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Bayrağım...
Sən mənim göylərimə
And kimi yaraşırsan...
İşıqlı ulduz kimi,
Ay kimi yaraşırsan...
Uğrunda şəhid olan
İgidlərin qanından
Yaddaşıma yazılan
Ad kimi yaraşırsan...
Anasını sevənlər...
Balasını sevənlər...
Yuvasını sevənlər
Səni yurd kimi sevər...
Küləkli çöllər boyu
Günəşdən doğulanlar,
Türklükdən doğulanlar
Səni qurd kimi sevər...
Sən mənim tariximdə
Əbədi canlı kimi...
Sevgi kimi yaşarsan...
Üstündə Azərbaycan –
Rəsulzadə adını
Möhür kimi daşırsan...
Türk canı var canında,
Türk qanı var qanında...
Yüksəlişim...amalım...
Eşqim sənin yanında...
Sən mənim göylərimə
And kimi yaraşırsan..
Mənə sevgili kimi...
Ad kimi yaraşırsan...
Sən mənim ruh sirdaşım...
Atam...oğlum...qardaşım...
Ən müqəddəs dayağım...
Göz bəbəyim – bayrağım !!!
***
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Məni söz tutdu...
Məni söz tutdu...
Naqafil...
Kəsib önümü saxladı...
Gözü ruhumdan baxırmış..
Sirr üstündə yaxaladı...
Məni məndən daha öndə
Qabaqlayıb gözləyirmiş...
Vaxtdan düşən kölgə kimi...
Tale kimi izləyirmiş...
Gözü var imış baxtımda...
Alıb qatdı qoxusuna...
Lövh üfürüb gözlərimə...
Yumub atdı yuxusuna...
Yelkən olduq buludlara...
Yağışa dönüb ələndik...
Nağıllanıb ulduz-ulduz...
Göy üzünə səpələndik...
Dan üzündən qürubadək
Şəfəq rənginə boyandıq...
Layla avazına yatıb...
Ağı səsinə oyandıq...
Durub haqqın qapısında
Vaxtın qıfılına güldük...
Bilmədik nədən doğulduq...
Heç bilmədik nədən öldük...
Mən susanda dözəmmədi...
Sıxıldı ürək yerinə...
Ürəyimdən üzüləndə
Sığındım ürək yerinə...
Nisə Bəyim. “Qürub rəngləri”
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Tutduğu andan bu yana
Göyün ruhundan asıldıq...
Silib...tale lövhəsinə
Söz ilə birgə yazıldıq...

***

Tənha türk əsgərinin balladası...
Göy üzünün altında
Tənha əskər məzarı...
Gecə ulduzlar durur
Başının keşiyində...
Rahat- rahat uyuyur...
O ana beşiyində...
Bura məzarlıq deyil...
Küləklərin yorduğu
Çöllük...
Bir yol qırağı...
Sonsuz səmalarında
Yanır ayın çırağı...
Nağıllar söylər rüzgar...
Yoldan gəlib-gedənə...
Bir xəbər ismarlayar...
Ötənlərdən –ötənə...
Burda vətən qoxusu
Çiçəklərə qarışar...
Küləklərin nəfəsi
Nəğmələrə qarışar...
Zamanın yaddaşında
Canlı tarix danışar –
O bir haqq savaşçısı...
Azadlığın əskəri...
Yurdun sinirlərini
Nisə Bəyim. “Qürub rəngləri”
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Aşan bir türk əskəri...
Qanını zəfər üçün
Axıdan türk əskəri...
Yer üzündə nə qədər
Məzarlıq var...məzar var...
Nə qədər ölən əsgər,
Nə qədər müharibə...
Nə qədər şəhid qanı...
Nə qədər də zəfər var...
Adlı-adsız məzaralr...
Tanınan-tanınmayan...
Yurd-yuvasız məzarlar...
Nə böyük bir xoşbəxtlik...
Nə böyük şərəf,əsgər...
Vətən torpağı sənə...
Həm məzardır...həm ana...
Üstündə türk bayrağı...
Ay-ulduzlu göy üzü...
Nə böyük şərəf sənə!

Nicata
Şairim...saxlanma qəmdə,
Şair ruhu azad olar...
Nələr olar...nələr olmaz...
Görməsən də,bilməsən də...
Heç nədən pərvaz eyləyər...
Heç nədən də bərbad olar...
Şair dediyin belədir –
Əhvalı halbahal olar...
Küləklərə soruşarsan...
Saçını oxşayıb keçər...
Dənizlərə üz tutarsan...
Gözünün yaşını içər...
Gecə ulduzlara desən...
Nisə Bəyim. “Qürub rəngləri”
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Sənə göz vurub sayrışar...
Kimə söyləsən dərdini...
Başını bulayıb susar...
Haqq bildiyin duyğuların
Gözlərində xəyal olar...
Bəzən yad –uzaq adama
Ən doğma bir ad olarsan...
Bəzən ruhun uzaqlaşar,
Öz –özünə yad olarsan...
Günəşli gündə tutulub
Dolu bulud tək yağarsan...
Bəzən qosqoca dağ olar...
Bəzən uşaq tək ağlarsan...
Sevgini də anlamazsan...
Həsrətinə yüyürərsən...
Sevincini yola salıb
Kədərinə uyuyarsan...
Bir sedaya tutularsan...
Ilğım kimi...arzu kimi...
Arxasınca yürüyərsən...
Ürəyində haqq inamı –
Allah olar...Allah olar...
Şairin baxtı belədir...
Ürəyi dolu ah olar...
Bildiyim bir şey var isə,
Şair – elə...belə olar...
****

Nisə Bəyim. “Qürub rəngləri”
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Cəza...
Günahlar diriləcək bir gün...
Çıxacaq yerin altından...
Axtaracaq sahibini ,
Yapışacaq yaxasından...
Sorğuların- sualların
Üzü bumbuz buzlanacaq...
Göz yaşları tərsə düşüb
Quru- quru duzlanacaq...
Kimsə geri almayacaq...
İtən vaxtın günahını...
Daha uda bilməyəcək...
Əzablar könül ahını...
Günahlar yerdə qalacaq...
Götürən tapılmayacaq...
Doğulub peşman olacaq...
Bir duyanı olmayacaq...
Atılıb tərk ediləcək,
Özünü – özü çəkəcək...
Günah kimi doğulmuşdu,
Günah tək – cəza çəkəcək...
***

Danılmaq...
Gözümə baxa-baxa
Məni üzümə dandın...
Mən –
mən olmadığımçün...
öz –özümdən utandım...
Bir söz gəzdim gecədə
Bir iz saxlayar deyə...
Üz tutdum yağışlara –
Nisə Bəyim. “Qürub rəngləri”
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Bəlkə...ağlayar deyə...
Əllərimi aradım –
Yanıb yaralı düşmüş...
Könlümü soraqladım –
Sınıb aralı düşmüş...
Duyğular aldanırsa...
Yalanın qorxusunda...
Yanlışlığa yozulur...
Taleyin yuxusunda...
Mənim mən olduğuma
Şahidlik edən yoxsa...
Demək ki..sən haqlısan...
Xatırlayan da ... yoxsa...

***
Gəraylı üstədi...
Bərki- boşu çağır gəlsin...
Könül həyəcan üstədi...
Dərd əlindən çərləmişin
Göz yaşları can üstədi...
Kimi var bu bəxt yazığın...
Çağır yaxının –uzağın...
İçindəki yalquzağın
Ağzı qara qan üstədi...
Qəm ağzını verib yelə...
Tutub baş- başa,əl-ələ...
Haqqın çərxi-fələk ilə
Davası dövran üstədi...
Nisə Bəyim. “Qürub rəngləri”
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Ömür də sal düşüb xəstə...
Gəlib –gedən dəstə - dəstə...
Əmri gəlib- durub qəsdə...
Əcəli fərman üstədi...
Soluxub ...saralıb üzü...
Yığılıb əyrisi- düzü...
Çatılıb gecə-gündüzü...
Yüklənib...karvan üstədi...
21may 2011.
***

Epitafiya.....
Məni quyladın quyuya...
Gömdün üzüquyulu...
Başı başdan ayrılı...
Daş üstünə qoyulu...
Asıldım kəndirindən...
Çatıldım təndirindən...
Dərdin ən hündüründən
Düşdüm gözüyumulu...
Inadından soyuldum...
Köz üstünə qoyuldum...
Gözlərimdən oyuldum...
Kor tək itirdim yolu...
Dözmədi səbrim daha...
Belə haqsız günaha ...
Mənə damğa vurmağa...
Qalxmadı ahın qolu. ..
Nisə Bəyim. “Qürub rəngləri”
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Ruhum çarpdı divara...
Vay tutub geydi qara...
Vurnuxdu ora – bura...
Göz yaşım başılovlu...
Səsim sınıb töküldü...
Bağrım bağı söküldü...
Ürəyim mənsiz öldü...
Dəfn etdim üzü sulu...

***

Burax getsin...
Burax...getsin öz yoluyla...
Neynirsən əyləyib dərdi...
Bir kimsə görməyib hələ...
Bir canda namərdlə mərdi...
Cahil gəlməz haqq üstünə...
Bəhanəsi əldə olar...
Qorxusu gendən dolanar...
Igidliyi dildə olar...
Nadürüstlə , naxələflə
Ömrün hesabı bölünməz...
Aldığının – verdiyinin
Haqqı – savabı bilinməz...
Vaz keçərsən...
Adamı sürgünə atmaq...
Zülmə sürümək kimidi...
Zorla günaha qapatmaq...
Elə - öldürmək kimidi...
Nisə Bəyim. “Qürub rəngləri”
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Çıxmaq olmaz tüstüsündən...
Ağrısından...acısından...
Qovub qapıdan atarsan...
Dönüb girər bacasından...
Üz göstərib əzizləsən ...
Köhnə dərd də təzə olar...
Dost – doğma sirdaşın kimi...
Qəlbində yurd-yuva salar...
Yaşayar səninlə birgə...
Bir ömrün damı altında...
Qurtula bilməzsən daha...
Susarsan qəmi altında...
Hərdən bezib hirslənəndə...
Unutmağa and içərsən...
Sonra da... taledir – deyib ...
Düşünməkdən vaz keçərsən...

***
Sənə özümdən baxırdım...
Böyük görünürdün məndən...
Sonra sənə səndən baxdım...
Düşüb kiçildin özündən...
Mənəmmiş səni böyüdən...
Haqqı-sayın gözlərində...
Tutub saxlaya bilmədim...
Əridin öz sözlərində...
Beləcə dağılıb itdin...
Bir yerə yığa bilmədim...
Uzaqlaşan yoxluğuna...
Boşalıb yağa bilmədim.....
Nisə Bəyim. “Qürub rəngləri”
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Kərəm döyməsi...
Yeri –yeri ...dərdin alım...
Könlü yanıq... közü qara...
Bu döymənin göz yaşına...
Dəymə..dəymə..gözü qara...
Ağlama...odun üstünə...
Külün ahı tutar səni...
Üstündə ağı söyləmə...
Söz günahı tutar səni...
Dönüb getsən əzabından...
Kürəyindən oxlanarsan...
Alıb əlinə götürsən...
Ürəyindən odlanarsan...

***
Əbədi anlar...
Mənə - əcəb olur...
Mənə - əcəb olur ...
nə olur - əsəb olur...
udduğum – zəhər ...
çəkdiyim -əzab olur...
günüm - ah – vay....
gecəm - əzvay olur...
mənə - əcəb olur...
Olanlar – yerində...
nağd olur...
fövtə vermir ürəyimə - dərd olur ...
Nisə Bəyim. “Qürub rəngləri”
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dediyim ,,can‖...
eşitdiyim ,,çor‖ olur...
gördüyüm – bildiyim ...
canıma – azar olur...
başıma – bezar olur...
səfərim – cəhənnəm...
qayıtdığım – gor olur...
Sözüm –
üzümə ağ olur...
düzüm –
arxamca lağ olur...
hər vaxtım – vaxtsız olur...
haqq işim – haqsız olur...
nə olursa –
mənə haqq olur...
nə olursa –
mənə - əcəb olur ..!

***

Bildiyin bir şeymi var...
Allahdan...
məndən gizli...
Yoldan qayıdan günlər...
Biri-birindən hirsli...
Dünya necə peşiman...
Başladığı oyundan...
Kim baş açar fələyin..
İtmiş haqq-sayından...
Üstümə gələn ömrün
Üzünə baxmaq olmur...
Nisə Bəyim. “Qürub rəngləri”
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Vaxtdan alınan borcun...
Altından çıxmaq olmur...
Qaşla göz arasından...
Kədər izsiz ötüşmür...
Nə zaman doğulduğu...
Dərdin yadına düşmür...
Böyüyən ayrılıqlar...
Vaxtın üstündən keçir...
Hər şey- özü-özündən...
Hər şey- içindən köçür...

***
Yorğunluq...
Külək...
alov...
gecə boyu qaranlıqlar...
titrəyişlər...çırpıntılar...
var olanlar...yox olanlar...
görünənlər...görünməzlər...
göz yaşından baxan dünya
gecə kimi həyəcanlı...
ayla bulud...
bir qübbədə...
göylər sanki...ikicanlı...
ölüm ilə vaxt qol-boyun...
hər kəs...hər şey...
bir ah ilə çıxan qəlbdə...
gizli-gizli...
sürünənlər..
bir nəfəsə dolan dərddə...
Külək...
alovla oynayır...
alır...uzanan əlini...
Nisə Bəyim. “Qürub rəngləri”
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qarsalanır ...üzü-gözü...
boğur alovun dilini...
külək çırpır...alov çırpır...
kölgələr başını tutur...
parçalanır...haçalanır...
od yeli...yel odu udur...
od qışqırır...yel qışqırır...
vaxt qışqırır...ülgüc kəsir...
çöl uzunu...yel uzunu...
qorxu əsir...duyğu əsir...
əcəl gəzir...ay sürünür...
yel yalayır yeri-göyü...
qaranlıqlar gecə boyu...
cırmaqlayır yeri-göyü...
çöl uzunu..yel uzunu...
ağrı əsir...yanğı əsir...
tikanlara acı hopur...
yovşanlara acı hopur...
yaddaşlara...yuxulara...
ağrı hopur...yanğı hopur...
yanğı əsir külək boyu...
çan yanğısı...qan yanğısı...
Göy yanğısı..yer yanğısı...
Yağış! Yağış!
Çovğun! Qar! Qış!
Qızmar! Günəş!
Qarpız! Qarpız!
Yer yanğısı... göy yanğısı...
Yer ağrısı...göy ağrısı...
Heçə gedir...köçə gedir...
Gücə gedir...boşa gedir...
Gecə gedir...xəlvət boyu...
Zülmət boyu...zillət boyu...
heçə gedir...
gecə gedir....
Kim çıxacaq qarşısına
quduz vaxtın ?
Kim keçəcək caynağına
qanlı taxtın?
Nisə Bəyim. “Qürub rəngləri”
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Kimin ömrü biçiləcək...
Kimin qanı içiləcək ...
Kimin qəlbi...kimin ruhu...
kimin haqqı ...kimin ahı...
bir fərmana keçiləcək?
Azğın külək ...
qızğın alov...
bir dayanın...nəfəs alın...
bir çəkilin...daldalanın...
günah keçir üstünüzdən...
ürək dağı...sinə dağı...
könül dağı...
baxır sizin
bomboş qalan gözünüzdən...
Qəlb qoxusu gəlir göydənkimin qəlbi?
Od qoxusu gəlir küldənkimin qəlbi?
,,Cızz ―eləyib közdə yanan –
göz yaşımı?
Baxın...baxın...
daşı-daş üstə qalmamış...
başı –baş üstə qalmamış...
dağım-dağım...pərən –pərən...
candan qopan- sirr daşımı...?
Yerlə-göyün ağrısında...
baş daşımı?
Ah daşımı?
Haqq daşımı?
Bu qışqıran...çabalayan...
əcdadların yaddaşımı?
Ölü nədir,diri nədir,
varlığının ...yoxluğunun ...
Allahının sirri nədir?
Bir dayanın...
yuxulayın...
yatın...yatın...
sizinlə bir çulğalaşan
ruhlar yatsın...
Nisə Bəyim. “Qürub rəngləri”
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can çəkişən iztirablar...
Tantal kimi əbədiyyət
məhkumları...
əzabkeşlər... xilaskarlar...
günahkarlar...müqəddəslər...
ümidsizlər...inamsızlar...
yer üzünün məhrumları...
uyub yatsın...
qoyun bir azca dincəlsin...
ağılsızlar... ürəksizlər...
qoyun bir azca dincəlsin...
özü özündən bezənlər...
tələsənlər ...gecikənlər...
bir az dincəlsin özündən...
qaçan dünya...uçan dünya...
yarı ölü...yarı diri...
yorulmuş...
yarımcan ... dünya...
qoyun bir azca ağlasın...
yuyulsun ...
göz yaşlarında....
qoyun bir azca...uyusun...
yazıq dünya...yalqız dünya...
qoyun bir azca...uyusun...

