş vuraq ömrümüzün 

 xatirə dənizinə, 

Qulaq asaq qəlbimizin səsinə. 

Sən—Dəniz, 

Mən—Dəniz 

Yenə olaq üçümüz; 

Mən... 

 Sən... 

  Sevgimiz... 
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QAR KĠMĠ 
 

Qar kimi ağ gəldim, 

 ləkəsiz gəldim, 

Səssizcə yağmışdı yollarına mən. 

Mən sənin ömrünə  ―bəlkə‖ siz gəldim 

Yığıldın güc kimi qollarıma sən... 

 

Bitdi baxışların nəğməsi, sözü 

Sükut qollarında gəzdirdi bizi... 

Soyuduq qar kimi... 

 nə deyim, 

 düzü,— 

Bəlkə bu soyuqluq bezdirdi bizi... 

 

İndi xatirənlə yanacağam mən, 

Gülsən, 

             gülüşünə bürünəcəyəm. 

Qar kimi ovcuna yağacağam mən, 

Qar kimi ovcunda əriyəcəyəm!.. 

 

Həsrətin qəlbimdə dinir tar kimi, 

Nəğmələr dənizdir, vüsalın qayıq. 

Sən də ay sevgilim, 

 getdin qar kimi 

Qayıtsan, 

               qar kimi ləkəsiz qayıt!.. 
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DÜNYA KÖHNƏ DÜNYADI... 
 

Yenə də ömrümüzü 

Gül-çiçəklər bəzədi. 

Dünya köhnə dünyadı, 

Sevgiləri təzədi. 

 

Görüşə gedəni var, 

Görüşdən gələni var. 

Kövrəlib ağlayanı, 

Ürəkdən güləni var. 

 

Dağlarda qar əridi, 

Qışın üzü yazadı. 

Dünya köhnə dünyadı, 

Gülüşləri təzədi. 

 

Çəmənlərə şeh düşür, 

Sırğa taxır çiçəklər 

Çiçəkləri gül əllər 

Çəməndən dərəcəklər. 

 

Hər çiçəyin ünvanı 

Bir gülüzlü qızadı. 

Dünya köhnə dünyadı, 

Çiçəkləri təzədi. 
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YUMUL, BƏNÖVġƏM, YUMUL... 

 
Hava yaman sazaqdı, 

Günəş səndən uzaqdı, 

bir ac quzu mələyib 

Sənə boylandı, baxdı4 

Yumul, bənövşəm, yumul. 

 

Çəmənlərə iz düşür, 

Bir deyil ki, yüz düşür. 

niyə sənin payızın 

Hər çiçəkdən tez düşür; 

Yumul, bənövşəm, yumul. 

 

Göydə bulud görünür, 

Bulud qara bürünür. 

O dağda bir duman var 

Sənə tərəf sürünür: 

Yumul, bənövşəm, yumul... 

 

Qalarsan baxa-baxa, 

Kağız gül səndən baha. 

Arı yaman çoxalıb 

Gülü də sancır daha; 

Yumul, bənövşəm, yumul. 

 

Ətrin min cür həbdədir, 

Ömrün bircə həftədir, 

İndi sevənlər üçün 

Beş qərənfil dəbdədir; 

Yumul, bənövşəm, yumul. 

 

Yum gözünü, çən görmə. 

Vaxtsız gələn qəm görmə. 

Dünya yaman qarışıb 

Mən görəni sən görmə; 

Yumul, bənövşəm, yumul!.. 
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BĠRĠ VARDI, BĠRĠ YOX... 
 

Uşaqlar necə ki, körpədirlər ana laylasına 

uyuyurlar. Elə ki, bir az böyüdülər, bir az  

böyüdülər, axşamlar atalarından nağıl 

istəyirlər. Mənim bildiyim nağıllar isə çox deyil. 

 Axşamların birində nağıllarım qurtaranda 

fikirləşdim ki, bu dəfə öz taleyimin nağılını 

söyləyim... 

 

Olan olub, keçən keçib bəlkə də, 

Artıq daha kövrəlməyin yeri yox. 

Ömrüm boyu belə gəlib mənimki 

Əvvəlindən biri vardı, biri yox. 

 

Uzaqdaydı mən istəyən ocaqlar, 

Ürəyimdən gəlib keçdi sazaqlar. 

Atalıydı, analıydı uşaqlar, 

Bizim evdə biri vardı, biri yox. 

 

Gözlərimə doldurmuşam yağışı, 

Bir köynəkdə çıxarmışam mən qışı. 

Şalvar-pencək geyinirdi tay-tuşum, 

Məndə isə biri vardı, biri yox. 

 

Üzüm güldü tələbəyəm deyəndə, 

Sıxılırdım dost pencəyi geyəndə. 

Müəllimlə dil tapa bilməyəndə 

Qiymətimin biri vardı, biri yox. 

 

Qəlbim yandı ilk sevgimdən, eşqimdən, 

Dara düşdüm, əl ummadım heç kimdən 

Məclislərdə can deyib, can eşidən 

Dostlarımın biri vardı, biri yox. 

 

Mən orduya nələr görüb getmişdim, 

Ürək alıb, ürək qırıb getmişdim. 

İki qıza könül verib getmişdim, 

Qayıdanda biri vardı, biri yox... 

 

Uzaq gəzdi əmi, dayı, bibilər, 

Sözarası mənə ―evlən‖ dedilər. 

Nişan üçün iki şey istədilər, 

Məndə isə biri vardı, biri yox. 
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Vaxt gələcək, bu günü görəcəksən, 

Çox suala gözünü döyəcəksən. 

Vaxt gələcək son sözü deyəcəksən, 

Deyəcəksən: ―Biri vardı, biri yox!‖ 
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“QIRMIZI KĠTAB” 
 

Ovçular qar üstə iz axtarırlar, 

Görüş yerlərində izlər azalır, 

Çoxunun sevgidə öz hesabı var, 

Sevib ərə gedən qızlar azalır, 

İsməti ―Qırmızı kitab‖a yazın. 

 

Küsüb qəmli gedən məhəbbət itir, 

Ata istəyindən övlad uzaqdır. 

Analar oğlundan tamarzı gedir, 

Neyləsin, şəhərə üz tutan çoxdur, 

Xiffəti ―Qırmızı kitab‖a yazın. 

 

Əyilə-əyilə qısıb səsini, 

Bir vəzifə üçün xırdalanan var. 

Salıb ayaqlara öz kölgəsini 

Arvad kölgəsində daldalanan var, 

Qeyrəti ―Qırmızı kitab‖a yazın. 

 

Qocalar bizlərdən gileyli qalır, 

Qalxıb hörmət ilə yer verən azdır. 

İsti istəkləri soyuq qar alır, 

Yoxsa hörmət ilə nifrət tarazdır, 

Hörməti ―Qırmızı kitab‖a yazın. 

 

Körpə istedadın boğub səsini, 

Üstünə zirvədən daş gillədəndə, 

Gizlədib qızıltək dost qayğısını 

Hərə bir tərəfdə baş girləyəndə 

Ülfəti ―Qırmızı kitab‖a yazın. 

 

Bir ana çevrilir neçə qərinə, 

Azalır dünyadan möcüzə uman. 

Pusquda dayanan raketlərilə 

Yaman adiləşir, bu dünya, yaman 

Heyrəti ―Qırmızı kitab‖a yazın!.. 
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OĞRU OLMAQ ĠSTƏYĠRƏM... 
 

Qoy milislər eşitməsin, 

Qorxulu bir sirr deyirəm: 

Çoxdandır ki, bir arzum var, 

Oğru olmaq istəyirəm!.. 

İnsanların arasından 

Əqidəsiz adamları, 

Vicdanını pula satan 

 nadanları 

Oğurlamaq istəyirəm 

Bu torpağın gündən-gülə 

Niyə artır dərdi-səri... 

Dövlətlərin  arasından 

 sərhədləri 

Oğurlamaq istəyirəm! 

Axı,  nə iş görmüşəm ki, 

oğurluq da işdi barı. 

Mən anamın sifətindən 

Vaxtsız düşmüş 

 qırışları 

Oğurlamaq istəyirəm!.. 

Birisini yıxmaq üçün 

İkisinin ülfətini, 

İnsanların ürəyindən 

Hər kinini, nifrətini, 

Yalanını bundan ona, 

Ondan buna satanları, 

İki sevən arasından 

O üçüncü adamları 

Oğurlamaq istəyirəm! 

Araz axır... 