****

Bir işıq tutub...
getmək ...
ürəyindən...əlindən...
nəfəsindən...səsindən...
gözündən... tutub getmək...
arzusundan yapışıb...
çiçəyindən yetişib...
ətrindən tutub getmək...
bir ulduz nişanəsi...
Nisə Bəyim. “Qürub rəngləri”
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bir ümid kəşanəsi...
tutub aparsın məni...
inamına...gücünə...
arxalanım...güvənim...
işıq yoluna düşüm..
uşaq kimi sevinim
nağılına qarışım...
ürəyinə qovuşum...
məndən güclü...
qüvvətli...
sədaqətli, qüdrətli...
işıq selinə düşüm...
əlimi buraxmasın...
gözümü buraxmasın...
ürəyimi ...hissimi...
səsimi buraxmasın...
Mən yad olan şeylərdən...
zəif...gücsüz ...arxasız...
qorxulardan qaçmaqdan
yorulmuşam... bezmişəm...
çürük diş tək laxlayan...
dəyişkən hava kimi...
gah bulud...gah gün olan...
səsləyəndə cavabı
kefinə uyğun olan...
axtaranda nə özü...
nə sözü tapılmayan...
özündən bağqasına
ağrımayan...yanmayan...
vaxtından...macalından...
bircə an da qıymayan...
kədərini duymayan...
adamlardan bezmişəm...
yaddan,dostdan,doğmadan,
uzaqlıqdan küsmüşəm...
qəriblikdən,təklikdən...
yalqızlıqdan küsmüşəm....
Bir işıq istəyirəm...
düşüm selinə gedim...
Nisə Bəyim. “Qürub rəngləri”
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Nəyin isə əvvəli...
nəyinsə sonu olsun...
istərsə ölüm olsun...
istərsə ömür olsun...
Bir işıq istəyirəm...
İnanmaq istəyirəm!
Güvənmək istəyirəm!

***
Nəyə lazım idi...
Boşa dayanacaqdı sonda...
nəyə lazım idi başlanğıc...
hər şey cansız...çəkisiz...
düşüncəsiz...fikirsiz...
duyğusuz...hissiz...səssiz...
nəyə lazım idi zaman...
bir izi qalmayacaqdısa
düşdüyü kölgəlikdə...
nəyə lazım idı...qapı...
onsuz da...
örtülməyəcək...
ölümün açıq ağzı...
səndən getməyəcək
gözlərinin günahı...
çatmayacaq rununa
onsuz da...yerin ahı...
Qurtulmayacaqdı günlər...
göylərin yağışından...
yollar da qurumayacaq...
səbrinin göz yaşından...
nəyə lazım idi...dünya...
bezib-yorulacaqdı...
doğduğu iki məndən...
nəyə lazım idi yollar...
onsuz da itəcəkdi...
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əriyib bitəcəkdi...
çarəsiz uzaqlıqda...
nəyə lazım idi...olacaqlar...
vaxtın
bir-birinə bənzəməyən...
iki...təzadlı üzü...
nəyə lazım idi...ömür...
qaranlığa...işığa...
açılmayacaqdı gözü...
çəkilib... yoxluğa bürünəcəkdi...
kiməsə...nəyəsə... olmamış kimi...
yuxu tək...
ilğım tək...görünəcəkdi...
nəyə lazım idi...
dünya...
sonu-boş olacaqdı...

***
Uçan balıqlar...
Dənizlər...dar gələcəkmiş...
dərinliklər sıxacaqmış ...
könlünüzü...
endikcə suyun dibinə...
kölgəliklər tutacaqmış gözünüzü...
su altında dalğalardan bezəcəkmiş...
qaranlıqda saxlanmaqdan
çıxacaqmış...
sıyrılan işıq ruhunuz...
çəkəcəkmiş sizi göylər!!!
Ülgüc kimi qəlsəmələr...
dönüb qanad olacaqmış...
balıqlar – quş olacaqmış...
uçacaqmış...uçacaqmış..!!!
Gah balıq...qah quş olacaqmış..!
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Su altında üzəcəkmiş...
göy üzündə süzəcəkmiş...
ruhu azad- işıq olan...
ruhu azad- aşiq olan...
yerdə daşa dönəcəkmiş...
gəzəcəkmiş...qaçacaqmış...
üzəcəkmiş...uçacaqmış...
könlü azad-uşaq olan..!
Uçan balıq !
Hansı sevgi çəkdi səni
göy üzünə..?
Qanadlandın birdən –birə
o Atəşə.... o Günəşə...
Uç dənizdən – göy üzünə!
Dərinlikdən – ucalığa !
Ruhun çəkən uzaqlığa!
Uç...
könlünün möcüzəsigerçək olsun!
Zaman dursun...
vaxt dayansın...
Əbədiyyət sonsuzluğu...
gerçək olsun..!
Uç dənizdən...
ulduzlara...ulduzlara...
Xəyal yarat...sehr yarat...
nağıl yarat...
Ölçüsüzlük...
gerçək olsun...
Uçan balıq...
göstər..göstər...
Qoy görsünlər...ürək nədir...
sevgi nədir... dünya nədir...
arzu nədir...xülya nədir..?
Uçmaq üçün...
inam nədir... inad nədir..?
Göylər səni çəkəcəksə...
aparacaq...
uçacaqsan
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qanadların olmasa da..!
Günəş səni tutacaqsa...
ruhun səni alacaqsa...
uçacaqsan ...
qanadların olmasa da !!!

***

Yollara qaldım...
Yollar doğdu taleyimi...
Gözlərimi yola dikdim...
Aylarımı...illərimi...
Vaxtdan alıb...yola tökdüm...
Yolda qaldım...külək kimi...
Yellər oynadı başımda...
Gəlimlərin – gedimlərin...
Üzü açıldı qarşımda...
Yollar böyütdü kölgəmi...
Yumaq tək ovcuma yığdım...
Yağış kimi...yağmur kimi...
Susamış yollara yağdım...
Gedə-gedə bu yolları...
Özüm də yol tək...uzandım...
Yollar yorğun...mən müsafir...
Bezib səfərdən...usandım...
Yollar tutdu nəfəsimdən...
Ovsun kimi çəkdi məni...
Nə dayandım...nə qayıtdım...
Sürüdüm... ölüb – itəni...
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Xəyalımda nə vardısa...
Gözlərimdən çaldı yollar...
Əllərimdən ...ürəyimdən...
Məni məndən aldı yollar...
Arzuları göyərtmədi...
Yollar nağıl bitirmədi...
Apardığı ümidləri...
Yollar geri gətirmədi...
Nə başını tapammadım...
Nə sonunu görəmmədim...
Yol üstünə əkdiyimin ...
Bəhərini dərəmmədim...
Yedi məni... yedi yollar...
Qarşıladı... yola saldı...
Varlığımdan...yoxluğumdan...
Karvan çatıb...yola saldı...
Yolların köçü qayıtmır...
Zamana qoşulub gedir...
Bu dünyada bütün yollar...
Ömürdən bir yolluq gedir...

***
İlin-günün bu vaxtında
Nə yaylaqdı...dərdin alım...
Nə ovu var...nə ovçusu...
Nə oylaqdı...dərdin alım..?
Bir quş hürküb yuvasından...
Xeyirindən-duasından...
Uzaq düşüb anasından...
Nə sınaqdı...dərdin alım..?
Nisə Bəyim. “Qürub rəngləri”
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O tay- bu tay ayrılıqdı...
Araz enib- quraqlıqdı...
Xoş xəbərin-qurbanlıqdı...
Nə soraqdı...dərdin alım..?
Hava tutqun...gün dolaşıq...
Vaxtın yuxusu qarışıq...
Ürəyində yanan işıq...
Nə çıraqdı...dərdin alım..?
Baxtın üzü dönüb yaman...
Biri doğru...biri yalan...
Bir ömürdü...olan-qalan...
Nə qınaqdı ... dərdin alım..?

***
Adi əhvalat...
Adidən adi olacaqdı...
Şirin gələn...xatirələr...
gizli anlar...şux gülüşlər...
ehtiyatlı...qəlb titrədən
xoş görüşlər...
dönüb acı olacaqdı...
dava-dalaş...bazar-dükan...
hər gün çörək..kartof...soğan...
qohum –qardaş ...
varın-yoxun haqq hesabı...
sezilmədən...sevgilidən
dönüb bacı olacaqdı...
bezgin günlər...əzgin hallar..
qarşılıqlı ittihamlar...
dəyintilər..küsüntülər...
qara günün qarğışları...
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qara gözün göz yaşları...
qısqanclıqlar...incikliklər...
...kimə baxdın?niyə baxdın?
... hara getdin? hardan gəldin?
... harda qaldın? harda batdın?
... əvvəldən də belə idin...
nəyin vardı..?ağılsızdın ..
iş yarıtmaz....dəli idin...
hanı mənim ev –eşiyim...
hanı mənim güzəranım?
tay-tuşlarım şuba geyir...
daş- qaş taxır...
hamı mənim əynimdəki
uçuz...nimdaş dona baxır...
daş düşəydi o günə ki ...
sənə gəldim...
Mən ,,qarabəxt‖ ,,bəxtəvərdim‖
ərə gəldim...
,.ər ― dediyim ,,şair‖ imiş...
dəli- dolu...
cibi bomboş...baş havalı...
,,şeir‖- çörək deyil...canım...
,.film‖- həyat deyil...canım...
Mən insanam...söz deyiləm...
mən qadınam...səs deyiləm...
,,şeir‖ sənin taleyindir...
mənim deyil...
mən özüməm... sən deyiləm...
sən özünsən...mən deyilsən...
ayrı canıq..ayrı qanıq...
biz insanıq...biz adamıq...
burax məni... mən də gedim...
istədiyim adam olum...
qoy yaşayım adam kimi...
öz başım... öz adım olum...
...eh...nə deyim..
adidən də ...
adi kimi...
bundan betər olacaqdı...
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dağdan betər...daşdan betər..
dözülməz dərd olacaqdı...
çəkilməz yük olacaqdı...
nə heyranlıq...nə həyəcan...
nə də sevgi qalacaqdı...
...baxma bu dəli həsrətə...
bax ..belə aldadır səni...
çəkib könlünü aparır...
xəyalda azdırır səni...
Qov başından xəyalları...
axtarma itən sevgini...
zorla diriltməyə dəyməz...
zamanla bitən sevgini...
dəymə...qalsın öz-özündə
xatirələrin ləzzəti...
hərdən...hərdən...yuxu kimi...
gəlsin ətri...təravəti...
hərdən baş çək...
yaddaşında qalan günə,
əlin çatmaz.. ünün yetməz...
calasan da... günü günə...

***
ULDUZ SEVGİM...
Gecə baxır...ay sürünür...
Qara gözlər...ulduz kimi...
Yağış olub... səpələnir...
Yağır gözə ...ulduz kimi...
izi qalıb üst-başında...
ürəyində...yaddaşında...
xatirələr göz yaşında...
tök dənəzə...ulduz kimi...
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Ocaq kimi tüstülənir...
alovlanır ...istilənir...
Həsrəti od tək ələnir..
dönür közə... ulduz kimi...
Uzaqlığı qışa dönər...
Ahı uçub ...quşa dönər...
İşığı da daşa dönər...
dözə-dözə...ulduz kimi...

****
Yağ...yağışın tutsun məni...
Ağladım...gözümdən baxdın...
Könlümün yaşından axdın...
Ömrümün üstünə yağdın...
Yağ...yağışın tutsun məni...
Vaxt səslənir ...səsim kimi...
Sus...dinləyim ... səsin kimi...
Yollar gedir ...izin kimi...
Bax... baxışın tutsun məni...
İndi... dünya dua üstə ...
Haqq-taaladan bir can istə...
Əcəl gəlib ... durub qəsdə ...
Qoy ...qarğışın ... tutsun məni...

***
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Mahnı....
Dəniz kimi dalğalanan...
Külək kimi əsən yarım...
Dolub durub bulud kimi...
Söz deməmiş...küsən yarım...
İslandıq yağan yağışdan,
Keçib gəldik qarlı qışdan,
Bu bahar soyuq baxışdan...
Dostluğunu kəsən yarım...
Gün açılır sədasıyla...
Gecə keçir qadasıya...
İncik- incik ədasıyla...
Ürəyimi üzən yarım...
Qürurunu at kənara...
Yalvarmaq da... gəlmir kara...
Əhd etdiyimiz
ilqara
Ya mən gəlim ..ya sən ...yarım...

***
Mahnı
Küsənlər də barışır...
Sevgi yağışı yağır...
göz yaşları dürulur...
günahlar üzə çıxır...
Fikirlər işıqlanır,
Hər kəs səhvini bilir...
Yanlış acığa görə,
Hər kəs özünə gülür...
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Şübhəyə,qısqanclığa ,
bir əsas da əsas yox imiş...
sən demə, aralıqda...
günahkar da yox imiş...
Bir-birini çəkməyə,
küsmək –bir oyun imiş..
təzədən sevmək üçün...
küsmək- bəhanə imiş !

***
ANA
-1Ömrümün hər anında...
Məni duyanım ... ana ...
Soyuqdan üşüyəndə ...
İstim... hayanım ...ana...
nəqarət:
Ürəyinə qan kimi...
Can tək dolanım ana...
Deyirəm...qurban olum...
Qurban olanım ...ana...

***
-2Sən bir günəş...mən torpaq...
Sən bir ağac...mən yarpaq...
Ürəyin haqq...sözün haqq...
Andım-amanım...ana...
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nəqarət:
Dərdinəm...kədərinəm...
Bölünməz qədərinəm...
Açdığın səhərinəm...
Ömrü solanım... ana...