O taydan da insan baxır, 

Bu taydan da insan baxır, 

Neçə milyon gözüyaşlı əzizimi, 

O həsrətli Təbrizimi 

Oğurlamaq istəyirəm! 

İndi neçə dövlətlərdən 

Məzlumların ah-zarını, 

Yad torpaqda yatıb qalan, 

Əsrlərin arxasından 

Qollarını çatıb qalan 

Kərbəladan Füzulinin, 
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Hələbdənsə Nəsiminin 

 məzarını 

Oğurlamaq istəyirəm! 

Nə gizlədək, 

 bilir hamı 

Tonqal çatıb yandırdılar 

 bu cahanı. 

Qəlbim deyir: 

―Bir azəri məsəlini 

 yadına sal: 

―Oğrudan—oğruya halal!..‖ 

Prometey oğurlayıb 

İnsanlara verən odu 

Oğurlamaq istəyirəm! 

Lap qəzəbi tutsa belə 

Yerin mənə, göyün mənə 

Nə deyirsiz, deyin mənə 

Oğru olmaq istəyirəm!!! 
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Yaddan 

 

çıxmaz 

 

Qarabağ 
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“YADDAN ÇIXMAZ QARABAĞ” 
 

   Epik—dramatik poema 

 
“...Heç bilmədim ömrüm necə gəldi, necə getdi...” 

 

...Bir sükut bürüdü yenə hər yanı, 

Qərib bir axşama büründü Şuşa. 

Qacarın bir az da qaraldı qanı, 

Bugünkü cəhdi də çimişdi boşa. 

 

Əlinə düşsəydi bu el, bu oba, 

Bir özü bilirdi neyləyirdi o, 

Ona bəs etməzdi ölüm, xaraba... 

Daşları saqqıztək çeynəyərdi o. 

 

Aciz görünürdü əsgərlər ona, 

Bir qala səddini keçə bilmirdi. 

Qana susamışdı, 

 o qatil, qana, 

Doldurub doyunca içə bilmirdi. 

 

Yenə min qeyz ilə çıxdı çadırdan, 

Yaralı əsrlər inildəyirdi. 

Açıq yaralardan süzülürdü qan, 

Saralan bənizlər ölüm deyirdi. 

 

Soyuq baxışlarla süzdü onları, 

O qızıl libaslı ilandı, nədi? 

Hiddətlə göstərib yaralıları 

—Qulaqları boyda doğrayın, —dedi . 

 

Bir anda parladı polad qılınclar... 

Qacarı axtardı kəsilən əllər, 

Üstünə gəlirdi kəsilən qıçlar, 

Qatilə dar gəldi bu geniş çöllər. 

 

Od tutub alışan vəhşi qəlbinə 

Çilənən bir ovuc sərin suydu u, 

—Doğrayın!!! 

Doğrayın!!! — Deyirdi yenə, 

Bir xalqı doğramaq həvəsiydi bu. 
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Dönüb bir də baxdı qalaya sarı, 

Daşlarmı döyüşür, bu necə sirdi? 

O keçə bilmirdi bu daş hasarı, 

Qayıdıb qəzəblə çadıra girdi. 

 

Düşdü üzüqoylu buz yatağına, 

Cırmaq istəyirdi balıncını o. 

Yalın qılınc kimi sığmırdı qına, 

Qəzəblə sayırdı qılıncını o. 

 

Yorğunluq yumurdu gözünü onun, 

yuxu da özünün işini gördü. 

Kəllədən qurduğu uca qalanın 

Bürcündə öz taclı başını gördü. 

 

Çırpındı yuxudan ayılsın deyə, 

Kəsdirdiyi əllər tutdu əlini. 

Göyə dirənmişdi fəryadı, göyə, 

İlk dəfə yaxından gördü ölümü. 

 

O qanlı niyyətlər puç idi daha. 

O qılınc kimsəni çapa bilmirdi. 

Çırpınmaq, 

Çırpınmaq heç idi daha, 

Baş öz bədənini tapa bilmirdi. 

 

Qan ilə dolmuşdu qılıncın qını, 

Başa gətirdiyi—başına gəldi. 

Nəfəsi soyudan buz yastısını 

Son dəfə qanıyla isidə bildi... 

 

* * * 

 

Geriyə qayıdır, 

 qoşun geriyə. 

Yorğun əsgərlərin öz dərdi-səri. 

Onlar gəlmişdilər diz çökdürməyə 

Sürünə-sürünə dönürlər geri. 

Götürən də yoxdur yaralıları, 

yollar insan-insan yarpaqlayırlar, 

Çoxunun qırpılmır göz qapaqları, 

Atlar dırnağıyla torpaqlayırlar. 
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Yanır,  

Tüstülənir susa qalası, 

Yumruqtək sıxılıb yaralı daşlar. 

Dərədə quzğuna, quşa qalası 

Daşlardan çox olar kəsilən başlar... 

 

Karvanın önündə bir tabut gedir, 

Qoşun nə aparır ölümdən qeyri. 

Tabutun içində bir kabus gedir, 

Qanlı başı yatıb bədəndən ayrı. 

 

Tökülən qanlara gülmüşdü o baş, 

Qızıl taclar idi yuvası, yeri. 

Öz çiyni üstündə gəlmişdi o baş, 

Çiyinlər üstündə qayıdır geri... 

 

Zümzümə edirdi yaralı əsgər, 

Bəlkə öz gününü ağlayırdı o. 

Hər çiçək önündə, qaya önündə 

Atını bir anlıq saxlayırdı o. 

 

Yenə düzəlirdi karvan yolunda, 

Sonunda bir kasıb ev görəcəkdi. 

Baş qoyub atının tozlu yalına 

Son dəfə yanqılı bayatı çəkdi: 

 

Ətəkdə lalələrə, 

Zirvələrdə qara bax. 

Unudular hər qada, 

yaddan çıxmaz Qarabağ... 

 

* * * 

Xəbər çatdı saraya, 
— Düşmən gedir! — dedilər. 

Alovlanan evləri  

Çiçəklə söndürdülər. 

pəncərə qabağında 

Dayanıb İbrahim xan, 
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Tüstülənən evlərə 

Susub, baxır bayaqdan 

Xəyalında nəyisə 

Hey uçurub, qurur o, 

Axır ki, buz sükutun 

Aynasını qırır o: 

— Sevinmək tezdir hələ, 

Düşmən başsız qayıdır. 

Kim isə şah olacaq, 

Bilirsiniz, qaydadır... 

Qoyacaqlarmı bizdə 

O ilanın qanını? 

Bundan sonra qılıncalar 

Çətin tapar qınını. 

Dalğa kimi geriyə 

Çəkilərək hiddətlə, 

Qabarıb gələcəklər 

Daha quduz nifrətlə. 

Bizsə yorğun düşmüşük, 

Daşlar da yaralıdır... 

— Az olmağın dəhşəti 

Görürsən, ata, budur. 

İttifaq bağlansaydı 

Qonşu xanlıqlar ilə... 

— Öz başını qoruyur, 

Birliyin qüdrətini 

Duymayır millət hələ... 

— Ata, yaxşı bilirsən: 

Bir budağı təklikdə 

Uşaq da qıra bilər, 

Bir damlanın önündə 

Yarpaq da dura bilər. 

Birdən qıra bilərmi 

Yüz budağı bir nəfər? 

Sellərin qabağında 

Nə durar, nə tab edər? 

Döyüşkəndir xalqımız, 

Gücü var, qüdrəti var, 

Dosta məhəbbəti var, 

Düşmənə nifrəti var. 

Lazım gəlsə sabah da 

Döyüşəcəklər onlar 

Son damla qana kimi. 

sevirlər bu torpağı 



                                                               ~ 211 ~ 

 

Yar kimi, ana kimi! 

Şəki üçün vuruşur 

Şəkililər də belə, 

Bakı üçün vuruşur 

Bakılılar da belə, 

Ölər, Qubanı verməz 

İnan Quba xanlığı... 

Görürsənmi, ay ata, 

Bir məqsəddə birləşir 

Xalqın bu yaxınlğı. 

―Balıq başdan iylənər‖, — 

yaxşı deyib atalar. 

Düz düşünməyən başda 

Şübhəsiz, bir xata var. 

Birliyin qüdrətinə 

İnandırmaq gərəkdir 

Qonşu xanlıqları da. 

Belə getsə arada 

Xalqın qanı axacaq. 

Bir gün o qamçı şimşək 

Bakıda da çaxacaq 

Qubada da çaxacaq. 

Şəkidə də çaxacaq... 

— Mənim ağıllı qızım, 

Özün yaxşı bilirsən, 

Boş qayıtdı elçilər, 

Əvvəlki qaydasında 

Qalıb bütün ölçülər. 

 

— Min kiçik birləşsə bir böyük edər, 

Küləklər sovurmaz onu toz kimi. 

Min yerə bölünər o sınsa əgər, 

Hər kəs qırıb yeyər onu qoz kimi. 

 

Dastandır qocamız, qarımız bizim, 

Ayrı cür düşünür yarımız bizim, 

Vətən işığımız, nurumuz bizim, 

Bəs kim qoruyacaq onu göz kimi? 

 

Min yerə ayrılır hər cığıra, hər iz, 

Xanlar taxta-taca, qızıla həris, 

Ağıl ucbatından təklənirik biz, 

Hərə bir tərəfdə yolur qaz kimi. 
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Bir bahar min çiçək açar çəməndə, 

Ceyran bir-bir düşər ölüm-kəməndə, 

Birlik deyəcəyəm ölüncə mən də, 

O gün gələcəkmi görən yaz kimi?! 

 

* * * 
Sübhə kimi yatmadı 

 o gecə İbrahim xan, 

Elə bil xoflanırdı, 

 o qorxurdu yataqdan. 

Yer tapmırdı özünə 

 bu böyük sarayda o. 

Şübhələr qoşun çəkib 

 üstünə yeriyirdi. 

Fikirlərin odunda 

 yanırdı, əriyirdi: 

— İttifaqa gələrmi, 

 barışarmı heç İran? 

Bir də döyüşə girsək 

 qan su kimi axacaq. 

Bu yorğun vaxtımızda 

 ölkə qalacaq viran, 

Kim bilir, bu döyüşdən 

 eh, kimlər sağ çıxacaq?! 

Var-dövlətmi göndərim, 

 barışıqmı istəyim? 

El tamam soyuyubdu, 

 xəzinəmiz kasaddı. 

Eh, Vaqif sağ olsaydı... 

Dərdimi kimə deyim? 

Bir də ki, bu dünyada 

 kim kədərdən azaddır... 

Bəlkə kəniz göndərim 

 öz qızımı... ay aman! 

Düşmənlə qohum olum?.. 

 Gör nələr düşünürəm? 

Çərxi döndü fələyin 

 yaman dəyişdi zaman, 

Qaralan bir ocağam, 

 Yavaş-yavaş sönürəm... 

 

... Göydə ulduzlar söndü, 

 günəş boy verdi dağdan, 
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Körpü qoydu göylərə 

 bacalardan tüstülər. 

Bir yanıqlı ney səsi 

 ucaldı Qarabağdan. 

Sakit-sakit dağlara 

 yayılırdı sürülər. 

O ney nalə çəkirdi, 

 o ney fəryad edirdi, 

Yaralanmış torpağın 

 ahıydı, naləsiydi. 

O səsdə hönkürürdü 

 el səsi, çörək dərdi, 

O muğam harayıydı, 

 bir etiraz səsiydi. 

Qoyunlar ot qırpırdı... 

 qoyun elə qoyundu, 

Yeyib, yatır, mələyir. 

 suyu var, çəməni var. 

Boynu bıçaq görməsə 

 dünya şirin öyündü. 

O nə bilsin nə çəkir, 

 nə düşünür adamlar... 

Nə şöhrət davası var, 

 nə taxt-tac, nə sərvət. 

Gündüz yaşıl çəmənlər, 

 axşam arxacdı yeri 

Təkə çəkib bıçağa 

 aparacaqdı əlbət 

Çox sadəlövh inamlı 

 bu qoyun əsgərləri. 

 

Çoban neyə dəm verib 

 qəlbiylə ağlayırdı, 

Bu yalançı dünyada 

 nəyim var ki, deyirdi. 

Çoban neyə dəm verib 

 xoş gün soraqlayırdı 

O qəmini soyunub,  

 kədərini deyirdi... 

Pəncərənin önündə 

 dayanıb İbrahim xan 

Boğulurdu qorxunun, 

 tərəddüdün içində. 
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Çobanın ney səsini  

 dinləyirdi bayaqdan 

Tufanlar çaxnaşırdı 

 kükrəyirdi içində. 

Qəti bir fikir gəldi: 

 ―ara soyusun bir az, 

Qızı kəniz göndərim, 

 nəvəmi girov qoyum. 

İranla qohum olsam 

 nəticəsi pis olmaz. 

Bəlkə bu tədbir ilə 

 işi yoluna qoyum...‖. 

 

Xan bu qurbanlıq ilə 

 xalqımı qoruyurdu? 

Yoxsa taxt-tacını, 

 ulu xan adınımı? 

O, göylərdə uşmaqçün 

 bir qanad arayırdı, 

Öz əliylə qırırdı 

 qızının qanadını... 

 

* * * 
Karvan yola düzüldü, 

Gəcavə silkələndi... 

Xan köksünü ötürüb 

Qayıtdı sarayına. 

Xan qızının gözündə 

Həsrəti gilələndi, 

Kimə desin sözünü, 

Kim çatar harayına?.. 

 

Karvan yola düzüldü, 

tərpəndi ağır-ağır, 

Ağabəyim son dəfə 

Baxdı saraya sarı. 

Qucaqlamaq istədi 

Son dəfə Qarabağı, 

Bu istəyə, arzuya 

Bəs etməzdi qolları. 

 

Xəfif bir külək əsdi, 

Çiçəklər əl eylədi, 

Çəmənlər elə bil ki, 
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Arxasınca yüyürdü. 

Karvan yola düzüldü... 

Bu sehirdi, ya nədi? 

Uzaqlaşdıqca qala 

Həsrəti böyüyürdü: 

 

Əzizinəm qara bağ, 

Qara tale, qara baxt. 

Cənnətə getsəm, yenə 

Yaddan çıxmaz Qarabağ! 

 

Qarabağım, qar bağım, 

yaşıl ümid yarpağım. 

Oyaq gəzdim üstündə 

Yatsam, sən ol yorğanım. 

 

Qarabağım bağ olsun, 

Ömrü-günü ağ olsun. 

Dağları mənə zirvə, 

Yad ürəyə dağ olsun. 

 

Şuşam qalmadı mənim, 

Yurdum — anamdı mənim. 

Mən onun balasıyam, 

O da balamdı mənim. 

 

Əsgəran əsgərimdi, 

Xan kəndi dərd-sərimdi. 

Hər kəs yerini tapsın 

Bura mənim yerimdi. 

 

Daha qara bağlaram, 

Sellər kimi çağlaram. 

Olub-qalan ömrümü 

―Vətən‖ deyib ağlaram. 

 

* * * 
Həsrtə gedirdi, 

Yollar həsrətə. 

Bir gülü kolundan qoparırdılar. 

Xan qızını deyil, 

 o gün qürbətə 

Ürəksiz bir bədən aparırdılar. 
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Bu yollar sərgərdan, 

Bu yollar veyil, 

Yolların İranda çatacaq sonu. 

Düşündü‖ 

 Bəzəkli gəcavə deyil 

Bəzəkli tabuta qoyublar onu. 

 

Əl edir uzaqdan yaşıl biçənək, 

Fikirli görünür dumalı dağlar. 

Gəlib yaxasına qonur kəpənək, 

Yaddaşına qonur qayğısız çağlar. 

 

Küləklər saçını darayır onun, 

Buludlar çətirdi başının üstə. 

Gözündən başlanan həsrətin yolu 

Tökülür vətənin daşının üstə. 

 

— Mən gedirəm, siz qalırsınız, 

―Əlvida‖ güllərim mənim. 

Sizsiz bağrı qan olacaq 

Aylarım, illərim mənim. 

 

Xan qızıydım, oldum kəniz, 

Solar yanaq, saralar üz. 

Axacaqdır gecə gündüz 

Gözümdən sellərim mənim. 

 

Qəlb sızladı hara baxdım, 

Çəkildimi dara baxtım? 

Qaraldıqca qara baxtım 

Ağarar tellərim mənim. 

 

Biri ölər, biri itər, 

Xalqın halı məndən betər. 

İndi acı nəğmə ötər 

O şirin dillərim mənim. 

 

Mən gül əkib qəm biçdim ki, 

O xalqsız mən bir heçdim ki, 

Bu günü özüm seçdim ki, 

Yaşasın ellərim mənim... 
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Çayların göz yaşım olacaq, 

Küləyin sirdaşım olacaq. 