***
-3Şirin... nağıllı dünyam...
Şəkər ,noğullu dünyam...
Mənim ağıllı dünyam...
Sirr tək dolanım...ana....

***
Özümdən keçdim
Vaxt çağına düşdü yolum...
Dardan keçdim...gendən keçdim...
Tanımadım öz kölgəmi...
Rastlaşanda gendən keçdim...
Asıldım uçan ahıma...
Baxdım yanan günahıma...
Qovuşmaq üçün ruhuma...
Öz-özümdən , səndən keçdim...
Haqq söylədim...qazi oldum...
Könül dindi...sazı oldum...
Yaza-yaza ...yazı oldum...
Bir ömürlük... məndən keçdim...
***
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Ölülər... üçün suita
- Bu yaz ...
qar əriməyəcək...
-Günəş də üz döndərib bizdən...
-Ayın üzü kölgəlikdir...
- Orda qar olmur...xobəxtlikdən...
-İstiləşmə gedir indi...
Oloballaşır qlobus dünya...
Qloba proqnoz verib...
,,Qlobalnıy mir‖də...
-Bu, boş xülya...
O , kahindi?...
-,,Avesta‖ nı oxuyub...
-Hind dilində?
-,,Avestanın ― öz dilində...
-Harda?
-Aostroidada...
-Hmm...qız neyniyir...
bəlkə, desin..?
-Əri bilmir?
-Əri xoşbəxt kişidr...
pul sayır...
günah saymır...
-Desin...yəqin ...bağışlayar...
-Xoşbəxtlikdən...
-Nə qədər var ..?
-İki həftə...
-Axmaqlıqdır...cavan ölmək...
bədbəxtlikdən....
-Bu nə deyir?
-Deyir... gicəm...
-Nə bildi...
iki gündü...acam...
-Talonun yoxdu?
-Talonum var...imzam yoxdu...
-Yemək haqda fərman yoxdu...
Qollu-qolsuz...hamı yeyir...
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gəl...oturaq...
-Bəs ...pul..?
-Ağıllılar ödəyəcək...
Pullu-pulsuz...nə fərqi var...
-Onlar... ağıldan danışır...
-Yoxdu... ona görə...
-Birdən içəri atallar...
-Dəlisən?
Kimdi bizi adam sayan..?
Doyunca ye...
indi mahnı da olacaq...
-Oynamaq da..?
-Yoox... dəlisən?
-O nə dedi...?
-heeç...dedi ...ölüb...
yeddisidi...

***
Dünya ölü sirlər doğur...
Bu şeiri əbədi dostumaArifə xanıma ithaf edirəm
Dünya ölü sirlər doğur...
açılmayan..dirilməyən...
bilinməyən...ölü sirlər...
müəmmalı...toxunulmaz...
bölünməyən ölü sirlər...
sirr ölülər divar kimi...
möhkəm...qalın ...etibarlı...
təktar-təkrar ölməyəcək...
dirilib-doğulmayacaq,
təkrar diri olmayacaq...
daha sənəd almayacaq...
qorunmağa...saxlanmağa
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bir ehtiyac qalmayacaq...
Dünya ölü sirlər doğur...
ölülərin doğulduğu...
diri günlər hüznləşir...
öz-özüylə vidalaşır...
sağollaşır...düzümlənir...
hər ölü sirr
dirilərin mirasıdır...
Hər ölü gün...
dirilərin varisidir...
Dirilərin yaratdığı
ölü sirlər...dərdlə dolu...
günah ilə...ahla dolu...
Dirilərin...ölülərin
ortaq sirri ...ortaq dərdi...
sinirlərin ...ölçülərin
ortaq yeri...ortaq sirri...
Dünya ölü sirlər doğur...
Doğulan tək – basdırılır...
doğulan tək- gizlədilir...
nə ölülər...nə dirilər
görməsinlər...duymasınlar...
sirrə şahid olmasınlar...
nə doğulan- ölən olar...
nə dünyaya gələn olar...
nə yaşayan ...sevən olar...
elə hamı ölü olar...
elə hamı dəli olar...
dünya ölü sirlər doğur...
böyük sirlər... nəhəng sirlər...
ağır sirlər, donuq sirlər...
öz-özündə batan sirlər...
oyanmayan...yatan sirlər...
dünya ölü sirlər doğur...

***
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Qar yağır...
göylər üşüyür...
mələklər də...
göz yaşlarım üşüyür...
damcılar buz kimi düşür...
şeirlərim donub qalıb...
şaxta vuran küləklərdə...
Qar yağır...
göylər üşüyür...
ürəyım ,, lay-lay‖ oxuyur...
məndən keçir bütün dünya...
gecə tək əsir...soyuyur...
məndən keçir indi külək...
içimi qar tək sovurur...
yorğun düşür əsəb...ürək...
məndən keçir bütün aləm...
dəyməyin...indi uyuyur...
yazıqdı...indi uyuyur...
***
Nicat üçün...
Ağla..ağla...yağsın için...
qoy boşalsın...
göz yaşların dəniz olsun...
təmizlənsin...durulansın...
için –çölün yaxalansın...
qoy yuyulsun göz yaşında...
arılansın...
durulansın... yaddaşın da...
üz könlünün göz yaşında...
çırpın ,çalxan...öz yaşında !
Göyün üzü tərtəmizdiryağışında çimib çıxib...
göz yaşları tərtəmizdirürəyindən sızıb axıb...
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Ağla...ağla...yaşın yoxsa...
yağışımı verim sənə...
göz yaşımı...yaddaşımı...
dua kimi ...
alqışımı verim sənə...
Ağla...ağla...
göz yaşındansən pak doğul...körpə doğul!
sən təzədən döğul...oğul!
Ağla, oğul... ağla ,oğul!

***
Yazı...
pozu ...
bu-tale...
pozulan varsa...
-mənəm...
Yağışın yarasında...
bölünən parasında...
iki daş arasında
qalan varsa...
o- mənəm...
Qışda...qarda...şaxtada...
bu soyuqda...qapıda...
bu gecədən...bu dərddən...
qovulan varsa ...
–mənəm...
Başı havalı kimi...
ürəyi dəli kimi...
yiyəsiz ölü kimi
doğulan varsa...
mənəm...
***
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Yerdə yaşamaq olmur...
Vaxtsız da... yaşamaq olur...
Baxtsız da yaşamaq olur...
bir əllə...
bir ayaqla...
daş da daşımaq olur...
bir nəfəslik...udumluq...
ahı – daşımaq olmur...
Yad ilə uğraşmaq olur...
Yağıyla savaşmaq olur..
yeri gəlsə...
düşmənlə də...
vaxt keçir...
barışmaq olur...
yalanla... saxtalıqla...
heç cür...
barışmaq olmur...
Qana bulaşmaq olur...
ən uca zirvəyə də...
dağa ulaşmaq olur...
bir el ilə qaynayıb...
evə qarışmaq olur...
ürəkdisə...qəlbdisə ...
eşqə - qarışmaq olmur...
Qəsdi - bağışlamaq olur...
zülmü -bağışlamaq olur..
qiybəti...hirsi...nifrəti...
kini-bağışlamaq olur...
Dost əliləxəyanəti ...
heç vaxt –
bağışlamaq olmur...
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Sirr tək yaşamaq olur...
Söz tək yaşamaq olur...
Yalqız...tənha ...kimsəsiz...
dərd tək - yaşamaq olur...
Göy üzündə döğulubyerdə...
yaşamaq olmur....

***
Dadlı sözlər söyləyib,
şux,nazlı gözəllərin
ağlını alan şair...
bir qızın küsməyinə
əlüstü şeir yazıb
könlünü alan şair...
Bir dost üçün ürəyin
niyə qubarlanmadı..?
könlün duyğulanmadı,
xoş gününü anmadı...
Təbəssümün altında
gizlənən kədərini...
kövrəkləşən qəmini
gizli- gizli sildiyi
könlünün yağlşını
niyə qəlbin almadı..?
Qəlbin doğa bilmədi
dost üçün bircə şeir...
ürəyindən gəlmədi...
bir misra...isti bir söz...
bir duyğu oyanmadı...
tərpənmədi...bircə səs...
söz verdiyin şeirlər...
söz verdiyin mahnılar...
sabahlara çıxmadı...
elə vəd oldu qaldı...
ortalığa çıxmadı...
əlimizi sıxmadı...
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Eh...ürəksiz deyilən
təbriklər nəyə lazım...
qəlbdə istək yox isə...
vədələr nəyə lazım...
Başqasına yanmağa..
isti ürək gərəkdir...
sevinib ağlamağa...
diri ürək gərəkdir...
böyük qəlblər...ürəklər
hər bir adamda olmur...
dünyaya yetən sevgihər bir şairdə olmur...

****
Nə çox yaşadın...
Ömrünü verdiyin illər...
Üzünə qayıdır...Bəyim...
Nə çox səbrin ...
gücün varmış...
Gözlədiyin bütün yollar...
gözünə qayıdır...Bəyim...
Nə qədər dözümün varmış...
Susa-susa...daşa döndün...
Udduğun göz yaşlarından...
Könlündə yağışa döndün...
Sən geriyə çəkildikcə...
Ayağı yer aldı dərdin...
Kimsə yerdən götürmədi....
Yükü səndə qaldı dərdin...
Nə çox yaşadın dünyada...
Fələklə inadın varmı?
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Dövranına...fərmanına...
Əmrinə iradın varmı?
Nə çox gördün...nə çox çəkdin...
Baxtın üzü bitmədimi..?
Yığıb yumağa döndərdi...
Çarxın zülmü yetmədimi..?
Gələn – gedən acığını...
Hirsini tökdü üstünə...
Yadlar....doğmalar bir yana...
Ürək də...durdu qəsdinə...
Əfəl - dedilər, abrına,
Səbrini- yazıq bildilər...
Səni arxasız ,köməksiz...
Kimsəsiz,- görüb güldülər...
Nə çox görüb –biləcəyin...
Nə çox çəkəcəyin varmış...
Uçuq-sökük divarlardan...
Ömür tikəcəyin varmış...
Dünya ...yanına çəkmədi...
Tən tutmadı...mənliyilə...
O səni... yarıdammadı...
Sən yarıtdın... sənliyinlə...
Vaxt da borclu qaldı sənə...
Baxt da borclu qaldı sənə...
Heç kimə borclu qalmadın...
Dünya... borclu qaldı sənə...

***
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Göy...ilə yer...
arada - yağmur ...
hər şey ...
sonra... heç nə...
arada - yağmur...
Gözlərin yağır...
yağmur...
əllərin saxlayır...
yağmur...
ürəyin ağlayır...
yağmur...
islanır ...yağmur...
Açdığın yuxusa...
bir kimsə yox isə...
aldığın qoxusa ...
çəkilir – yağmur...
Gecənin yarısı...
açılır yarası...
gözünün qorası...
süzülür – yağmur...
*****
Atalar...vaxtsız gedir...
Atalar vaxtsız gedir...
Atalar dözə bilmir...
Ağırlığa...çətinə...
Üstünə düşən yükə...
Ürəyi tab gətimir...
vədini...istəyini...
verə bilmədiyindən...
öz-özündən utanır...
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övladın gözündəki...
ehtiyacdan...arzudan...
solğun üzdən utanır...
Ehtiyac ac qurd kimi
günlərini gəmirir...
ürəyini gəmirir...
biləyini...əlini...
kürəyini gəmirir...
lay divar kimi köksü
yavaş –yavaş əriyir...
qəddi-qaməti sınır...
gizli-gizli əyilir...
vaxtsız gələn qayğılar...
vaxtsız yeyir ömrünü...
vaxtsız artan ağrılar ...
vaxtsız verir əmrini...
Atalar vaxtsız gedir...
Vaxtsız yol açir...bizə...
O gedən ağır yolun...
Mirası qalır bizə...
Acıları...dərdləri...
yükləri qalır bizə...
Atalar vaxtsız gedir...
Biz vaxtsız böyüyürük...
Vaxtsız ata oluruq...
Vaxtsız ana oluruq...
Dünyanın ağır-ağır
dərdini götürürük...
yükünü götürürük...
dizimiz qatlananda
daşıya bilməyəndə...
kiməsə...ötürürük...
biz də vaxtsız gedirik...
yarıyolda atılan...
ömürləri yığırıq...
ümidləri yığırıq...
bizdən böyük dərdləri...
taleləri...yükləri...
çiynimizə alırıq...
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biz də aciz qalırıq...
biz də vaxtsız gedirik...
ataların yolunu
biz də təkrar edirik...
Atalar vaxtsız gedir...
Vaxtsız yol açır bizə...
Atalar gedən günü...
Yolunu verir bizə...
***

Qansız...
(Allahsız- ateistliyi təbliğ edənlərədemə,bunlar çox imiş, dözə bilməyib bu
misraları yazdım)
Cəhənnəmə,cənnətə,
Allaha lağ eləyən...
axirətə...məhşərə...
günaha lağ eləyən...
Nə cənnətlik deyilsən...
nə də ki...cəhənnəmlik...
gözünü günah tutub...
bir də
mənəm- mənəmlik...
Qan tutsaydı...nə vardı...
qanı yuya bilərdin...
gözlərini tutsa da
qanı duya bilərdin...
qanın yox...günahın çox...
Allahı tanımırsan...
ona da inamın yox...
bəs kimə inanırsan...
bəs nəyə inanırsan?
öz məninə..özünə
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güvənin...gümanın yox...
dinin yox...imanın yox...
Bu-Allahın dünyası...
sənin bir haqqın da yox...
burda sənin olacaq
bir canın ...qanın da yox...
haqqın-nahaqqın da yox...
Ölsən , çürümüş leşin
qurda-quşa yem olar...
Cəsədin tar-mar olar...
ruhun didərgin olar...
Özünü gözə soxub...
demə ki..bir adamam...
Cahillik bir bəladır,
Gözünü tutub tamam...
Sənə cəhənnəm də çox...
Haqq bilməyən...a qansız...
Sənin bircə adın var...
bircə adın:
Allahsız !!!

***
Məni sevmədi...bu dünya...
Məni sevmədi...
bu dünya...
Tanıdıqca günülədi...
Qapısına qıfıl vurub...
Yollarımı düyünlədi...
Çaşıb mənə rast gələndə...
Uğur yolunu dəyişdi...
Mən getdikcə qaçan kölgəm...
Dönüb...izimlə döyüşdü...
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Mən ,,can‖ dedim,,...
,,çor ―eşitdim,
Hara getdim...,,gor‖ eşitdim...
Lal deyildim...kar deyildim...
Görə-görə...,,kor‖ eşitdim...
Sevdiklərim...yara vurdu...
Uzaqlar... gendən daşladı...
Ağlını itirən dünya...
Ölməyə...məndən başladı...
Yerim-yurdum unuduldu...
Analdım ki...gedən kəsəm...
Mən nə qədər qışqırsam da...
Ölən vaxtda... itən səsəm...

***

Bir az uyuyum sənə....
İslandım ...göz yaşıma...
Üşüdüm... yağışıma...
Çəkilib yaddaşıma...
bir az ...uyuyum sənə...
Lay-layım ol...yuxum ol...
Röyam...ətrim...qoxum ol...
gecə kimi... duyğum ol...
bir az...uyuyum sənə...
Ulduzlar ətək-ətək...
Göylər sirli bir ürək...
həzin-həzin ...nəğmə tək...
bir az ...uyuyum sənə...
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Ən doğma adam kimi...
ölməmiş atam kimi...
darıxan anam kimi...
bir az ...uyuyum sənə...
Quş tək...qonum ağaca...
nə qapı.. nə də baca...
ömür kimi... astaca...
bir az...uyuyum sənə....

***
Niyə vaxtında ölmədin...
Niyə vaxtında ölmədin...
niyə qaldın sabahlara...
hər gələn gün – ölən günün...
hər ölən gün –toy-düyünün...
niyə qaldın sabahlara...?
Niyə çıxdın ac yollara...
ayağını yedi yollar...
barmağını..dırnağını
qopuq-qopuq diddi yollar...
Niyə vaxtında ölmədin...
sevə-sevə ağlardılar...
göz yaşların tökülməzdi...
boşqabına... qazanına...
göz yaşların qarışmazdı...
duz kimi soyuq çayına...
yeməzdin... öz göz yaşını...
içməzdin...öz göz yaşını...
bilməzdin heç tamını da...
duymazdın heç dadını da...
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Niyə vaxtında ölmədin....
Ürəyin bütöv qalardı...
qəlbin köksündə olardı...
sınıb tökülməzdi yerə...
gözün dikilməzdi yerə...
niyə vaxtında ölmədin?
Baxtın küsüb –inciməzdi...
vaxtın keçib – gecikməzdi...
sevə-sevə ...ağlardılar...
dəfninə yas saxlardılar...
niyə vaxtında ölmədin...?
Əskilməzdin... kiçilməzdin...
ölçülməzdin... biçilməzdin...
seçilməzdin... keçilməzdin...
niyə vaxtını ...bilmədin...
niyə vaxtında ölmədin..?