Qərib eldə quru daşın 

Bacım, qardaşım olacaq. 

 

Ürəyimi verim sənə, 

Bir daşını qoy sinəmə. 

Sına sədaqətdə məni, 

Qəriblikdə gəl sınama. 

 

Hər günüm ilə dönəcək, 

Tikanın gülə dönəcək. 

―Vətən‖ deyəndə sözlərim 

Alışıb gülə dönəcək... 

 

* * * 
Karvan çatdı Tehrana 

 saray qapılarına, 

Qasid xəbər apardı; 

 — Xan qızı kəniz gəlib. 

— Düşmən qızı sovqattək 

 göndərilib İrana, 

Açın qapını gəlsin! 

Əmr etdi Fətəli şah. 

— Xan qızı gözəl olar, — 

 dedi, bığaltı gülüb... 

 

... Qızıl, gümüş içində 

 bərq vurur şah sarayı, 

Əyilməyə öyrənib 

 yaltaq əyanlar burda. 

Hər daş-qaşda yatıbdır 

 bir yetimin harayı, 

Hərəsi bir diyardan 

 gətirilib bu yurda. 

Tanışdı bu saraylar, 

 tanışdı Xan qızına, 

Azmı görüb göylərə 

 dirənən ah-naləni. 

Saray qəmli hekayət 

 danışdı xan qızına: 

— Bir qəbirdən birinə 

 köçürübdülər məni... 
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Axşam düşdü, məsciddən 

 azan səsi ucaldı, 

Elə bil minarələr 

 göylərə əl açırdı. 

Bu kədərli gündüzün 

 qaralırdı nəfəsi 

Əzabkeş məhbus kimi 

 zindandanmı qaçırdı? 

Yıxıldı üzüqoylu 

 kədərinə xan qızı, 

Qızıl libas içində 

 o, ölgün bir sonadı. 

Gözlərinə göründü 

 laləzar Cıdır düzü, 

Göz tutmamış yarası 

 göynəm verdi, qanadı: 

 

— Göydə ulduz dənə-dənə, 

Saydım onu dönə-dönə, 

Xatirələr dindi yenə: 

Açılma sabah, açılma. 

 

Göydən yerə endi günəş, 

Toy şamına döndü günəş. 

Mənim üçün söndü günəş, 

Açılma sabah, açılma. 

 

Bilmirəm yolum haradı, 

Küsübdü könlüm, yarad. 

Onsuz da günüm qaradı, 

Açılma sabah, açılma. 

 

Çox da göydə çoxdu ulduz, 

daha mənə yoxdu ulduz. 

Mən, sabah öləcək bir qız, 

Açılma sabah, açılma. 

 

Kim deyir bu qəm uyudu, 

Hicran bir dərin quyudu, 

Sabahmənim qəm toyumdu, 

Açılma sabah, açılma... 
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* * * 
 

Otaqlar bir sıxıntı... 

Gözlər kölglənibdi, 

Bir yorğunluq tökülür 

Yorğan qırışlarından. 

Xan qızının gözündə 

Dünya silkələnibdir... 

 

Ona elə gəlir ki, 

 ocaq olub yanır ev, 

İstilik ilğım kimi 

 divarlarda sürünür. 

Ləngər vurur, çevrilir, 

 elə hey fırlanır ev. 

Göylərin ağırlığı 

 sanki üstünə düşür. 

Uzaq üfüqlərdəki 

 günəş kimi batır o, 

Coşğun bir dənizdədir, 

Sahilə çıxmaq üçün 

Üzür, 

 əl-qol atır o. 

Bir uğultu sədası 

 qulağına ilişib, 

Hər tərəf səsə düşüb...  

 

Dumanlanır gözündə 

 qarışıq röyaları, 

Ağ buluda bürünüb 

 bir afət dayanıbdı. 

Ulduzlar muncuq kimi 

 sinəsinə düzülüb, 

Bəyaz çöhrəsindəmi 

 göylər nur boyanıbdı?! 

Çıraq kimi götürüb 

 ayı əllərinə o, 

Uçur öz oxuduğu 

 nəğmə qanadlarında. 

Şimşəkləri yığıbdır 

 qara tellərinə o, 

Közərmiş ildırımlar 

 yatıb qanadlarında... 
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Uçur buluddan-buluda, 

Uçur ümiddən-ümidə, 

Uçur ulduz qarışıq, 

Uçur canlı bir işıq... 

 

Dumanlar içində əriyir xəyal, 

Dönüb ulduz-ulduz səpilir göyə, 

Xan qızı qışqırır, 

 qışqırır: Dayan! 

Məni də özünlə sən apar, — deyə. 

 

Özünün səsinə oyanır birdən... 

Uzaq üfüqlərdə dan sökülürdü. 

Gecə əllərini üzürdü yerdən, 

Ölgün əllərindən qan tökülürdü... 

 

* * * 
Səhər açıldı yenə, 

Kədər gətirdi mənə; 

Açılma dedim sənə, 

Niyə açıldın, səhər?! 

 

Qapımda kilid ol sən, 

Zülmət qəlblərə dol sən. 

Açılaydın mən ölsəm, 

Niyə açıldın, səhər?! 

 

* * * 
 

Qapı ehmal açıldı, 

Bir qarı girdi evə. 

Saçları düm ağ idi, 

Gözləri sanki şəvə: 

— Gedək libasxanaya, 

Toy paltarı geyginən. 

Bu gün toyun olacaq, 

Şah əmr edibdi dünən. 

Gözlərinə sürmə çək, 

Əllərinə xına qoy; 

Kədərini qov getsin, 

Sevinci yaxına qoy... 

Dünya fani dünyadır, 

Eyş-işrətlə yaşa sən. 

Səadətin qoynunda 



                                                               ~ 221 ~ 

 

Ömrünü vur başa sən. 

—  Ömrünü səadətlə  

Yaşa deyirsən mənə 

Qarı nənə, libas yox, 

Kəfən yaraşır mənə. 

Mil çəkilmiş gözümə 

Sürmə çəkə bilmirəm. 

Axı, niyə sağam mən, 

Axı, niyə ölmürəm? 

Ayaqlarına düşüb 

Yalvarıram, amandır, 

Məni qarabaşın bil, 

Məni başa dolandır. 

Elə geydir sən məni 

Kifir görünüm, nənə. 

Bəlkə şah xoşlamadı, 

Başına dönüm, nənə... 

Qarı bir an duruxdu, 

Gözündə yaş göründü: 

— Bir canımız var bizim, 

Əvvəl-axır yerindi. 

Mən də gözəl qız idim, 

Əsir gətirilmişəm; 

Yuvasından ayrılmış, 

Qəfəsə düşmüş quşam. 

Ömrümü bu saraylar 

Çürüdüb mənim, qızım. 

Neçə zülmə dözmüşəm, 

Nələr görüb bu gözüm... 

Gedək libasxanaya, 

Bir şey fikirləşərik. 

Səadət sənin olsun, 

Ölümə mən də şərik... 

 

* * * 
 

Libasxana bərq vurur 

 daş-qaşların içində, 

Burda libas tapılar 

 hər ölçüdə, biçimdə, 

Şamların işığını 

 brilyant qaşlar udur, 

Onlar brilyant deyil, 

 donmuş göz yaşlarıdır. 
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Bir libasın önünə  

 gətirdi qarı onu, 

Özü öz əlləriylə 

 geydirdi ona donu. 

Gözəlliyi birə yüz 

 artdı Ağabəyimin, 

— Qarı nənə, dayan bir, 

 nəyi pis bu geyimin? 

Görürəm ki burada 

 ən qiymətli libasdır, 

Hiylə qurma mənə sən, 

 öz dərdim mənə bəsdir!.. 

Bu gözəl libas deyil, 

 kəfən mənim yerimdir. 

— Qızım, səbirli ol sən, 

 Allah köməyin olsun, 

 de ki Allah kərimdir!.. 

 

* * * 
Gecəyədək uzandı 

 toy səsi, mağar səsi, 

Şadlıq, sevinc içində 

 saray ölüm yuvası, 

 saray ölüm qəfəsi... 

Toy gərdəyi qurulmuş, 

 gərdəkdə o gözəlin 

 gözündə yaş qalmamış, 

 bulaq kimi qurumuş. 

Səksəkə içindəydi 

 hər saatı, hər anı, 

Qəlbitək viran gördü 

 Ağabəyim İranı. 

Qüllələrdən qurbanlıq 

 insanlar atılırdı, 

Dustaqlar asılırdı, 

 min divan tutulurdu... 

Tüstülənən ocaqda 

 insan cəsədi yanır, 

Birinə toy çalınır, 

 mininin ah-naləsi 

 buludlara dayanır. 

Toy — sarayın toyudur, 

 kasıbların yasıdır, 
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Mollalar fitva verir: 

 ―Tanrı yazan yazıdır...‖ 

 

Fətəli şah tələsdi 

 gəlinin otağına, 

Qədəm qoymalı idi 

 gecə cənnət bağına. 

Qapını açan kimi 

 heyrətlə dayandı şah, 

Elə bil yuxudaydı 

 qəflətən oyandı şah. 

Baxdı Ağabəyimə 

 əsdi dili, dodağı. 

— Qəbrinə qurban ana! — 

 deyib fəryad edərək 

 tərk eylədi otağı. 

— Xan qızının əynində 

 anamın donu idi, 

O, mənim gözlərimə 

 anam kimi göründü, 

Kim qurub bu tələni 

 gərək asılsın indi!.. 

Saraya bir çaxnaşma 

 saraya haray düşdü. 

Biri dara çəkilib, 

 biri qazanda bişdi. 

— Tikə-tikə doğransın! — 

 söylədi, — Qarı nənə!.. 

Xan qızı ədəb ilə 

 şahın yanına gəldi. 

Baş əyib ehtiramla, 

 vüqarlı səslə dedi. 

— Bu günahsız qarıya 

 nahaq olursan qənim, 

Libası özüm seçdim, 

 xoşuma gəldi mənim. 

Bir günahım var isə 

 əmr et, assınlar məni! 

Bir də ki mən xanımam. 

 nə qulam, nə də nökər, 

Mənim libasxanaya  

 ərkim çatmırmı məgər?!! 

İki od arasında 

 qalmışdı Fətəli şah, 
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Anasının donunda 

 ona kəniztək baxmaq 

 günah göründü, günah... 

 

* * * 
İllər beləcə keçdi, 

Zaman hökmünü verdi, 

Xan qızının üzündə 

Fətəli şah hər dəfə 

Anasını görürdü... 

Geriyəmi qayıtsın, 

Nə ad versin o, buna? 

Belə tale oyunu 

Gəlməzdi yuxusuna. 

 

Yalvarırdı xan qızı; 

— Burax məni vətənə! 

Nə qədər ömrüm qalıb 

Dua edərəm sənə. 

 

Vətənimdə kasıb komam olaydı, 

Qan qusduğum qızıl teştdi bu saray. 

Göz şaşımı şirin şərbət yerinə 

Badə-badə süzüb içdi bu saray. 

 

Hər daş-qaşda bir göz yaşı, bir kədər, 

Ağlar könlüm aram olmur bir qədər. 

Bir dərdim var, bir ömrümə bəs edər, 

Qılınc kimi məni biçdi bu saray. 

 

Könlüm yoxsul qızıl libas içində, 

Mən öndəyəm ömrün karvan köçündə. 

Ümid quzu, həsrət aslan gücündə, 

Neçə vəhşi əldən keçdi bu saray... 

 

Acı-acı güldü şah, 

Dedi: — Puçdur niyyətin. 

Qoy vətən özü gəlsin, 

Sənin geyməyin çətin. 

 

— Onda şahım, izin ver, 

Bir bağ salım burada, 

Vətənin torpağıyla  

Barı çatım murada. 
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―Vətən bağı‖ qoyaram 

Mən o bağın adını, 

Mən o bağda taparam 

Qırılmış qanadımı... 

 

İzin verdi şah ona, 

Qarabağdan torpağı 

Torbayla gətirdilər, 

Bu torpaqda Vətənin 

Nəyi var bitirdilər. 

Ağaclar qol-boyundu, 

Güllər dodaq-dodağa. 

―Vətən bağı‖ bənzədi 

Balaca Qarbağa. 

Göz yaşıyla suladı 

Hər çiçəyi xan qızı, 

Boy verib böyüyürdü 

Ürəyinin yanğısı: 

 

―Vətən bağı‖, torpağına qurbanam, 

Qürbət eldə Vətənim ol, Vətənim. 

Mən ömrümü bir quş kimi uçurdum, 

Qərib bülbül, ötənim ol, ötənim. 

 

Əlim bəlkə o diyara yetmədi, 

Adım bəlkə tarixlərdə itmədi. 

Nəğmələrim Vətən sarı getmədi; 

Xəzan yarpaq, kəfənim ol, kəfənim. 

 

Bənövşətək boynum bükük, dilim lal, 

Görən nə vaxt tükənəcək bu məlal? 

Ay ―Qarabağ şikəstəsi‖, sən ucal 

Harayıma yetənim ol, yetənim... 

 

Hər gülün, hər çiçəyin 

 boyunu oxşayırdı, 

Bu bağı Qarabağın 

 bur parçası sayırdı. 

Güllərin arasında 

 ―Xarı bülbül‖ gülünü 

 çox aradı, tapmadı. 

―Vətən bağı‖na o gül 

 gətirilməyib, nədi? 
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Bağbanları çağırdı, 

 bağbanlar köks ötürdü: 

— Çox çalışdıq, neyləyək, 

 ―Xarı bülbül‖ yad eldə 

 bitmədi ki, bitmədi... 

 

* * * 
 

―Bülbül kişidi gəldi, 

Dərdə tuş idi, gəldi. 

Bülbül gül havasına 

Hələ qış idi gəldi...‖ 

 

―Vətən‖ deyib nəğməsi 

 ağladı Xan qızının, 

Həsrəti leysan olub 

 çağladı xan qızının: 

 

Ağla, könlüm kimi ağla, 

Qəmdən rəngi sarı bülbül. 

Mən ömürdən yarımadım 

Barı sənsə yarı, bülbül. 

 

Qarabağda bağım qaldı, 

Neçə şirin çağım qaldı, 

Sinəm üstə dağım qaldı, 

Necə çalım tarı, bülbül? 

 

Qırov qara telə düşüb, 

Sona özgə gölə düşüb, 

Bəxtimizə belə düşüb 

Mənnən burda qarı, bülbül. 

 

Sən uç, qon uca budağa, 

Bu canım sənə sadağa. 

Sənə ki, yoxdur qadağa 

Boylan Vətən sarı, bülbül. 

 

Yanıb bağrın qaralmayıb, 

Yollarını qar almayıb. 

Qanadın ki, qırılmayıb 

Uç get burdan, barı bülbül. 
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Bir dürr idim, düşüb itdim, 

Ağlayıb nəğmələr ötdüm. 

Bu torpaqda nə mən bitdim, 

Nə vəfalı ―Xarı bülbül‖!.. 

 

* * * 
―Vətən bağı‖ xəzan oldu, 

İndi qəmdən oxu, bülbül. 

Xaric vurub zil pozuldu, 

İndi bəmdən oxu, bülbül. 

 

Səsin qəlbimin ahıdı, 

Səndəmi yandın, yaxıldın? 

Öz dərdindən çox oxudun, 

İndi məndən oxu, bülbül. 

 

Səsin karvan dayandırar, 

Min xatirə oyandırar. 

Ah çəksəm, səni yandırar, 

Bir az gendən oxu, bülbül. 

 

Qürbətin gülləri soyuq, 

Qəmdən  könlüm oyuq-oyuq. 

Biz ki, qəfəs-saraydayıq, 

Sən bu gündən oxu, bülbül. 

 

Sinəmə yara vurdular, 

Oda atıb qovurdular. 

Ağ simi çəkib qırdılar 

Sari simdən oxu, bülbül... 

 

 

 

EPĠLOQ ƏVƏZĠ 
 

Vətən bir budaqdır, 

 yaşıl bir budaq, 

Ümiddən asılan yarpağıq biz də, 

Ayağımız altda çırpınır torpaq, 

yeriyən, 

Düşünən torpağıq biz də... 
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Ümmanlar qabarır, 

Çaylar tökülür. 

Adamlar sularda boğulsun deyə. 

mənim göy Xəzərim geri çəkilir, 

Bir az torpağımız çox olsun deyə. 

 

Dənizə az yağıb yağışlarımız, 

Kinimiz güc olub biləyimizə. 

Buludlu olanda baxışlarımız 

Yağmurlar düşürdü ürəyimizə. 

 

Qəriblik qəlbimi sıxsa hardasa, 

Yalnız Vətən olar, 

 Vətən dərmanım. 

İlhamın qanadı buludlardasa 

Vətən torpağında köküm var mənim. 