***

Mənə oxşayan səsin...

Səsin – kövrək gəldi mənə...
səsin üşüdü...qərib tək...
uzaqlığı xatırlatdı...
mənə - üfüqdə qürub tək...
Səsini- mənə bənzətdim...
bir az...qırıqdı...elə bil...
simi kökdən düşmüş kimi...
bir az... sınıqdı...elə bil...
Nisə Bəyim. “Qürub rəngləri”

48

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

Səsini tutdum...uzaqdan...
bənizi uçmuş kimiydi...
baxdım səsinin gözünə...
damarı qaçmış kimiydi...
Sözün yerində olsa da...
nəyin isə...tamı yoxdu...
Mənim kimi...səsinin də
bərkə-boşa tabı yoxdu...
Səsin qısıldı əlimə...
dinməyə üzü gəlmədi...
Gizlədiyin...doğmalığı...
səsin gizləyə bilmədi...
***

Günəşə doğulmaq istədim...
Günəşə doğulmaq istədim...
Yenidən...
səs olmaq...işıq olmaq...
ocaq olmaq istədim...
Günəşə uçmaq istədim...
qəlbimi açmaq...
Günəşi quçmaq istədim...
Gözlərim aydın...
Zehnim açıq olsun...
açdığım bütün sabahlar
xeyir olsun...
getdiyim bütün yollar
uğur olsun...
ürəyim nur olsun...
könlüm –Günəş olsun!
Ruhumu-Günəş çəkdi...
Günəşə doğulmaq istədimNisə Bəyim. “Qürub rəngləri”
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od olmaq...atəş olmaqGünəş olmaq istədim...
Nur –olum...
Gözlərimdə...əllərimdə
doğulum...
Göllərimdə...sellərimdə...
doğulum ...
illərimdə...ellərimdə...
doğulum...
Çöllərimdə...güllərimdə ...
doğulum...
Göy üzündə...yer üzündə...
saçılım...
buludlarda...yağışlarda...
açılım...
Tufanlarda...çovğunlarda...
qaynayım...
dənizlərdə...küləklərdə ..
oynayım...
həyat kimi..sevinc kimi..
nəfəs kimi oyanım...
Günəşə doğulmaq istədim..
yenə dirilim...
yenə rənglənim...
qövs-qüzehlənim...
yenə sehrlənim...
yenə- şeirə dönüm...
yenə -mənə dönüm..!

***
Qiyamətin səsi...
Eşidirsizmi?
Qulaq verin...
dinləyin –
bir ,,ah‖dır inləyən...
qışqıran bir körpə səsidir gələn –
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bir ana naləsidir eşidilən...
Bir damla qan tökülürsə dünyada –
bir cəhənnəm açılır – bu qanın günahında...
bir qiyamət yaranır – hər insanın ahında...
Dinləyin –
qiyamətin səsidir –
Eşidə bilsəydiniz – qulağınız batardı...
Gözünüz görsə idi...
gözünüz tutulardı...
Dayanın...
dinləyin...
dünyanı bürüyən səsi...
Qopan bir yarpağın səsini...
düşən bir damcının səsini...
qırılan budağın səsini dinləyin...
sınan bir ürəyin səsini dinləyin...
susan bir nəfəsi dinləyin –
qiyamətin səsidir gələn...
siz qaçdıqca - güclənir...
eşitmədikcə - böyüyür...
arxanızca yüyürür...
addımınızda qaçır...
izinizdə yüyürür...
önünüzdə...qarşınızda...
gözləyir...
qapınızda pusur ...
öz harayında susur...
ömrünüzdə gözləyir...
Dayanın bir anlıq –
dinləyin...
özünüzü...səsinizi dinləyin...
içinizdə - qiyamətin səsidir...
Özünüzü – dinləyin !
Səsinizi – dinləyin !
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Gülümsədi...
təbəssümü vaxta düşdü...
vaxt apardı...
sonsuzluğa...
Hansı ana...hansı yana...
yağış yağdı...
ulduzlandı göz yaşları...
kimdi gələn...kimdi gedən...
kimdi uçan əcəl boyu...
tənhalıqda kölgələnən...
əli özündən üzülən...
nə gecədən...nə gündüzdən...
dünyadan xəbəri olmayan...
naməlum səsdən asılan...
qeybdən ...sözdən...asılan...
göydən...buluddan ...asılan...
kimdi azan zaman boyu...
baxtına səfər yazılan...
Üstünə fələyin möhrü...
Vaxtına fərman yazılan...
Gülümsədi...
təbəssümü
Zamanın üzünə düşdü...
Açılanda ...
ilk işığı ...
özünün gözünə düşdü...

***
Tənhalığın ad günü...
Ad günümə getmişdim...
indi gəldim...
bir az dünənim var idi...
bir az sabahım...
Lövhəyə yazılanlar...
sanki şüşə arxasında...
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nə səsi keçir ...nə istisi...
Öz içində boğulur...
yaş ocağın tüstüsü...
bir az gecədən payım var...
bir az gündən dayağım...
Vaxt boyu...
saxta təbriklər...
Vaxt boyu...
gizlənən üzlər...
köhnəlmiş qəlp çiçəklər ...
ehtiyatlı tədbirlər...
bilmək olmaz...
necə bitəcək hələ
indi başlanan səhnə....
Sağlıq da demək olar...
badədə göz yaşları...
vədə də vermək olar...
yalanın nə ziyanı...
şeir də..mahnı da...
utanmağın yeri yox...
qüssə də... yemək olar...
dünyanın nə hesabı...
üzə vurmayacaq heç kəs...
aradan çıxmaq olar...
sonra ...bir bəhanə də..
tapıb uydurmaq olar...
Bu- hələ yaxşısıdır...
Bu- hələ harasıdır...
Qəfil bir çapqınlıq da...
tərslik də ola bilər....
Tənhalığın ad günü –
tufan da ola bilər...
qəfil xəbər də gələr...
hər şey baş verə bilər...
Tənhalığın ad günü –
Olum da ola bilər...
Ölüm də ola bilər...
Tənhalığın ad günü –
ad günü də sayılmaz...
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xətri-hörməti olmaz...
heç yaşı da –sorulmaz...
Tənhalığın ad günü –
Heç kəsin yadında qalmaz....

***
Çərşənbə tonqalları...
Bayram tonqalları qalayın...
Çərşənbə tonqalları..!
Odla əl-ələ verək...
Külək ilə əl-ələ...
Yel kimi yallı gedək...
Od ilə yelə dönək...
Qy alovlar oynasın...
Ruhumuzla uğraşaq...
Yerlə-göylə barışaq...
Atəş ilə tutuşaq...
yaddaşımız oyansın...
ocaq ilə tutuşaq...
ağrımız odda yansın...
Od – bizim yaddaşımız...
od – bizim qandaşımız...
közü – qardaşımızdır...
tonqal – bizim adımız...
atəş – addaşımızdır...
alov – sirdaşımızdır...
ocaq – oddaşımızdır..!
Ocaq çatın... od çatın...
tonqal çatın – soydaşlar!
Yallı gedin – qardaşlar !
Qoy – alovlar oynasın...
qoy – küləklər oyansın...
qəlbinizdə od olsun...
işıq olsun...ad olsun...
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Ocaq çatın...od çatın..
Çərşənbə tonqalları!
Könlünüzdə alışsın...
Qoy Bayram tonqalları!!!

***
Tonqal qalayın...
atın çirkabları tonqallara...
içinizdəki pisliklər kül olsun...
küləklər sovurub aparsın...

***
Edamlar tarixin tamaşası...
zamandan zamana
verilən mesay...
kimi odda yanmaqdan...
kimi oda atmaqdan...
bir ümid tapır...
qiyamçıları
yandırmaqdan...
dünya zövq alır...
Mən də bir neçəsini Janna Darkı...
Cordano Brunonu...
Həllac Mənsurini ...
gördüm tonqalda...
Onlar- tonqala atıldı...
sonra ...
hamı...
onlara oxşadı...
***
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ÖLÇÜSÜZLÜK
Ölçüm yoxdu...
ölçüsüzəm...
nə zamanda...nə məkanda...
vaxtım çatmır...
havam çatmır...
yerim çatmır...
öz-özümə əlim çatmır...səsim çatmır...
ürəyimə gücüm çatmır...
yığılmıram – sərhədsizəm....
bağlanmıram –qıfılsızam...
Ölçüm yoxdu öz-özümdə...
böyüyürəm...kiçilirəm...
hər dəfə özgə gözündə...
dəyişirəm
özgəsinin ölçüsündə...
Necə ölçüm
ürəyimin çəkisini...
göydən ağır...yerdən ağır...
dənizlərdən dolu...ağır...
Arzuları..xəyalları...sevgiləri
necə ölçüm...
həsrətləri...nisgilləri...qüssələri
nəylə ölçüm?
Ölçüm yoxdu...
ölçüsüzəm...
Kim mənə bir ölçü deyər
dərdim boyda...
özüm boyda...
kainatın yaddaşıyla yaşıd olan
yaddaşımı necə ölçüm...
bu dünyadan ağır olan
göz yaşımı nəylə ölçüm..?
Ölçüsüzəm ...
ölçüm yoxdu...
nə məkanda...nə zamanda...
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kainatda...
ölçüsüzəm...
***

7 sentyabr 2010.10.20.
,,ANAM!‖ – dedin...
Mənə... Anam !
Sanki bu an...
mənə bir can...
bağışladın...
bir həyəcan...
bir titrəyiş...
dolu dünya...
dolu ürək...
dolu zaman
bağışladın...
Könlümdən nur yağışıarı...
ulduzların göz yaşları ...
çözələndi...
bu an mənim ömrüm-günüm...
gecələrim... şölələndi...
təzələndi...
Çaşıb qaldım...heç bilmədim...
ağlayımmı...ya gülümmü?
Bunu baxtın zarafatı...
iztehzası...
ya gerçəyi düşünümmü..?
Sonra ...qorxdum...
Bəlkə...bir an duyğulandın?
Coşqulandın...xəyallandın..?
Hisslərinin yağışında
kövrəkləşdin... uşaqlaşdın...
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Bəlkə...bir an...
Bu dünyadan...bu zamandan...
bu ömürdən...uzaqlaşdın...?
Bilirsənmi...
bu duyğunun
yaratdığı sarsıntını...
ehtişamı..?
Birdən qopar ...
birdən sınar...
birdən düşər... ürəyindən...
öləzəyən ömür şamı...
möhkəm saxla əllərində...
qırılmasın...tökülməsin...
dağılmasın hıçqırığım...
Ürəyində...ağlında tut...
dilində tut...
utanmasın...gizlənməsin...
öz-özümdən duyğularım...
Qanımda bir div yatmışdı...
Sanki birdən...oyalandı...
Canımdan bir ah oyandı...
üz tutmağa yer tapmayıb
havalandı...
Bilirsənmi nələr olar...
bundan sonra...
bilirsənmi?
Birdəfəlik yıxılaram...ucalıqdan...
dağılaram...yox olaram...
qəlbim dözməz...ruhum almaz...
təsadüfü... yalnışlığı...
Ömrüm məni bağışlamaz...
Ruhum məni bağışlamaz...
Dünya məni bağışlamaz...
Qoyma məni
Allah ilə ...tale ilə...
fələklə qarşı-qarşıya...
mənə çəkə bilməyəcəyim...
acı vermə...dərd yaşatma...
unudulmaq qorxusunu...
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atılmağın ağrısını...
mənim üstümə gətirmə...
Bu günahı...ağır suçu...
Balamm...
üstünə götürmə...
Birsənmi nələr olar...
Sənsiz qalsam...
Ölümümdə...itimimdə
sənsiz olsam...
sağımda səni görməsəm...
solumda səni görməsəm...
ağırımda...çətinimdə...
sevincimdə...kədərimdə
yanımda səni görməsəm ?
Bilirsənmi nələr olar...
bundan sonra..?
Mən bilmirəm...
Bundan sonra ...
Olacaqlar...
Sənə bağlı...
Önəm yerim...
Güvən yerim ...
Ucalığım...
Sənə bağlı...

***
Gəlin ...gəlin...
yaxın gəlin...
Didin...parçalayın... məni...
görün... daha nəyim qalıb...
atın..oda... qalayın məni...
İçin qanımı...sümürün...
çəkin dişinizə...tikəmi...
Ürəyiniz soyumasa...
sovurun göyə külümü...
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Çıxarın...tökün gözümü. ..
alın əlimdən səsimi...
aparın..qoy sizin olsun...
paylaşın son nəfəsimi...
Çəkin çarmıxa ruhumu..
çəkin dara... utanmayın...
görən yox ki...bilən yox ki...
yorulmayın...usanmayın...
Aman verməyin...bitirin...
gözdən...könüldən itirin...
qoymayın bir izim qalsın...
hardasa bir sözüm qalsın...
Ömrümdən qoparın məni...
çəkin kökümü çıxarın...
yıxın yüklü ürəyimi...
yarın köksümü çıxarın...
İstəmirəm...
istəmirəm ...daha heç nə...
nə dünyanı... nə ömrümü...
nə də sizi istəmirəm...
İstəmirəm...
Bəsdii...bəsdiiii...
bezdim daha...
özümü də istəmirəm....
Rahat buraxın məni...
sizdən heç nə istəmirəm...
Aparın...qoy sizin olsun...
aparın..dünyanı...yeyin...
ac gözünüz...ac nəfsiniz...
bəlkə,doya...doya...yeyin...
Yaxın gəlməyin...mənə...
yaxın gəlməyin...dəyməyin...
Başımı qoyacam
,,Döyməyə‖...
Öz-özümü basdıracam...
Kim yaxina gəlsə...onu...
Göz yaşımda basdıracam...
****
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Məndən soruşursan necədir halım,
Necə yaşayıram bu dar zamanda?
Ruhum sıxılırmı kədərli günlər..
Dərdimlə üst-üstə düşdüyü anda..?
İllər də yorulur...vaxt da qocalır...
Mən elə həmişə gördüyün kimi...
Gah qəm buludunda yağışlanıram...
Gah da yas iflici vurur qəlbimi...
Şerimi öxumur paxıl dostlarım...
Məni çoxlarının gözü götürmür...
Bir-bir xətt çəkirəm adları üstdən...
Mənim dost sarıdan bəxtim gətirmir...
Yarpaqlar küləklə bəhsə girişir,
Paslı qapımızı yağışlar döyür...
Payızın bu hirsli qovhaqovunda...
Çatlaya-çatlaya mələs nar dəyir...
Hərdən payıza da heyfslənirəm...
Hikkəli küləklər dünyanı udur...
İl boyu payızı gözlədiyimçün ...
Elə...özümə də acığım tutur...
Qabarır...çəkilir...durulur hissim...
Hərdən dənizin də görünür dibi....
Bilmirəm...nə üçün darıxdığımı...
Mən elə...həmişə gördüyün kimi...

***
Mələklər də dil açdılar...
ağladılar quş dilində...
Pikassonun cızdığı dünyanı...
bir göyərçin apardı dimdiyində...
Vay..canım...vay...
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niyə vaxtında ölmədin !!!
İndi ölüm sevməz səni...
istəsən də yaxın gəlməz...
oxşamaz yağış dilində...
İndi nə var...
boş əlində...
İndi ağla ...
İndi... ağla daş dilində...