 

Adı itib-batar adlar içində, 

vətənsiz olana nə şöhrət, nə tac? 

Qəriblər ölərlər yadlar içində, 

Ölərlər, 

 bir ovuc torpağa möhtac... 

 

Qərib həsrətinin yuxusu dərin, 

Torpağı oyanmaz,  

 daşı oyanmaz. 

Yolu sərhədlərdə dayananların 

Axar, 

           gözlərinin yaşı dayanmaz. 

 

Ağlayar, 

hıçqırar, 

 qırılar səsi, 

Gah bayatı deyər, 

gah ağı deyər. 

Vətənsiz olana bu yer kürəsi 

Vətənin bir ovuc torpağı deyil. 

 

Torpağın köksündə baba ocağı, 

Torpaqda buğlanan istini duyun. 

Çörəktək öpürəm mən bu torpağı, 

Öləndə, 

 gözümün üstünə qoyun!.. 
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DƏLĠ DOMRUL 
 

 K ö ç ə r i l ə r: 

 

Qarşı yatan ulu dağlar, 

Bilirsənmi nələr oldu 

Göz yaşıyla dolun, dağlar 

İgidimiz ölər oldu. 

 

Oğuz elin balasıydı, 

Bir güzəran bulasıydı. 

Bir gül kimi açılmışdı, 

Gül kimi də solasıydı. 

 

A t a: 

Arxam, dirəyim, oğul, 

Suyum, çörəyim, oğul. 

Sənsiz dünya fanidir, 

Nə gün görəyim, oğul? 

 

A n a: 

Boyunu öyməyim nə? 

Dizimə döyməyim nə? 

Sevinci sən apardın, 

Qəmi geyim əynimə? 

 

K ö ç ə r i l ə r: 

 

Ata minməzsən, a igid, 

Yala sinməzsən, a igid, 

Atan oğul deyib, ağlar, 

Anan oğul deyib, ağlar. 

niyə dinməzsən, a igid? 

Taleyin tərki bumu? 

Tanrının görkü bumu? 

Sərin bulaqlar od tutur, 

Od bumu, bürkü bumu?.. 

 

B a c ı: 

 

Boyuna qurban, qardaş, 

Boyunu yer aparır, 

Toyuna qurban qardaş, 

Toyun şivən qoparır. 



                                                               ~ 230 ~ 

 

Gəlin görmədik axı, 

Telin hörmədik, axı, 

Dağa-daşa köç etdik, 

Ömür sürmədik, axı... 

 

K ö ç ə r i l ə r: 

 

Bulaqlar qan ağlayar, 

Yel ah çəkib çağlayar, 

Dağlar qəmdən əriyər, 

Başı duman bağlayar. 

 

Doğan günəş batacaq, 

Yerini ay tutacaq. 

Qaragözlü bu igid 

Qara yerdə yatacaq... 

 

(Təpə atını 

Qamçıya dolaya-dolaya 

Dəliqanlı Dəli Domrul 

Yaxınlaşdı obaya) 

 

D ə l i  D o m r u l: 

 

Nə ağlarsız, nə sızlarsız, 

Kimi belə əzizlərsiz? 

Dağlardanmı qorxursunuz? 

Bir təpəcə gəlməz mənə. 

Qara-qara yellər əsər, 

Qorxub əsər etməz mənə. 

Göstərim aslan gücümü, 

Poladüz, sərt qılıncımı. 

 

Qılıncım yağı qanlı, 

Görmüşəm dağı qanlı. 

Nə bayatı hıçqırıb, 

Deyərsiz ağı qanlı? 

Qılıncım dərdi kəsər, 

Vuraram ordu kəsər! 
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(Başıdaşlı, 

Gözüyaşlı 

Oğlu ölən ana, 

Oğlu ölən ata 

Yıxıldılar Dəli Domrulun 

 ayaqlarına) 

 

A t a,  A n a: 

 

Bu dünya bizə dardı, 

itiyimiz nübardı, 

Bir oğlumuz var idi, 

Bax, Əzrail apardı. 

 

Qara geyib ağlarıq, 

Dizə döyüb ağlarıq, 

Nə ömrümüz qalıbsa  

Oğul deyib ağlarıq... 

 

D ə l i   D o m r u l: 

 

Kim deyir dünya dardı, 

Ağlamaq bizə ardı. 

Əzrail necə qıyıb 

Bu igidi apardı? 

 

Savaşıma dözərmi, 

Əzrail gəlsin görüm. 

İndi onun payına  

Düşər bu vaxtsız ölüm. 

 

İgid oxla vurular, 

İgid qılıncla ölər. 

Özü qayıtmasa da 

Qanlı köynəyi gələr. 

 

A t a: 

 

Vuruş görmədi, öldü, 

Sinə gərmədi, öldü, 
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A n a: 

 

Axıtmadı qan, igid, 

Boyuna qurban, igid! 

 

D ə l i  D o m r u l: 

 

Qorxu bilmirsə əzrail 

Qoy gözümə görünsün. 

Qılınc vurum, cəng edim, 

İlan kimi sürünsün. 

 

İgidlərin canını 

Alım onun əlindən. 

Bir də görən olmasın 

Ölüm onun əlindən. 

 

(Tufan qopur, 

Şimşək çaxır, 

Göyün bağrı yarılır, 

Yer çatlayır, 

Əzrail yerdən çıxır). 

 

Ə z r a i l: 

 

Mənimi çağırdın, igid? 

Yaxına bir gəl görüm, 

Gücünü göstər görüm! 

Poladüz qılıncını 

Torpaqda çürüdərəm, 

Soyuq ilan-çayanı 

Canına yeridərəm. 

Nəfəsini alaram, 

Boğularsan, igidim. 

İndi çöküb qarşımda 

Ağlayarsan, igidim! 

 

D ə l i  D o m r u l: 

 

Nə heybətli qocasan, 

Gözlərim görməz oldu. 

Ayaqlarım tutuldu, 

Niyə yeriməz oldu? 

Buza dönür bədənim, 
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Qılıncım yerə düşür. 

Cöngə gözün görəndə 

Cana vəlvələ düşür. 

 

Ə z r a i l: 

 

Cöngə gözüm bəyənməzsən, 

Gözü göyçək qızların 

Canını çox almışam! 

Ağ saqqalım bəyənməzsən, 

Ağsaqqal, qarasaqqal 

İgidlərin dizlərin 

 yerə vurub 

Canını çox almışam!.. 

Nə öyünərdin, Dəli Domrul, 

Rəngin saraldı birdən. 

Çıx döyüşə, cəng edək, 

Bu meydan, bu mən, bu sən... 

Gəldim alam canını, 

Canını verərmisən? 

 

(Hava birdən qaralır, 

Göy gurlayır, şimşək çaxır, 

Əzrail gah yox olur. 

Sağdan batıb, soldan çıxır, 

Yerdən səs gəlir, 

Özü göylərdən baxır, 

Dəli Domrul qılıncını 

Sağa çalır, sola çalır, 

Yorulub əldən düşür, 

Əzrail bir təpə üstə 

Baxıb ona irişir) 

 

Ə z r a i l: 

Çal qılıncın, çal görüm, 

Al canımı, al görüm! 

 

(Sonra Dəli Domrulun 

Sinəsinə çökür o, 

Tutub yorğun əlindən 

Qorxu, vahimə dolu 

Bir dünyaya çəkir o.) 
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D ə l i  D o m r u l: 

Oğurluq can aldığın 

Bilməz idim, əzrail, 

Bu səhvimi bağışla, 

Burax gedim, əzrail. 

Bax, o dağlar bizimdir, 

O üzümlü, almalı 

Yaşıl bağlar bizimdi. 

Şərabımız çox olur, 

Hər kim içsə başından 

Ağlı, huşu yox olur. 

Şərablıydım, duymadım, 

Nə söylədim, bilmədim, 

Burax gedim, Əzrail... 

 

Ə z r a i l: 

Gəlmişəm boş qayıtmam, 

Bir can aparmalıyam. 

Öz canın da olmasa 

Özgəsinə qayılam. 

Bir əzizin yoxmudur 

Əvəzinə can verə? 

 

D ə l i  D o m r u l: 
Bircə gün vaxt istərəm,  

Sabah bir can gətirrəm. 

Can olmasa, Əzrail, 

Mən öz canımı verrəm... 

 

Ə z r a i l: 

 

Sabah gedir, 

 möhlətin 

Bu axşama qədərdir. 