***
Dəyişək...
Dəyişək...əzizim ...
biz də...dəyişək...
Biz də bu dünyanın adamı olaq...
biz də adi olaq... biz də boz olaq ...
gözə görünməyək...biz də buz olaq...
Əriyib getməyək ürəyimizdə...
düşüb dərinliyə itib- batmayaq...
Biz də lal-kar olaq hisslərimizdə.. .
tükənib- bitməyək...
gözlərimizdə...
Yanmayaq çırtaçırt ürəyimizdə...
Gəl inad olmayaq...biz də dəyişək...
üstünə getməyək...dəli taleyin...
Qoy necə başlayır başlasın səhər...
qoy necə qapanır qapansın gecə...
Düşməyək yolların ən ağırına ...
Vaxtı da seçməyək ...
düşsün baxta –baxt...
Bir ömrün nə qədər qapısı var ki...
Birindən köç gedər...yüklü-yatablı...
Birindən dərd gələr yarlı-yaraqlı...
Dünyanın nə qədər bəlası ki...
Birini oxşayıb yola salarsan...
Qoxusu getməmiş...izi itməmiş...
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Özünə gəlməmiş...yeri bitməmiş...
Tələsik birini qarşılayarsan...
Vədəsiz günlərin qovhaqovunda
Gəl...biz də dəyişək...
bu dünya kimi...
bir az özümüzü düşünək biz də...
bir az özümüzçün yaşaya bilək...
hər kəs öz yolunu tapıb gedəcək...
hər kəs öz-özüylə çıxıb gedəcək...
elə bu dünyanın qaydası budur...
hər kəs öz-özünə böyük görünər...
iki göz açılıb- yumulanda da...
biri o birinə dönük görünər...
Gəl...biz də dəyişək
küləklər kimi...
od olaq...su olaq...ya torpaq olaq...
biz də adam olaq...
adamlar kimi...
Biz də adam olaq...
Bilmirəm... necə...
Gəl..biz də dəyişək...
Bilmirəm ....necə...

***
Ürəyimdən asılmışam...
Saat kəfkiri kimi...
tak..tak...tak...
O tərəfə...bu tərəfə...
Yellənirəm...
Sağa...sola...
əksliyə...
ziddiyyətə...
Bir an öz-özümə yaxınlaşıram...
Bir an öz-özümdən uzaqlaşıram...
Bir tərəfdə hər şey aydın...
Bir tərəfdə hər şey məchul...
Nisə Bəyim. “Qürub rəngləri”

63

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

Ürək məchul...fikir məchul...
beyin məchul...imkan məchul...
Bir səs gəlir...məşğul...məşğul...
zaman məşğul... məkan məşğul...
bağlantılar kəsik-kəsik...
kimsə bilməz...kimsə duymaz...
göyün yerə dediyini...
ulduzların bildiyini...
Açın mənə sirrinizi...
Açın mənə...
Aldanmayaq bu şeytanın saatına...
Hara çəkir vaxtımızı...
Nəyə bükür baxtımızı...?
Açın mənə..
inanmayaq bu zamanın bir anına...
O tərəflə bu tərəfin arasında gicəlməyək...
o tərəflə bu tərəfin arasında bölünməyək...
ağrımayaq... yıxılmayaq... kiçilməyək...
Oğru kimi... çuğul kimi qəlbimizə
soxulmasın...
Duyğumuzda oynamasın...
aramızda yer almasın...
Lənət olsun...qəhr olası..məhv olası
nifrinlərə...
Lənət olsun... küfr olası kafirlərə...
Bulud-bulud yağsın göylər...
aydınlaşsın..açılsın vaxt...
təmizlənib saçılsın vaxt...
Ürəyimdən asılmışam...
dəqiqələr.. saniyələr...
tak..tak..tak...
yağır... yağır...yağır...
yağış yağır...

***
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Dənizə yağış yağır...
Bir adam sahildə tək...
buludlar kimi dolu...
dalğalar kimi kövrək...
Çırpınaraq qoşulur...
qan ağlayan quşlara...
göz yaşı damcı-damcı...
qarışır yağışlara...
Ürəyilə hayqırır...
bağlanır göy üzünə...
ildırım tək çırpılılr
bu dünyanın üzünə...
Göyün hirsi toqquşub
tökülür dalğalara...
dəniz də kükrəyərək
boşalır duyğulara...
Bu ...səninmi ürəyin...
dənizinmi ürəyi..?
Nədən belə oxşardı
İkinizin ürəyi..?
Dəniz adam...ay adam...
Yağış adam ... ay adam...
Sənəmi...dənizəmi...
Kimə yağım...ay adam..?

***

Sevirdim...payızı...
mən bir zamanlar...
sevirdim payızın çən qoxusunu...
Uzaq xəyalları yaxın eləyən...
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Oyaq düyğuların çin yuxusunu...
Payızda tuturdum kədər yükümü...
Min bir cəlalından rəng götürürdüm...
Dünya müdriklənib başın əyəndə...
Mən də payızlanıb...bar gətirirdim...
Payızın bəhrindən şirə çəkirdim...
Saralıb-solurdum... həsrət çəkirdim...
Dönürdüm dopdolu göy buludlara...
Yağaraq...könülə...gözə çökürdüm...
Sevirdim payızı...qəm notu kimi...
Sevərək..dərk edib kamilləşirdim...
Sanki tamlanırdım...bütövləşirdim...
Sanki sirlənirdim...şeirlənirdim...
Sevirdim payızı...
İndi sevmirəm...
İndi ...payız üçün heyfslənirəm....
İndi...payız üçün qorxuram yaman...
Qorxuram...sonuncu payızım ola...
Qorxuram...hər yağış sonuncu ola...
Tökülən hər yarpaq... solan hər çiçək...
Quruyan hər ağac sonuncu ola...
Sonuncü görüşdən...sönuncu sözdən...
Sonuncu addımdan qorxuram daha...
Sonuncu imkandan...sonuncu gözdən...
Sonuncu adamdan qorxuram daha...
Son vaxtlar ...
çoxalan qəlb tutmaları...
sinirdə oynayan təzyiq cədvəli...
payız təqvimində bözaran üzlər...
mənə xatırladır ...əsil payızı...
soyuq rüzgarları əsən payızı...
Acı küləklərin sərt vıyıltısı...
sanki bir yalquzaq...
sanki bir əcəl...
uzaqdan uzanır ...ac ulartısı...
Ömrün qapısını kəsir sıxıntı...
yad duyğu...yad ağrı...yad qüssə gəlir...
iki yad...qərib hiss üz-üzə gəlir...
Bu ağrı elə bir... dolu ağırlıq...
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elə bir çöküntü...sanki bataqlıq...
elə bir mövsüm ki... adı müəmma...
heç nə kara gəlməz...köməyə yetməz...
Heç nə verməz daha...sənə təsəlli...
Nə bahar...nə payız... nə də qış fəsli...
Mən elə dörd fəslin qarışığı tək...
Mən elə dörd fəsil yağaram daha...
Mən elə dörd fəslin qovuşağı tək...
Özümdə saxlaram...
Vaxtın ruhunu...
Hər gün azalaram... payız misalı...
Hər gün sozalaram...payız misalı...

***

Mənim bu dünyada nəyim olmadı...?
Olacaq şeylərin... hamısı vardı...
Bol-bol arzularım...
Adamı bezdirən sevgilərim...
həsrətlərim..istəklərim...
Ürəyimdən keçənlərin...hamısı yetərincə...
etiraflar...eşqlər...dostluqlar...qədərincə...
Amma bir şey...
ya gizlinim..ya sirrim...
açılmayan qədərim...
illərin dirilməyən...çin olmayan diləyi...
bəlkə də... bir qadının ...
ən müqəddəs ürəyi...
qanından qan ayırmaq...
canından can sıyırmaq...
...yoox...
qız istəməzdim...qısqancam yaman...
onu da qısqanardım özüm kimi hər kəsə...
hər gözə...hər nəfəsə...
amma oğlum olaydı...
kaş ki...ola biləydi...
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ağıllı istəməzdim...zəkalı da demirəm...
bir az coşqun...dəlisov...ya dələduz olaydı...
uşaq vaxtı küçədə özündən böyüklərlə
çıxıb yumruq davasına...
ya döyülüb gələydi..ya da döyüb gələydi...
ya futbol oynayaydı...bütün gün...toz içində...
cırılmış köynəyini... çəkinib gizləyəydi...
gözünün odunu alaydı...
qonşu uşaqları çəkəydi ondan...
dəstə düzəldərdi...yaşıdlarından...
hərdən qız üstündə cırmaqlaşaydı..
İllər də onun tək tez böyüyərdi...
pırpız saçları da hamarlaşardı..
o yan...bu yanıma keçərdi qızlar....
toyda özlərini bəyəndirərdi...
Onun istəyinə axtarardılar...
Məndən alardılar onun xətrini
Üzdə sevərdilər qızlar...arxada
elə hey...kölgəmi qamçılardılar...
Hər şey dəyişərdi...illər keçincə...
Təkcə duyğuları dəyişməyəydi...
Mənə oxşayaydı...ruhu...ürəyi..
Mənə oxşayaydı...səmimiliyi...
Elə mənim kimi...bir az sərt...cəsur...
bir az mənim kimi inad...dözümlü...
hərdən dəliliyi tutaydı bir az...
hərdən də su kimi yumşaq olaydı...
ipək kələfinə dönəydi hərdən...
atam...qardaşım tək...dağım olaydı...
çəpərim...hasarım...bağım olaydı...
Hiylə bilməyəydi təmiz ürəyi...
Mənim tək yalana nifrət edəydi...
Yalan gəlməyəydi...heç vaxt dilinə...
Söhbəti...ədası kişi mısalı...
Vüqarım olaydı...fəxrim olaydı...
bir pis əməlini...bir pis işini...
üzünə heç zaman deyə bilməzdim...
səhvini üzünə vura bilməzdim...
Məni də sevəydi... mən sevən kimi...
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Başqa biri kimi deyil...
mən sevən kimi...
Mənim ürəyimlə... mənim qəlbimlə...
mənim gözlərimlə
seviləydi o....
Ruhumun davamı olardı...yəqin...
Duyğumun davamı olardı... yəqin...
Mənə yalqızlığı unutdurardı...
özümü... özümə unutdurardı...
Başqa nə diləyim mən bu dünyadan...
Allahdan...taledən...baxtdan nə umum...
Daha nə istəyim...daha nə deyim...
Mənim olmayacaq...bir şeymi qaldı...
Mənim olmayacaq... hər şeyim vardı...
Mənim olmayacaq ...bir dünyam yoxdu...

***
Tələsin... şairlər... start verildi...
Yüyürün məclisə mandat almağa...
Gedin MSK-ya, kürsü paylanır...
Yarışın dəmdəstgah, ,,tac-taxt ―almağa...
Payızda qoyunun qırxım vaxtıdı...
Bostanın ur vaxtı,qırğın vaxtıdı...
Bağlarda üzümün salxım vaxtıdı...
Daraşın millətə... sovqat almağa ...
Təzədən ,,Yap‖ dan bir vilayət yapın,
Şuşa əvəzinə...imarət yapın...
Girişib təzə bir siyasət yapın...
Natodan ,,nayomnik‖,soldat almağa...
Məktəbdə qıtlıqdır...al-verimiz yox...
Meydanda asılan şairimiz yox...
Futbolda uduzduq, trenerimiz yox,
İndi maya qoyun ,,şahmat‖ almağa...
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Qəzetdən baş vurun,ekrandan çıxın...
Qutudan çıxmasaz...krandan çıxın...
Söz verin...don geyin ,Qurandan‖çıxın...
Satın... şerinizi ...,, plakat ― almağa...

***
Nahaq elədin...
nahaq belə səhv elədin...
tək bircə dəfə
zirehini açdın...
meydanda zirehsiz qaldın...
və...gözlədiyin zərbəni aldın...
Bildilər ki, zirehsizsən...
bildilər ki...zərərsizsən...
bildilər ki zəhərsizsən...
nə dedilər.. nə durdular...
namərdlər qurğu qurdular...
gözlərinə baxa-baxa...
ürəyini yaxa-yaxa...
sən dinmədin...qudurdular...
sən danışdın...lal oldular...
gey zirehi... çək üzünə niqabını...
cəngavər tək dayan...
Tənha !
Tək qılıncın olsun sənə
hayan ...arxa..!

***
Yağiş mövsümü...
yenə yağır...
şırhaşır...
göyü parçalayır...
yağa-yağa yol açır...
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vaxta... zamana yağır..
ulduza... aya yağır...
yağır... yollara yağır...
yalqızlığa... uzağa...
çölə... dənizə... yağır...
mənə yağır mənləşir...
sənə yağır sənləşir...
hər kəsin ürəyində
özü tək yağışlaşır...
səsə yağır
səslənir...
gözə yağır
islanır...
rənglərə yağa-yağa
yağışlar da rənglənir...
sözlərə yağa-yağa
sirlənir...ahənglənir...
musiqi tək dillənir...
ürəyə yağa-yağa
yağışlar şeirlənir...

***
Bu gün yaza bilmədim...
nə yazdım...
boş gəldi mənə...
əlimi uzatdığım vaxtın
üzü sərxoş gəldi mənə...
İstədim dosta üz tutam...
qapanıb bağlandı mənə...
bir isti sözə qıymadı...
çəkilib saxlandı mənə...
könlüm mənə açılmadı...
kədər də yan keçdi məndən...
elə ağlamaq istədim...
yaş gəlmədi ürəyimdən...
bu dünyada qərib kimi
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uzaqlığa qəribsədim...
atıb gəldiyim özümə,
uşaqlığa qəribsədim...
Qəribsədim anam üçün...
Atam üçün qəribsədim...
Evimizdə yaşadığım
Otaq üçün qəribsədim...
Niyə hərdən uzaq olur...
ən yaxın,isti duyğular...
sanki vaxtla bağlantıdır...
sirli-sehrli yuxular...
Ürəyimi yaman sıxdı...
bu günün acı boşluğu...
Anladım...heç nə doldurmaz...
artıq açılan boşluğu...

***

Əvvəl-axır sənindir...
quru canım ..a dünya..!
Niyə onu almağa
tələsirsən...a dünya..!
Nə vermişdin...sən mənə?
Gözün qaldı dalınca...
borcunu tez istədin
vaxtı tamam olunca...
Gözümün işığını...
vaxtından qabaq aldın..
saçlarımın rəngini
vaxta satıb ağ aldın...
ürəyimi qopardın...
səhər-axşam hay ilə..
sən ağlımı oynatdın...
hay-həşirlə..vay ilə...
məni tərk etdi günlər...
ay-ulduzlu gecələr...
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doğma olan nə varsa..
isti olan nə varsa...
ümidimə susadın...
göz dikdin inamıma..
nəyim var...bir-bir aldın...
əllərindən qopardın...
varım yox-dövlətim yox...
aparmağa...almağa..
zərim yox... sərvətim yox...
bircə quru canım var...
daha nə istəyirsən...
məndən nə istəyirsən..?

***
Payızda yarpaqların
yaşam haqqı
bir yağış günü qədər...
sonra...
çökər dünyaya
duman kimi bir kədər...
bir payız boyunca qəm..
səslənər...həzin-həzin...
bax... oxuyur əllərin...
barmaqların ürəyi...
gör neçə rəngdə dinir
yarpaqların ürəyi...
kim duyar daha yaxşı
həsrətində saralan
dünyanın duyğusunu...
kim görər...gözlərində
kipriyinin ucunda
dolu-dolu...sallanan
payızın yuxusunu...
Yağış damlalarından
doluxan gözlər baxar ...
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nədənsə dünya bu an
uşaq kimi darıxar...
kövrələr nağıl üçün...
laylay çökər ruhuna...
köksü də darlıq edər...
içindəki ahına...
Göylər susar...buludlar
öz- özünü bağışlar...
səninlə birgə yağar
payız boyu yağışlar...

***
Tutqun olsa da üzü...
bax... kədərə gülümsə...
ya boş olsun... ya dolu...
gəl... qədərə gülümsə...
Bir şey verməsə belə...
səni görməsə belə...
özü bilməsə belə...
sən... xeyirə... gülümsə....

***

Dayan..!
Elə burda!
Daha bir addım atma..!
Nə də geriyə dönmə..!
Qarşı –zaman boşluğu...
Arxa –vaxt uçurumu..!
Bu an –sənin olacaq...
ağlına gələn ilk söz...
qəlbindən keçən arzu...
Bu anın kədərinə
ağlayan göz yaşına
vaxtın da hökmü çatmaz...
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Göy səssiz...ümid səssiz...
ulduzlar da kimsəsiz...
xatirələr tökülür
əlindən cansız-cansız...
sanki dünya hayansız...
sanki gecə yuxusuz...
sanki yalnız tək sənsən...
sənə qalmış əlacı...
sənə qalmış...
yalqızlıq...
sənə qalmış ...
könlünü sıxan acı...
başqa bir heç kimsə yox..
halına ağlamağa...
nə duyğu var ...nə nəfəs...
ürəyini almağa...
Dayan... elə burdaca...
bir addım atma daha...
atsan-ölüm boşluğu...
dönsən- ömür boşluğu...
Dayan...bir addım atma..!
*************
Heyfsən..
ucuz bir hiylənin güdazına gedəsən...
heyfsən...
həris nəfslərin dişində çeynənəsən...
heyfsən...
zəhərlənmiş oxlara tuş gələsən...
heyfsən...
öz-özünü ...belə məhv eləyəsən...
heyfsən...
özünə də heyfsən...
heyfsən...
bircə bunu...anla sən...
heyfsən...
*********
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Yandırma matəm şamlarını...
yandırma ölümün adına...
bir udum nəfəsini vermə...
oxuma ölümün adına...
hər an soxma gözlərimə...
matəm üzlü minoru...
sil onu ömründən
sussun birdəfəlik
Albioni...
Tökmə isti yaşlarını
soyuq ölümün üzünə...
yandırma matəm şamlarını...
gətirmə mənə ölümü...
gətirmə... ölümü ömrümə...
yandırma matəm şamlarını...
susdur içində oxuyan minoru...
ağlama ölümün adına...
göz yaşlarını tökmə ölümə...

*******************
Ağladacam səni şəhər...
Nicata
Ananı ağladacam...
Riyakar şəhər...
Üstümə atdığın şərini...
Sənin köhnəni...təzəni...
Bahalı içəri şəhərini...
Ucuz Sədərəkini
Ağladacam...
Bəsdir səni dilə tutduğum...
Özümü...
Mənimi unutduğum...
Çölümdən içimə yığıldığım...
Bəsdir...
Küləyinə dağıldığım...
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Səni öz çirkabında...
Səni öz qınında yandıracam...
Sənin ört -basdırını
Göz qabağında yandıracam...
Nəyin var ki...yazıq şəhər...
Neft qoxuyan daşlarınmı?
Çəpərlənmiş...
Göyə dəyən başlarınmı..?
Zəhərlənmiş...
Nəyin var ki... kimin var ki...
Yazıq şəhər...
Öyünməyə adamın yox...
İnamın yox...ümidin yox...
Yarımcansan...ölü şəhər...
Aldığın can...satdığın can...
Üzüqanlı...içiqanlı...
Dəllalların soyuqqanlı...
Ağladacam...səni şəhər...
Qorxum yoxdu...
şərəfsizdən...
Çəkinmirəm...
namussuzdan...qeyrətsizdən...
Ağladacam...
adam udan nəfsləri...
Qarşısında diz çökdürən xəbisləri...
Mənə demə...
Aranlısan...ya dağlısan...
Şirvanlısan...Muğanlısan...
Qanımda bir qüdrət gəzir...
Ruh oyanır...
Arxamda bir dağ dayanır...
El dayanır...
Məni yazıq bilmə, şəhər...
kürəyimdə
çöl dayanır...
Məni yazıq bilmə ,şəhər...
Əl-ayaqsız bilmə, şəhər...
Acığımla...hirsim ilə...
Vüqarımla...hikkəm ilə...
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Ağladacam...
Səni...şəhər...
********
Darıxdım...
əvvəl mən kimi darıxdım...
sonra ...sən kimi...
əvvəl tək darıxdım...
sonra ikimiz kimi...
əvvəl vaxt kimi darıxdım ...
sonra vaxtsız kimi...
darıxdım...
əvvəl adam kimi...
sonra qurd kimi...
əvvəl ümid kimi darıxdım...
sonra dərd kimi...
əvvəl ömür kimi darıxdım...
sonra da...
ölüm kimi darıxdım...
********
Solub gedən vədələrdə
Soldu sözlər...
Sıxıntıyla...üzüntüylə...
buludlanıb
doldu gözlər...
Uçub gedən yarpaqların
arxasınca
baxa-baxa
qaldı gözlər...
Bu dünyada
neç nə...heç kim dəyişmədi...
Bir gün necə doğuldusa...
o sayaq da...
öz- özündə
öldü üzlər...
***********
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Hör hörümçək...
özünü hör...
uc-uca hör...
dam-baca hör...
nə qapı qoy ...
nə baca qoy...
bapbalaca
qalaça hör...
ay hörümçək ...
gizlən orda
ay hörümçək...
Neçə əlin-ayağın...
hamısı bir iş görür..
cani- dildən çalışıb...
özü üçün gor hörür...
Baxıram...
necə ciddi-cəhd ilə
çalışıb əlləşirsən...
özünə öz saplarından
ev qurursan...iş qurursan...
gecə-gündüz ...saatla..
anla ...
məşğul olursan...
gör necə yalanları
incəliklə toxuyursan ...
hiylələri bir-birinə
ustalıqla calayırsan...
ay hörümçək...
yapışqan tək...əqrəbləri
uc-uca bağlayırsan...
de,bu torun içində
nəyini saxlayırsan..?
Hansı sirri...tilsimi...
ovsunu bağlayırsan..?
Əməlin bir əməl deyil...
əziyyətin hədər amma...
bircə dəfə üfürməklə
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itib gedir...
bircə dəfə silinməklə
təmizlənir...
canın yoxdu...qanın yoxdu...
ay hörümçək...
bu toru... neyləyirsən...
gör, ömrünü-gününü
nəyə sərf eləyirsən...
Hör ,hörümçək...
ömrünü hör o saplara...
özünü hör...hördüyünə...
əlləş-vuruş...
dolaş-dolaş...
özün dolaş hördüyünə...
bir gün çaşıb
özünə tor hörəcəksən...
gözlərini açıb...bir də...
özünü də tor içində
görəcəksən...
*******
Ölüm ....
istəyirsən...
bax...o qarşında...
gözlərinə baxa bilsən...
özünü görərsən baxışında...
baxma özünün buz şəklinə...
gözlərin sancılmasın daş gözünə...
könlün uçmasın şüşə üzünə...
ruhun köçməsin dünyanın o üzünə...
çəkməsin...çəkməsin...çəkməsin...
səni ...ölüm ...özünə..!
Səni öyrətməsin özünə..!
**********
Dünyadan sənsizlik əsir...
Sənsizdir dənizlər...
Sənsizdir düzlər...
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Sənsizdir
vaxtın
mən boyunca
qoyduğu izlər...
Ömrümdən sənsizlik əsir...
lal-kar səssizlik əsir...
sənsiz olan günlərim ...
hara belə tələsir...
Qoşulur küləklərə
soluxan ayrılıqlar...
hər yana soraq salır...
darıxan ayrlııqlar...
Sənsiz qalan yuxular da
inciyərək...çıxıb gedir...
məndən mənə yaxın olan
göz yaşım da axıb gedir...
Üz döndərir məndən dünya...
Sənsizlik də üz döndərir...
Məndən sonra sənsizliklər...
Səndən sonra...hara gedir?
Yox olanlar...dağılanlar...
Qeyb olanlar... hara gedir..?
Mənsizliklər...
sənsizliklər...
bizdən sonra... hara gedir...?
***********
Nə deyirsən...
Mələyim ?
Danışmaqmı istəyirsən?
Sus...
səsini duymasınlar...
tanımasınlar...
nə yerini...nə vaxtını...
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nə adını bilməsinlər...
varlığını görməsinlər...
Bura- üzü dönüklərin dünyasıdır...
alqıların-satqıların dünyasıdır...
burda ,,mən‖lər... burda ,,sən‖lər...
,,mən‖lə ,,sən‖ in arasında gizlənənlər...
bir-birinə yarınanlar...
bir-birinə sırınanlar...
qarşılıqlar...təmənnalar...
üzləşənlər... gözləşənlər...
burda ,,mən‖lər...burda ,,sən‖lər...
bir –birinə quyu qazan...
baş kəsənlər...yol kəsənlər...
burda saxta səmimiyyət...
saxta dostluq...saxta sevgi...
burda həyat bahasına...
burda ömür bahasına..
bölgü...vergi...
Danışma sən ürəyini sıxanlardan...
gah qapıdan...gah bacadan baxanlardan...
kəndir üstə min hoqqadan çıxanlardan...
Gəl, açmayaq söhbətini...
iblislərin...xəbislərin...
dövran indi...
adam udan...şəhər udan...
ölkə udan nəfslərin...
Qloballaşan haqsızlıqlar
bizlik deyil...
siyasətlər...ədavətlər ...
bizlik deyil...
danışmayaq...sus..mələyim...
Qulaq asaq...küləklərə...yağışlara...
qulaq asaq...sərçələrə...bülbüllərə...boz quşlara...
qulaq asaq... dönək biz də...
danışmayan...qara..ağır...buz daşlara...
*************
Yerimdə olmayanda...
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Dünya yerində olmur...
Heç kim ...heç nəyə görə...
Özünə umud olmur...
Sanki vaxt da yanımda
Bilərəkdən dayanmır...
Gecə vaxtında yatmır...
Səhər sübhdən oyanmır...
Güzgülər də küsərək...
Dönüb üzümə baxmır...
Üzümü görməməkçün...
Gözüm özümə baxmır...
********
Durnalar ...
vida...dedi...
dolandığı göylərə...
vida...vida...əlvida...
bir də görüşmərik...bir də dönmərik...
bir də qovuşmarıq daha...əlvida...
Göylər susub durdu...buludlanaraq...
Göylər uzaqlaşdı özü-özündən...
Durna həsrətiylə yağdı yağışlar...
Boşaldı buludlar... göyün üzündən...
Payız da bənzədi durna köçünə...
Günlər qatarlanıb dəstə bağladı...
Uzun ayrılıqlar...yığdı yükünü...
Yollar bir-birinə baxıb ağladı...
Bir yolçu qalmadı yolundan uzaq...
Ömür toparlandı səfər etməyə...
Qapanan ürəklər bir yol saxladı...
Son anda özündən keçib getməyə...
Vaxt da yorğun-yorğun çəkildi küncə...
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Dəyişdi dünyanın halı ...görkəmi...
Ağaclar əl verdi biri-birinə ...
Sovruldu yarpaqlar...son vida kimi...
Ağladı...görüşdü...son vida kimi...

***************
Eh...Bəyim...Bəyim...
Sənə nə deyim...
Aglama deyim...
Ağlamı deyim..?
Buna kədərmi deyim...
Buna qədərmi deyim...
Zülmətə gecəmi...
İşığa səhərmi deyim...?
Yazıya baxtmı deyim...
Taleyə nağılmı deyim..?
Eh..Bəyim...
Öydüyümə...
Öyündüyümə...
Atamı...
Qardaşmı...
Oğulmu... deyim...?
*********
AŞIQ ŞAKİRƏ nəzirə...
(ZARAFATYANA...)
Göydə uçan qanadlara..
Daşı yaran inadlara...
Yel qaçışlı göy atlara...
Çul da birdi...nal da birdi...
Gül açar gözəl üzündə...
Şəfa tapar öz-özündə...
Ay həkim...rəssam gözündə...
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Çil də birdi...xal da birdi...
Aşıq haqdır el gözündə..
Şəfa tapır öz-özündə...
Könül sevən yar üzündə...
Çil də birdi...xal da birdi...
Əl verəndə əl tutmağa...
İşinə xeyir qatmağa...
Dost əlinə uzatmağa...
Əl də birdi...qol da birdi...
Yer becərib əkənlərə...
İşləyib...tər tökənlərə...
Yaxşı klip çəkənlərə...
Mal da birdi...pul da birdi...
Yaz Şirvana...yaz Muğana...
Mesaj göndər Əvəzxana...
Saz üstündə xana-xana...
Gül də birdi...kül də birdi...
********
(ÖZÜMÜN....)
Gözlərimdən baxırdın...
Darıxırdın...
içimdən boylanırdın...
qollarımdan...çiynimdən...
əlimdən...ətəyimdən..
sallanırdın...
doğulmaq istəyirdin...
var olmaq istəyirdin...
Sən mənim ürəyimdə
öz-özünlə oynarkən...
mən sözlə uğraşırdım...
şeirlə uğraşırdım...
haqq üçün öz-özümlə...
dünyayla savaşırdım...
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Mən şair idim...oğlum...
Şeirdən də o yana...
nəfəsdən də o yana...
olacaq yerim vardı...
adamdan da o yana...
qadından da o yana...
dünyadan da o yana...
olacaq sirrim vardı...
Mən ,, mən‖ deyildim,oğul...
mən ,, sən ―deyildim ,oğul...
kim olacaq idimsə...
,, özüm‖ deyidim ,oğul...
Canım...qanım yox idi...
canımdan ayrılasan...
cismim...tənim yox idi ...
tənimdən doğulasan...
Mən şair idim...oğul...
Ruh idim...şeir idim...
Sən ruhumda var idin...
Sən şerimdə var idin...
Sən mənim arzularımda...
Vaxtın uzaqlığında...
Heç zaman olmayacaq
Sənin uşaqlığında...
Bir yerdə böyüyürdük...
Bir yerdə yüyürürdük...
Bir ağlayıb...bir susub..
birgə deyib-gülürdük...
Fələyin dərslərini..
bir yerdə öyrənirdik...
Sən var idin həmişə...
Sən mənimlə var idin...
Sən ruhumda...şeirimdə...
Sən özündə var idin...
Sən mənimlə birlikdə...
Ruhumla bir doğuldun...
Bəlkə də...öz-özündən...
Varlığından... doğuldun...
Mənimçün...özün üçün...
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Sən...zamandan doğuldun...
Sən bir-birimiz üçün...
Öz ruhundan doğuldun...
Öz-özündən yarandın...
Öz-özündən var oldun...
Anasız da doğuldun...
Şeir oldun...
söz oldun...
Mən şair idim...oğlum...
******
Mənə göyləri deyil...
Göyün yağışlarını verdin...
Ulduzların əvəzinə...
göz yaşlarını verdin...
İstədim dağım olasan...
dağ oldun ürəyimdə...
mənim özümdən böyük
yük oldun kürəyimdə...
Dərdini nə götürə...
nə də ki ata bildim...
Yolu nə gedə bildim...
nə də qayıda bildim...
Sən məni peşman etdin...
sevincimdə...qəmimdə...
mən özümü itirdim...
yox oldum qədərimdə...
Sən məni həm ,,sən ―ilə...
Sən məni həm ,,mən‖ ilə...
Sən məni dünya ilə...
Vaxtla üz-üzə qoydun...
Sən məni Allah ilə...
Haqla... üz-üzə qoydun...
************
Səni anlamadığımda –
anladım...hər şeyi...
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anladım...
anlaşılmadığımı...
Hər şeyi anlayaraq...
anlamlardan...
uzaq qaldığımı...
anladım...
uzaq olduğumu...
Səni anlamadığımdabir dodaq gülümsədi...
kənardan gözlərimə...
bir tuzaq gülümsədi...
Səni anlamadığımdasuçum ağır –
çarəsizlik...
müqəssir təkanlamım yox...
cəzam ağırçarəsizlik...
***************