Kimsə can verməyəcək 

Bu ümidin hədərdir. 

 

(Obasına döndü Domrul, 

Diz çöküb, bağır basıb 

Atasının əlindən 

öpdü Domrul.) 
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D ə l i  D o m r u l: 
Ağsaqqallı canım baba, 

Bilirsənmi nələr oldu. 

Küfr dedim Əzrailə 

Uçub cəngə gələr oldu. 

Köksüm basıb can istədi, 

Ya da bir can dilər oldu. 

Baba, səndən can istərəm, 

Canın mənə bağlarmısan? 

Yoxsa oğlum Domrul deyib 

Gecə-gündüz ağlarmısan? 

 

A t a: 

 
Gözümün qarası oğul, 

Canımın parası oğul. 

Gəlinimin çiçəyi oğul, 

Obamın göyçəyi oğul. 

Qarşı dağlar gərəksə 

Qoy Əzrail aparsın 

Bol meyvəli bağ gərəksə 

Qoy Əzrail aparsın. 

Dövlətim, varım gərəksə 

Qoy Əzrail aparsın. 

Dünya şirin, can əziz, 

Cana qıya bilmərəm. 

Məndən əziz anandır, 

Dərdin ona deginən 

 

D ə l i  D o m r u l: 

 
Ana, ana, canım ana, 

Bilirsənmi nələr oldu? 

Əzrail sinəmə çöküb 

Məndən bir can dilər oldu. 

Babamdan bir can istədim, 

Vermədi anam, vermədi. 

İndi səndən can istərəm, 

Söylə ana, sözün nədi?.. 

Mənə canın bağlarmısan? 

Yoxsa oğlum Domrul deyib, 

Üzə dırnaq çalarmısan, 

Gecə-gündüz ağlarmısan? 
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A n a: 

 

Dolma beşikdə 

Bələdiyim oğul, 

Ömrümü qurban dediyim oğul. 

Dustaq olsaydın oğul, 

Qurtarardım birtəhər. 

Oğul, yaman mənzilə 

At sürübsən bu səhər. 

O dediyin odaya 

Vara bilmərəm, oğul. 

Dünya şirin, can əziz, 

Verə bilmərəm, oğul... 

 

(Domrul yerində donur, 

Şimşək çaxır, göy gurlayır, 

Əzrail peyda olur). 

 

Ə z r a i l: 

Dünya şirin, can əziz, 

Kim verər öz canını? 

 

D ə l i  D o m r u l: 

 

Eşit sözüm, Əzrail, 

Yad qızdan halalım var. 

İki körpə balam var. 

Daha bir minnətim var. 

İsmarlayım onlara 

Bircə əmanətim var, 

Sonra canım alarsan. 

 

Ə z r a i l: 

 

İsmarla, qoy gəlsinlər, 

Sənin son nəfəsini 

Qoy onlar da görsünlər. 

 

(Domrulun yarı gəlir) 

 

Q a d ı n: 

Nə deyərsən, nə söylərsən, 

Göz açıban gördüyüm, 

Könül verib sevdiyim, 
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Qoç ərim, qoç igidim?! 

Qarşı yatan dağları 

Neylərəm səndən sonra? 

Yaylasam. korum olsun, 

çəmənindən keçərəm 

Tapdanan arım olsun. 

Altun daş-qaş taxarsam, 

Tabutum, sonum olsun! 

Sənsiz su da içmərəm 

İçdiyim qanım olsun! 

Səndən sonra bir igid 

Görsə gözüm kor olar. 

İsti yatağım sənsiz 

Buza dönmüş gor olar. 

Səndən sonra bu canım 

Qıyma igidsiz qalsın. 

Əzrail, al canımı, 

Yarın qurbanı olsun! 
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DƏLĠ ZƏHRA 
 

Uçub gözəlliyi də 

 getmişdi ağlı kimi, 

Yaşayırdı kəndimizdə 

 o illərdən ağrı kimi. 

Onun durğun yaddaşında 

 hələ dava illəriydi, 

Bu gün-sabah cəbhələrdən 

 nişanlısı gəlməliydi. 

Gözləyirdi inamıyla, 

 ürəyinin vurğusuyla, 

Uduzmuşdu tale ilə 

 oyunu da, 

Əllərini gəzdirərdi 

 qoynunda o, 

Nişanlım tanımaz,—deyib  

Dəyişməzdi donunu da, 

gözləyirdi bu ümidin  

 sonunu da, 

yamanmaqdan üstü-başı 

 qalın idi. 

Gözlədiyi o yol kimi 

 ayaqları yalın idi... 

 

* * * 
Yollar gözündən keçirdi, 

İllər üzündən keçirdi, 

Ümid üzündən keçirdi 

Qocalırdı Dəli Zəhra. 

Oyaq idi gecələri, 

Evi—kəndin küçələri, 

Mürgülüydü hər səhəri 

Sozalırdı Dəli Zəhra. 

Tale gəlmişdi tərsinə, 

Eşqi durmuşdu qəsdinə, 

Hər qış ölümün üstünə 

Qıcanırdı Dəli Zəhra... 

 

* * * 
Yaşmağı tanıyırdı 

 qalın dodaqlarını, 
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Çınqılar tanıyırdı 

 yalın ayaqlarını, 

Ətəyi tanıyırdı 

 dəcəllərin əlini, 

Kəndin bir dənəsiydi 

 o dava illərinin 

bu qarımış gəlini... 

 

* * * 
Kəndin öz ―ağası‖, 

 daqqası var idi. 

Çapayı, Zahidi, Aqqası 

 var idi. 

Biri dinc qoymurdu əlini, 

Biri göstərirdi dilini, 

hərəsi bir cür 

 hirsləndirirdi dəlini. 

 

* * * 
Xoşu gəlirdi uşaqların 

 Zəhranın səsindən, 

Hamını nişanlısıyla hədələməsindən. 

Söyüşü yağış kimi ələməsindən; 

Bir çubuq qırıb 

 çinar qələməsindən 

Onların dalınca döşənməyi. 

hərdən dayananda uşaqlar 

Zəhranın da dayanıb 

 qorxub, üşüməyindən... 

Beləcə başlayırdı səhər, 

Beləcə düşürdü axşam... 

Yorulanda dəli, 

Yanlarına düşürdü əlləri. 

Hərdən hirslənib ataları 

Çapayı, Zahidi, Aqqanı döyürdülər. 

Yorulub 

―Allah baisin evini yıxsın‖ 

  deyirdilər. 

Boğurdu qocaları qəhər, 

Beləcə düşürdü axşam, 

beləcə başlayırdı səhər. 
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* * * 
Bir gün əsgər apardılar 

 Çapayı, Zahidi, Aqqanı, 

Vağzalda hamı sevinirdi 

 qaralmışdı Zəhranın qanı. 

Beləcə aparmışdılar, nişanlısını da, 

Gözüyolda qoymuşdular 

 neçə gəlini, qızı da... 

Ağladı için-için, 

Yüyürdü qatarın arxasınca; 

— Düşün!.. Düşün!.. 

Dişləri kəsirdi dodaqlarını, 

Çınqıllar kəsirdi ayaqlarını, 

Elə bil ağlayırdı 

 torpağa möhürlənən 

  qanlı izləri də... 

Dolmuşdu gözləri 

 Çapayın, Zahidin, Aqqanın da, 

Dolmuşdu gözləri 

 qarasaqqalın, ağsaqqalın da... 

Saxlamadılar qatarı 

Bir dəlidən ötəri. 

Yüyürürdü dəli, 

Qatarı, relsləri, dünyanı 

 söyürdü dəli, 

Üzünü cırıb, 

 dizinə döyürdü dəli. 

Saxlamadılar qatarı 

Bir dəlidən ötəri. 

 

* * * 
Peşiman-peşiman qayıdıb, 

 bir dirəyin dibinə 

  bir az ot atdı Zəhra, 

O gündən vağzalda yatdı Zəhra... 
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“ÇOXUġAQLI” AġIR KĠġĠ 
 

Oğuldan-uşaqdan 

 payı yox idi onun, 

O kələ-kötür kəndimizdə 

 kövrəklikdə tayı yox idi onun. 

Uşaqlara payladığı şirni kimi 

 göz yaşı da 

 ovucunun içində idi, 

Ağlayanda gözlərini 

 uşaq kimi 

 pencəyin qoluna silirdi. 

Bir qarısı, 

Bir özü idi, 

Uşaqlar canı-gözü idi. 