***************
İçim boşdur...
Yıxılmışam boşluğa...
hər tərəfdən çəkilmişəm...
bölünmüşəm,hissə-hissə...
yığılmışam boşluğa...
Cismim harda..?.
Ruhum harda...?
Başım darda...
Heç bilmirəm ...
necə düşdüm...
bu boşluqdan...
adam əzən daşlığa..?
***
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Qeybdən səslər

***
Boş ay...
(müəmmalı may)
Aylar da ad qazanır...
Təbiəti...xislətilə...
Əməli...söz-söhbətilə...
Biri əli dolu gəlir...
Biri əli boş...
Birinin havası xoş...
Birinin başı sərxoş...
Birinin də ürəyi bomboş...
Boşa açılır vaxt...
Boşa bağlanır zaman...
Səhərlər boş...gecələr boş...
Boş xəyallar üzür qəlbi...
Boş ümidlər yorur gözü...
Gözləntilər..bağlantılar...
Gəlib-keçir boş-boş...
Əkdiyin –tökdüyün boşa gedir...
Aldığın-verdiyin boşa gedir...
Əməyin-zəhmətin boşa gedir...
Əlini açırsan... qazancın - boş....
-Nə var-nə yox ,qardaş...
Xoş-beş...
Arada – heç nə...
Ye...iç...gəz...
Arada həyəcan – boş - boş...
Aylar da ad qazanır...
Şərəf...şöhrət qazanır...
Biri uğur gətirir...
Biri xeyir gətirir...
Biri də nəhs gətirir...
Ağlasan da-gülsən də...
Ömrünə yazılır –boş !
***
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Qorxuram ...
Sən haqsız olduqca...
Mən daha çox çəkilirəm geri...
Daha çox çəkinirəm haqq söyləməkdən...
Daha çox qorxuram...məğlüb olmaqdan...
Daha çox yaralanıb...
Sağalmayan haqla - tək qalmaqdan...
Sən zalım olduqca...
Daha çox itirəm özümdən...
Zülmlər böyüyür gözümdə...
Daha çox gizlənirəm güzgülərdən...
Gözlərimə girən heyrətləri görməyim deyə...
Dəhşətlər qəlbimə girməsin deyə...
Daha çox yumuram gözlərimi...
Qulağımı tuturam açıq səslərə..
Sən yanlış olduqca...
Mən daha çox kiçilirəm...
Daha çox azıram çıxılmaz döngələrdə...
Geriyə qayıdan bütün yollar məhv olmuş...
Daha aydın görünür qarşıdan uçurumlar...
Sən güvənsiz olduqca...
Daha çox uzaqlaşır inamın ölçüləri...
Şübhələrin libası dəyişir müəmmalı...
Əlim üzülür daha...nəyisə dəyişməkdən...
Xilası bilinməyən çarəsiz - haqlar da var...
Daha çox qorxuram - gerçəyə yıxılmaqdan...
Daha çox qorxuram - biryolluq yox olmaqdan...

***
Hər şey – vaxtın güzgüsündə...
Nöqtə - vergülünə qədər...
Özünü görmək istəsən...
Gözlə...ölümünə qədər...
Görünür qəlb düyünlərin...
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Göz yaşının düzümündə...
Günlərin sayı azalır...
Həsrətlərin dözümündə...
Axıb gedən yağmurların
Duyğuları üst-başında...
Kim bilir,necə qalmısan...
Odun ,suyun yaddaşında..?
Ömrün alış-verişində
Baxtın da işi həll olar...
Səni sevib-sevmədiyi
Qismətində bəlli olar...
Yığdığın umu- küsünü...
Atıb ...bir yolluq gedərsən...
Haqlı-haqsız...öz yerini...
Itirəndə... dərk edərsən...
***

Yanlışlıq....
Yanlış zamandayam indi...
Yanımda yanlış kölgələr...
Ağlımı ülgüclər kəsir...
Qarşımı yalnış döngələr...
Saat da səhvdir – deyəsən...
Vaxt da yerindən tərpənmir...
Əcəl tutan qorxuların
İndi tükü də ürpənmir...
Gecə yanlış yerə gedir...
Yuxusu yalnış yozulur...
Vaxtsız doğan gerçəyin də..
Taleyi yalnış yazılır...
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Uzaqdan başlanan ümid
Yerinə çatmadan ölür...
Əli- əlinə yetmədən...
Yollar bitmədən üzülür...
Çarxın yanlış oyununda
Hər kəs bir ömür uduzur...
Yanlış inamın önündə
İçimdəki haqq da susur...
***
Məndədir...
Olmadığım vaxtların da
Ağrı – acısı məndədir...
Ömrün çarəsi – səbirdə ...
Haqqın yazısı – məndədir...
Ruhunu darda unudub...
Hər kəs gedib taxt dalınca...
Atdan dırnaq...quşdan qanad...
Alıb ...uçub ...baxt dalınca...
Hər kəs bir ümid ovçusu...
Nəfsin ovsunu dilində...
Yer ayrılır...göy ayrılır...
Tüstüsü qalır əlində...
Unudulan duyğuların
Gözü yolda qalıb naçar...
Baxt bağlayan qapıları...
Hansı könül gəlib açar...?
Qarşıda bir vaxt körpüsü...
Geci-tezi mənimlədir...
Gəlimləri-gedimləri...
Gözləntisi mənimlədir...
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Mən bilirəm ağrıları...
Nələr duyur...nələr çəkir...
İslanmışdan...paslanmışdan...
Oxlanmışdan nələr çəkir...
Mən bilirəm yalqızlığı...
Necə yeyir göz yaşını...
Dərdlə göz-gözə gələndə...
Necə itirir başını...
Mən bilirəm bu dünyanın...
Eşqi kimin əynindədir...
Ağlı-başı haralarda...
Daşı kimin çiynindədir...
Doğulmayan...görünməyən
Dərdlərin kökü məndədir ...
Bu dünyanın sehri –sözü...
Çəkilməz yükü məndədir...
*******
Yenə həmin yalqızlıqdı...
Yenə həmin yalqızlıqdı...
Hara dönsən...
Qarşındadı...
Tələsdiyin...gecikdiyin...
Məqamların başındadı...
Yenə həmin yalqızlıqdı...
Küskün – küskün...
Üzgün –üzgün...
Gözləri baxır içindən...
Səndən qabaq çıxır yola...
Səndən əvvəl dönür evə...
Səsləyəndə qaçır səndən...
Gəzir xəlvət bir girəvə...
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Yenə həmin yalqızlıqdı...
Ipə yatmaz...sapa yatmaz...
Dəli - dolu...
Daşı- daş üstə qoymayır...
Gah hirslənir...gah ağlayır...
Başı- baş üstə qoymayır...
Yenə həmin yalqızlıqdı....
Lal...kirimiş...səs-səmirsiz...
Ölü kimi düşüb qalır...
Key...nəfəssiz...hiss-hənirsiz...
Gah ac olur...dadsız – tamsız...
Gah sərt olur...gah davamsız...
Yenə həmin yalqızlıqdı...
Taleyini əks eləyir...
Qaranlıqda...ya işıqda...
Öz – özünü əks eləyir...

******
Bizsiz...
Nə mən varam... nə də sən...
Ağılsız vaxt neyləyir...
Yağışlar duyğusunu
İndi kimə söyləyir..?
Görən,göz yaşımızı
Gecələr saxlayırmı ...
Yadına salıb bizi...
Darıxıb ağlayırmı?
Dəli -dolu damcılar..
Ürəkdən hara düşür?
Bizə öyrənən kədər...
Bizsiz necə ötüşür..?
Uzanan ayrılığın...
Kimsə əlindən tutmaz...
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Günlər də bir-birinin...
Gözlərini ovutmaz...
Yenə tənha gecələr...
Harda itər – bilinməz...
Hardan başlar bu həsrət...
Harda bitər – bilinməz...
***************

Bir az da dərdləndim...
Bir az da ...
Dərdləndim...sənə...
Bir az da endim dərinə...
Ümidim kəsildi daha...
Bir az da...ağladım sənə...
Bir az da artdı çamurun...
Bir az da batdın günaha...
Necə tab edəcək ruhun...
Necə gedəcək Allaha?
Sənə sürünür günahlar...
Əzablara çökülürsən...
Dağılırsan göz önündə...
Yoxa...qeybə çəkilirsən...
Əlim çatmır...mənim vaxta..
Suçunu necə bağlayım?
Səni gözləyən yanlışdan...
Səhvlərdən necə saxlayım ?
Bir an dayan...bir an düşün..
Durmağa bir an qalıbmı?
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Bir dön... özün- özünə bax...
Səndən bir nişan qalıbmı?
Öz-özündən qurtulmağın...
Çarəsi də ...elə - sənsən...
Bu qədər çətin sualın Cavabı da tək – özünsən...

**********
NECƏ VAR QALSIN....
Ailə albomuna baxdım...
Şəkillər solmuş...zamanla...
Uzaqda qalan sevinclər...
Bozarıb getmiş dumanla...
Anladım...çox şey dəyişib...
Yollar xəbərsiz keçilib...
Rəqəmlərin ölçüləri
Vaxtla böyüyüb- kiçilib...
İzi-tozu da qalmayıb
Uçub getmiş duyğuların...
Bulud kəsib qarşısını...
Qövsi-qüzeh yuxuların...
Dadı qaçıb gülüşlərin...
Qəmin də gözü quruyub...
Qoyub gəldiyimiz günlər...
Qaldığı yerdə qarıyıb...
Qapadım vaxtın üzünü...
Zərrə-zərrə çəkilməsin...
Necə var...elə də qalsın...
Axıb... vaxta tökülməsin...
*************
Yalanlar...
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Hər gündən...
Yalan tökülür...
Yalan açılır hər səhərdə...
Yalan batır gecələrdə...
Bizimlə bir addımlayır
Evdə...işdə... küçələrdə...
Yalan doğur küləklər bic-bic...
Hər gündən təzə yalan göyərir...
Hər yerdə adamın üzünə gülür gic-gic...
Yalan qoxusu gəlir
Iqtidardan-müxalifətdən...
Günəş də yalandan çıxır..
Zəhər tökülür ...
Havadan... buluddan...yağışdan...
Tanıdığım sözlərdən...
Tanımadığım üzlərdən...
Əyilən başdan...atılan daşdan...
Yalan tamı gəlir...
yediyim çörəkdən...içdiyim sudan...
Yalançı turş damır
Çayıma sıxdığım limondan...
Göydə uçuşan yalanlar...
Küləklərin oynatdığı ləçəklər kimi...
Üzə gülən çiçəklər kimi...
Rəngbərəng kəpənəklər...
Quyruqlu çərpənəklər kimi...
Uçanda quş olası yalanlar...
Yağanda daş olası yalanlar...
Qarğış olası yalanlar...
Kimisə başından...
Kimisə dişindən...
Kimisə dilindən tutası yalanlar...
Vaxtı udası...yerinə çatası yalanlar...
Göylərə uçurtduğun...
Hər kəsə göndərdiyin...
Sənə qayıdası yalanlar...
Dönəndə quş deyil...
Daş olası yalanlar...
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Üstünə yağanda...
Yaş olası yalanlar...
Əvvəli olmayan...
Axırı omayan ..
Sənə oxşayan yalanlar...
Əynində...çiynində...
Beynində gəzdirdiyin yalanlar...
Üzülməyən...düzülməyən...
Bezilməyən...
Ürəyində əzdirdiyin yalanlar...
Səndən böyük...
Səni yeyən yalanlar...
Timsah yalanlar...əjdaha yalanlar...
Adamı diri-diri udan yalanlar...
Hələ doğula bilməyən...
Ölə bilməyən yalanlar...
***************
Ölüm də - ömürdəndir...
Ölüm də...ömür sayılır...
Başlanğıcı - ömürdəndir...
Tale kimi müəmmalı....
Yazı kimi - əmrdəndir...
Ölüm də...
Bizim ömrümüz...
Adı baş üstdən asılır...
Qorxusu göz yaşlarında...
Vaxtı daş üstdə yazılır...
Canımızla can bir qəlbdə...
Canımızın canındadır...
Bizdən bizə yaxın olan
Baxtımızın yanındadır...
Bir yolu var,bir qapısı...
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Əcəldir açıb-örtəni...
Haqdan fərmanı gəlməsə,
Götürməz hər yol ötəni...
Haqq yoludur ömrümüzün...
Axır ... yola salasıdır...
Dünyanın qəm məhbəsindən
Ruhumuzun xilasıdır...
*********
Yaza bilmədiklərin...
Unutmaq istədikcə ,
Uzaqda kiçildikcə,
Kölgələri böyüyər
Yaddaşın divarında...
Köhnəldikcə tündləşər...
Arxadan yaxınlaşar...
Oyanar damarında...
Qəfil yaxalar səni...
Gecənin bir aləmi
Qeybdən düşmüş kimi...
Baxar düz gözlərinə...
Doğma, tanış duyğular...
Səndən getməmiş kimi...
Vaxtın uzaqlığında
Heç vaxt itməmiş kimi...
Heyrət doğan lövhələr
Yenə içini çəkər...
Şeir yazmadığınçun
Qınayarsan zamanı...
İçinə qüssə çökər...
Ağsu aşırımında
Aşağı baxdığında
Göyü gördüyün zaman,
Yuxarı baxdığında
Yeri gördüyün zaman...
İçinə dolan xofa
şeir yazmadığınçün
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Qınayarsan özünü...
Çoxbilmiş dostlarının...
Sənin avamlığına
Lağ edib gülmələrinə
Yaman acıqlanarsan...
Baş –ayaq təsəvvürlər
Yaman incidər səni...
Böyüyən ölçülərin...
Başqasının gözündə
Tamam kiçildər səni...
Heç zaman yazmadığın
Ilk sevgi məktubuyçün..
Yaman heyfslənərsən...
İndi özün gülərsən
Hər şeydən qorxmağına...
Həyata gendən-genə
Dayanıb baxmağına...
Yaman kədərlənərsən...
İndi harasa gedib,
Elə bu gecə yarı...
Dənizi qucaqlayıb
Ağlaya bilmədiyinə...
Yaman sinirlənərsən...
Hirslənib bu gecəni
Söyüb lənətləyərsən...
Gecənin bu aləmi...
Gücün bir şeyə çatar...
Təkcə şeir yazmağa...
Lənət sənə... kor şeytan...
Yaman kədərlənərsən...
***

Quşcuğaz - Qızcığaz!
Hər kəsin batan səsiylə
Sən qışqır – Azadlıq !
Qızcığaz !
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Hər kəsin susan səsiylə
Sən danış – Qızcığaz !
Tutulan əllərin,
Kəsilən qolların,
Qırılan bellərin yerinə
Sən savaş – Qızcığaz !
Yoxdur bir kəs –
Yurd üstə ağlamağa...
Unudulduqca köhnələn,
Qabıq olub tökülən...
İnamı saxlamağa...
Kiminsə əlləri yox...
Balaca yumruğunu
Qaldır – zülmün üstünə...
Dağıt,vur köləliyi...
Arxanda haqq dayanmış..
Dur dünyanın üzünə..!
Oxu...təzə nəfəsinlə...
Azadlıq nəğməsini...
Şaqraq səslə...Quşcuğaz !
Oxu, yaysın səsini...
Küləklər vətən boyunca...
Uç budaqdan-budağa...
Mələk üzlü - Qızcığaz !