Öz uşağı yox idi, 

Hər payız 

 uşaq gətirirdi ağacları 

Birinə də ―düş‖ demirdi, 

Qonşu toyuğu bir yana, 

Heç çölün quşuna da 

 ―kiş‖ demirdi. 

Deyirdi budaqları qırmayın. 

 sərçələri vurmayın, 

 onların da canı var. 

Yaranıbsa qoy yaşasın 

Lap quduz canavar da... 

Yaz gününün  

 papaqatdı gecəsində 

Evinə papaq yağardı 

 qapıdan, bacadan, pəncərədən, 

Papaqlara dolurdu 

 yumurtadan qurumuş əncirədək. 

Baxıb uşaqsız evinə 

 sozalırdı qarı, 

Hər gecə söyüd cavanlığının 

 yuxusuna uzanırdı qarı. 

Aşır kişinin gözündən iraq, — 

Layla deyirdi əkiz qollarına, 

 boş əllərinə, 

Layla deyirdi 

 yetmiş il yol gələn, 

 içində ölən körpələrinə... 

Özü yatırdı laylasına, — 
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Dodaqlarında donurdu 

 oyaqlığın sonuncu inadı, 

Bir gün də Aşır kişi 

 yavaşdan çağırdı, 

 oyanmadı, 

Təlaşla çağırdı, 

 Oyanmadı. 

Çağırdı! 

 oyanmadı! 

Bağırdı! 

 Oyanmadı. 

Göz yaşında boğuldu!!! 

 Oyanmadı qarı. 

Tikilmişdi bir-birinə 

 göz qapaqları... 

Uşaq kimi ağlayırdı Aşır kişi, 

―Yurdumda kim qaldı‖ deyirdi, 

Dörd divar arasında 

 yetim qaldım‖ deyirdi, 

―Anam, hara getdin, 

Sonam hara getdin, 

Balam hara getdin 

Balasız evimdən‖... 

 

* * *  
Yetimliyə bir ay dözdü Aşır kişi, 

Yetimliyindən bezdi Aşır kişi. 

Bir gecə çıraqtək söndü. 

Səhər xəbərlə açıldı: 

―Aşır kişi öldü, 

 yurdu boş qaldı...‖ 

Yığılıb qarılar 

Ağı deyib ağladılar, 

Oğul deyib ağladılar, 

Aşır kişiyə baxa-baxa 

Ağladılar öz ölülərini, 

Ağladılar özlərini. 

Kimi üzünü cırdı. 

Kimi dizinə çırpdı... 

Uşaqlar da gəlmişdilər 

 Aşır kişinin yasına 

Deyirlər kişinin cibindən 

Qat kəsmiş bir kağız çıxıb: 

―Evimi verərsiz uşaq bağçasına...‖ 
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BOġ BEġĠYĠN LAYLASI 

 
 Müharibə illərində övladını 

 itirən, sonra bütün uşaq evlərini 

 gəzən, bala tapmaq ümidini itir- 

 məyən, boş beşiklərə layla deyən 

 analara ithaf edirəm. 

 

... — Qatar gəlir! — dedilər. 

Bu xəbər 

çalxaladı izdihamı; 

Vaqonlara sarı 

Yüyürdü hamı... 

Qocalar qapılardan girdi vaqonlara, 

Cavanlar qapılardan, pəncərələrdən; 

Qarışıq səslər içində 

Ayaqlar üzülmüşdü yerdən.. 

Ananın əlləri üzüldü körpəsindən, 

Dəli bir axar   

 vaqona apardı onu. 

Havada yellənirdi 

 bala axtaran qolu. 

Anasını gəzirdi 

 çılğın bir uşaq səsi, 

— Ana!!! 

— Ana!!! — deməkdən 

 qaralmışdı nəfəsi... 

  

* * *  
Bir-birini tapmadı, 

 əlləri havada qaldı, 

Analar ehtiyacda, 

 körpələr vağzallarda, 

 ərlər davada qaldı. 

Anaları əritdi 

 ər dərdi, 

 bala dərdi. 

Gül əkdi ki, gül dərsin, 

Gül əkdi 

 bəla dərdi. 

Bircəm, hayanım, bala, 

Oduna yanım, bala. 

Dərd üstünə dərd gəlir, 

Necə dayanım, bala? 
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Kimə tuş oldun, bala? 

Qəmə qoşuldum, bala. 

Ürəyim boş yuvadı, 

Köçən quş oldun, bala. 

 

Dağlar çəni soraqlar, 

Sünbül dəni soraqlar. 

Sən layla həsrətində, 

Laylam səni soraqlar... 

 

Boş beşiyin üstündən 

 sürüşüb düşdü layla, 

Göz yaşına qovuşub 

 qəmlə görüşdü layla. 

Beşikdən körpə gözü 

 zillənməmişdi ona, 

Laylanı belə qəmli 

 oxumamışdı ana... 

 

Gecələr sübhə kimi 

 ulduz saydı, yatmadı, 

Üz tutub boş beşiyə 

 nağıl qoydu, yatmadı. 

Ümid dolu nağıllar 

 bəxtini oyatmadı; 

Beşik boş idi yenə... 

vağzallara baş vurub 

 hər ötəndən soruşdu. 

Dilində ―bala‖ sözü 

 kirpikləri qovuşdu, 

―Yuxu haramdır!‖ deyib 

 yuxusuyla vuruşdu; 

Beşik boş idi yenə... 

tapdığı hər tikədən 

 payını saxlayırdı, 

Gecə durub min kərə 

 beşiyi yoxlayırdı. 

―Balamın ətri...‖ deyib 

 yorğanı qoxlayırdı 

Beşik boş idi yenə... 

 

Laylası nalə çəkib 

 laylası ağlayırdı, 
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Laylası gecə-gündüz 

 bala soraqlayırdı. 

İçində bir təlatüm 

 hıçqırıb çağlayırdı, 

Beşik boş idi yenə. 

 

Günlər ötüb keçirdi, 

 illəri gətirirdi. 

Ananın saçına ağ 

 telləri gətirirdi. 

Nələri aparırdı, 

 nələri gətirirdi, 

Beşik boş idi yenə... 

 

* * *  
— Balam üşüyür... Dedi: 

Çöldə şaxta olanda, 

Boş beşiyin üstünə 

Yorğan salırdı ana. 

Göy üzü tutulanda, 

Buludlar qaralanda 

— Balam yağışa düşüb, —  

Deyib dolurdu ana. 

Yer tapmırdı özünə 

 nə evdə, nə eşikdə, 

O bir son bahar kimi 

 solurdu, saralırdı. 

İllər keçir, 

 övlad yox; 

 sükut yatdı beşikdə, 

Bu sükutun içində 

 nəfəsi qaralırdı. 

 

* * *  
Bir gün xəbər eşitdi, 

Bakıda ―Uşaq evi‖ 

 deyilən bir bina var. 

Anasını gözləyir 

 yetim yesir uşaqlar... 

 

Bakıya gəldi ana, 

 ―Uşaq evi‖ni tapdı. 

Neçə körpə gözündə 

 ümid çırağı yandı. 
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Məlum baxışlar görüb 

 ana ürəyi qopdu, 

Hər uşağın önündə 

 susun xeyli dayandı. 

 

Bu körpə balaların 

 nisgili, dərdi birdi, 

Solğun çöhrələrindən 

 intizar boylanırdı. 

Uşaqların hamısı 

 oğluna bənzəyirdi, 

Hamısının gözündə 

 ümid alovlanırdı. 

— Bəlkə layla çalım mən, 

 balamın laylasını, 

Yadından çıxmaz onun, 

 özü də oxuyurdu. 

Laylasından tanıyar 

 bala öz anasını. 

O, tək mənim laylamla 

 yatırdı, uyuyurdu... 

 

―Layla beşiyim layla, 

Evim-eşiyim layla. 

Sən yat şirin yuxu gör, 

Çəkim keşiyin layla. 

 

layla dedim ucadan, 

Səsim çıxdı bacadan, 

Allah səni saxlasın 

Çiçəkdən, qızılcadan. 

 

Layla dedim yatasan,  

Qızılgülə batasan, 

Qızılgülün içində 

Şirin yuxu tapasan‖... 

 

Laylası nalə çəkib, 

Laylası ağlayırdı. 

laylası ümid ilə 

bala soraqlayırdı: 

―Layla balam, a laylay...‖ 
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Birdən sanki quş kimi 

 qanad açdı uşaqlar, 

―A-N-A!!!‖ — deyib üstünə 

 qaçdı bütün uşaqlar!.. 
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