***********
Mənim baş daşım ol...
Heç nə ola bilmədin...
Heç kim ola bilmədin mənə...
Arzu ola bilmədin...
Ümid ola bilmədin...
Güvən ola bilmədin mənə...
İçimdə gəzdirdim hər zaman...
Yoxluğunu...
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Hər an hiss elədim...
Duydum yanımdan
əskik olduğunu...
Sənin yerinə susdum...
Sənin yerinə danışdım...
Ağladım...savaşdım...
Barışdım...
Sənin yerinə yaşadım...
Heç kim ola bilmədin mənə...
Barı göz yaşım ol...
Ağrıyan yaddaşım...
Susan sirdaşım ol...
Heç nə ola bilmədin mənə...
Sənin yerinə yaşadım...
Barı öləndə Baş daşım ol...
***********
Ölmədən öncə öləlim...
Oyanmağa bir yol qalsın...
Haqqın axır dərgahında...
Dirilməyə bir ,,ol‖ qalsın...
Alaq vaxtın sədasını...
Qeybdən gəldiyi zaman...
Duyaq baxtın işığını...
Üstümüzə düşdüyü an...
Ölmədən öncə öləlim...
Gözümüzü bağlayalım...
İçimizin sinirində
Nəfsimizi saxlayalım...
Taleyin hər sınağında
Ruhumuzla bir olalım !
Var ilə yox arasında
Haqqımızla bir olalım!
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Gecənin hansı yarısıdır ,
Düşən...ülduz parasıdır,
Hamı yuxunu aparıb
Qalan göyün qarasıdır...
Kim nə deyir,
Nə eşidir...
Susmaq – səbrin vərdişidir...
Ağrıyan – ağıl dişidir...
Axan – gözün qorasıdır...
Əsəndə qəzəb yelləri...
Oynayır hirsin əlləri...
Danışan odun dilləri ...
Çəkən – könül yarasıdır...
******

Bu vaxt ilə...
Bu vaxt ilə mən neyləyim...
Ağlı-başı harda azıb..?
Itirdiyi haqq - hesabı...
Kimdən alıb...kimə yazıb ..?
Durub başımın üstündə...
Tezim – geci tələsdirir...
Gah gecəmi-gündüzümü...
Gah da yuxumu kəsdirir...
Sağım-solum bir arada...
Sürüşən anı gözləyir...
Gendən – yaxından baxanlar..
Başlayan sonu gözləyir...
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Dönüb gələn – həmin vaxtdı...
Qurban gəzir – öc almağa...
Yora-yora bu dünyanı ...
Gedir üzü - qocalmağa...
Mənimlədir...mənim deyil,
Gah öndədir, gah da sonda...
Məndən mənə yaxın olur...
Mənə aid olan anda...
Ayağı yox..dayağı yox...
Sorağı yox – hara gedim..?
Atmaq olmur...çatmaq olmur...
Yoxluğuyla – mən nə edim..?
Adı vaxtdır...özü- məchul...
Hökmü dövranı çökdürür...
Ağrısını...acısını...
Yükünü - mənə çəkdirir...
*******
Birini vaxt öldürür...
Biri vaxtı öldürür...
Biri vaxtla bərabər...
Ölümünü öldürür...
Mən gec qaldımHər şeyə...
Dan çırtladan Günəşə...
Qəfil yağan yağışa...
Külək tutan dənizə...
Duman yatan meşəyə...
Gecdən –gecə , gecəyə...
Vaxt çatmayan yuxuya Mən gec qaldım-hər şeyə...
Gedən getdi...xəbərsiz...
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Qalan qaldı...səbəbsiz...
Yalan bir yerdə durmur...
Düzlər yalandan – vecsiz...
Vədələr - qərar tutmur ...
Bağlı qıfıl da – vecsiz...
Çürük qafa da – vecsiz...
Sürünmək – vecsiz ...vecsiz...
Mən gec qaldım – hər şeyə...

*******
Olmamış kimi...
Keçib gedəcək bu gün də...
Bu gecə də olmayacaq...
Qum üstündə..su üstündə...
Bir ləpir də qalmayacaq...
İtəcək qəlb ağrısı da...
Ayrılığın yoxluğunda...
Yer tapmayacaq düşməyə...
Göz yaşının sıxlığı da...
Səsin gəlib çatmayacaq...
Süküt olub dağılacaq...
Görmədiyin sıxıntılar...
Gözlərinə yığılacaq...
Asılacaq ürəyindən...
Cəza kimi...qıfıl kimi...
Boğazına tıxılacaq...
Xatirələr...bir ah kimi...
Açılacaq yaddaşında...
Solanlar...solmamış kimi...
Sənə - xitam veriləcək ...
Olanlar... olmamış kimi...
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*********
Get...hələ gedən yerin var...
Qabağına duran yoxdu...
Fələyin haqq-hesabını...
Hələ...səndən soran yoxdu...
Çıxmayıb hələ qarşına...
Baş keçməyən daş divarlar...
Qoşun çəkməyib üstünə...
Daş keçməyən baş divarlar...
Ayağına dolanmayıb...
Getdiyin yolun kələfi...
Hələ yuxuna girməyib...
Dünyanın ölü tərəfi...
Acıların kor tüstüsü
Boğulmayıb nəfəsində...
Tanımırsan namərdliyi...
Necə dinir...mərd səsində...
Bilmirsən...vaxtı...hələ ki...
Gah başda...gah sonda olur...
Gah səndən əvvəl doğulur..
Gah da səndən... sonra ölür...
**********
Bir gün...
mənə yazacaqsan...
Havaların pozuq olduğunu...
Günəşin soyuq...
Bayramların sönük...
Dostluqların qəlp...
Yaxınların uzaq olduğunu...
Bir gün sən də ...
Gedəcəyin yerlərə
Tələsməyəcəksən...
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Bəlkə...fikrini də...
Dəyişdin yarı yolda...
Bəlkə..uşaqlıq dostunu xatırlayarsan...
Hər kəsi unutmaq istədiyin halda...
Bəlkə..ilk nağılını..
İlk ağrını xatırlayarsan...
Bir gün sən də ...
Dünyadan qorxmayacaqsan...
Biləcəksən hər şeyin oyun olduğunu...
Təsadüfən tələbə yoldaşınla rastlaşsan
Görəcəksən saatın da səhv olduğunu...
Bir gün...anlayacaqsan sən də...
Dilinin gödək...
Əlinin qısa...
Ayağının altının
Qazıq olduğunu...
Bir gün...
Sən də yazacaqsan...
Ömrün ...
Görünməz tuzaq olduğunu...
bir gün anlayacaqsan sən də....
dünyanın yazıq...
özünün qurban olduğunu...

***********
Alınmayan salamların eşqinə...
Alınmayan salamlarımın eşqinə ...
Ən gözəl salamları mən verəcəm...
Alınmayan salamları üst-üstə yığıb...
Bir koma tikəcəm...
Oturacam içində...
Çən-yağış döyməsin deyə...
Küləklər çırpmasın deyə...
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Qar-şaxta vurmasın deyə...
Təbəssüm hörəcəm özümə...
Alınmayan salamlarımın eşqinə...
Bir yuva quracam özümə...
Sayılmayan salamlarımın eşqinə...
Qarşıma çıxan hər kəsə
Gülümsəyəcəm...
Tanınmayan qocalara...
Sayılmayan uşaqlara...
Yalqızlara...yazıqlara...
Uzaq-uzaq ulduzlara...
Tutulmayan küləklərə...
Açılmayan çiçəklərə...
Dənizə ...quşa ...balığa...
Buluda...daşa...çubuğa...
Qarşıma çıxan hər şeyə...
Kirpiyə...itə...pişiyə...
Almayanlar...saymayanlar...
Sizə də... sizə də...sizə də...
Sayılmayan salamların eşqinə!
Alınmayan salamların eşqinə!
Ən gözəl salamları mən verəcəm..!
************

Gəl..şeir yazaq...
-Gəl , şeir yazaq...
-Yazaq...amma insanlardan olmasın...
-Nədən?
-Onların hamısı eynidir...
Hamısı bir yerdə-heç kimdir...
-O zaman heç kimdən yazaq...
-Heç kim –elə yalqızlıqdı,yalquzaq tək...
Bunu - heç sevmirəm...
-Dünyadan yazaq...aydan-ulduzdan...
-Sənin olmayan şeylərlə nə işin var?
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Onlar elə işıq saçır-qoy saçsınlar..
-Dağdan-daşdan...oddan-sudan?
-Onların öz hesabı var...şeiri neynir?
-Xeyirdən-şərdən yazaqmı...?
-Onu bir dəfə yazıblar-bitib gedib...
-Bəlkə..ayrılıqdan...həsrətdən...
-Dərdi olan özü çəksin...
Bizə nə var?
-Bəlkə...eşqdən- məhəbbətdən?
- Eeeee..başına iş qəhətdir?
Sevən sevir...yalanında özü yanır...
Biri inanır..biri aldadır...
Hər ikisi günahkardır...
-Bəs ...neyləyək?
Bu şeiri necə eləyək?
-Heç nə...gəl...bu günü yola verək...
Görürsən..qanım qaradır...
Şeirsiz də keçinərik...
-Hər kəs özünü düşünür...
-Sən düşünmürsən?
-Mən səni də düşünürəm...
-Onda ...bir yerdə düşünək...
-Nəyi?
-Gəl...şeir yazaq....
*************
Gəlişini bilməzsən ki....
Nə vaxt gələr ...
Bilməzsən ki...
Bəlkə...tələsdiyin anda...
Çaşıb üz-üzə gələrsən...
Bəlkə ...gecikdiyin yerdə...
Qəfil göz-gözə gələrsən...
Heç ummadığın zamanda...
Gözləmədiyin məkanda...
Qaş ilə göz arasında...
Qış ilə yaz arasında...
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Iki daşın arasında...
Gəlişini duymazsan ki...
Bir udum suyun içində...
Yediyin tikə içində...
Bəlkə də...bir yol keçəndə...
Gəldiyini görməzsən ki...
Səni külək kimi qovar...
Uşaq tək əlindən tutar...
İki gözlə...bir ürəklə...
Udar...udar...
Səni vaxtla ...
baxtla tutar...
Nəfəsindən..səsindən...
Yolundan ...izindən tutar...
Heç yadına düşməyəndə...
Heç ağlına gəlməyəndə...
Göy üzündə axtararsan...
Yer üzündə tapar səni...
Sirr içində axtararsan...
Adilikdə tapar səni...
Gəlişini bilməzsən ki...
Ulduzları səsləyərsən ...
Gözünə gülümsəyər...
Uzaqları gəzərsən...
Üzünə gülümsəyər...
Ruhun alıb –tanıyar...
Könlün bulub...çırpınar...
Dodaqların pıçıldar...
Qəlbin söylər- sevirəm!
Özəl olan–gözəl olar...
Əzəl olan – gözəl olar...
Əsil olan – gözəl olar...
Könlün söylər – sevirəm..!

******

Ovqat....
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Bəlkə...bayram ovqatıdır...bu kədər...
Bu gecəki səssizlik də...rəhmsiz...
Gecənin də rəngi ölmüş bir qədər...
Bəlkə...belə tənhalıqdır sinirli...
Bəlkə...bayram ovqatıdır...bu kədər...
Sözlərin də həvəsi yox...dinməyə...
Susmağı da darıxdırır sükutu...
Küləklər də hövsələsiz...səbirsiz...
Çatıb ...vaxtın təntənəsi...süqutu...
Bu gecəyə...ağlamaq da yaraşmır...
Göz yaşının düşməyə də yeri yox...
Əqrəblər də bir-birini itirmiş...
Doğulduğu ünvanı da tanımır...
İnciməyin...küsməyin də yeri yox...
Deyilənlər...öz ömrünü bitirmiş...
Yer də qaçmış ayağının altından...
Bir üzü sərt...bir üzü boz göylərin...
Olacağa üzülməyin adı yox...
Hərdən üzü dönük olur taleyin...
Durub baxtı gözləməyin adı yox...
Nə keçirsə ...keçib getsin dünyadan...
Gedənlərə - yollar çoxdan açıqdı...
Ləngiməyin tamı yoxdur-bu qədər...
Qərarsızlıq – bəlkə də...bir acıqdı...
Bəlkə..bayram ovqatıdır –bu kədər...
*****************

Enmə zolağı...
Göy – yaman qatma-qarışıq...
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Buludlar da sürüklənir...
Küləklərlə çarpışmada...
Yer üzü yaman təklənir...
Enmə zolağı – görünmür...
Yoxa çıxmış təyyarə tək
Hisslərimi radar tutmur...
Itirilmlş kordinatlar...
Dalğaları alıb-udmur..
Enmə zolağı – görünmür...
Ürəyim hansı qatdadır...
Sinirimin sərhəddi yox...
Əlim əlimdən üzülmüş...
Uzaqlığın bir həddi yox...
Enmə zolağı – görünmür...
Vaxt uzaqda...duman qatı...
Nə səs keçir...nə də işıq...
Sınıb könlümün qanadı...
Fələyin bağı dolaşıq...
Enmə zolağı – görünmür...
Göz-gözə qaldım qəm ilə...
Çarəsiz əlini sıxdım...
Gecə- gündüz qovdu məni...
Dərd əlindən göyə çıxdım...
Enmə zolağı – görünmür...
***
Ağlamağa nə var ki...
Bu kədərli gecədə...
Kim çıxsa qarşımıza...
Nə var ki ağlamağa!
Bir səs bəs edər , bəlkə...
Geriyə qayıtmağa...
Qəmə hayan olmağa...
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Boğazıma yığılan
səslər də qəribsəyər...
Bir himə bəndmiş kimi...
Düşmək istər yerinə...
Ağır ritmli blyuzda...
Kim çıxsa qarşımızaAğlamağa nə var ki!
Hər kəs doğma görünər...
Göz yaşının səsində...
Sən demə ,dünya yoxmuş...
Yalqızlığın üzündə...
Kədər də böyüyürmüş...
Yollar da uzanırmış ...
Xatirələr...arzular...
Toxunulmaz olurmuş...
Uzaqlığın gözündə...
Ağır ritmli blyuzda
Kim çıxsa qarşımıza...
Qəhərinə ulaşsan...
Göz yaşına tutuşsan...
Ürəyinə qarışsan...
Ağlamağa...nə var ki..!
***
,, DÖYMƏLƏR ...‖
=1=
Könül...eyy ...döymə...özünü...
Başına...gözünə döymə...
Vaxt gedəndi...arxasınca...
Ağlayıb...dizinə döymə...
Döymə ürəyini...zalım...
Baxt...səndən xəcil...neyləsin..?
Ömür boyu çərləmişə...
Naqafil... əcəl neyləsin...?
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Bax...dünya necə yazıqdı...
Könlünü kimə bağlasın...
Günəş yalqız...yer yalqızdı...
Kimin halına ağlasın..?
Gözlərinin işığı var...
Ümidinin göz yaşı var...
Sümüyünün...ilyinin...
Ürəyinin yaddaşı var...
Döymə yaddaşını...könül...
Dəymə...ömrünün ahına...
Neynək...neynək...dərdin alım...
Dəymə...dərdin günahına...
Qoy... ağlasın boşalınca...
Uyusun dərdinin üstə...
Köklənsin göz yaşlarına...
Oxusun dərdinin üstə...
*******
Sözə qaldı...
Sözün yaddaşına keçdi...
Sözə keçdi...olacaqlar...
Vaxtla axıb getdi dünya...
Sözə qaldı...qalacaqlar...
Əllərimiz oxşamadı...
Dodağımız saxlamadı...
Dil-dil olub...ağlamadı...
Sözə qaldı...ürəyimiz...
Suya baxdıq...ayna kimi...
Suya düşdü ...gözlərimiz...
Göz yaşımız ...yağmayanda...
Yağış oldu- sözlərimiz...
Ömrümüzü - yel apardı...
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Huşumuzu-başımızı...
dərdimizi - dil apardı...
Gözümüzdən axan yaşısel apardı...
Axırımız ...sözə qaldı...
Haqq yanında haqdır yeri...
Cismi...təni...ruhu diri...
Külli-aləmin sirri...
Varlığımız- sözə qaldı...
Dodaqdan düşdü-qanadı...
Sandıq...dünya qəmxanadı...
Sorduq ki - yol hayanadı...
Cavabımız- sözə qaldı...
Zaman pozmaz yazısını...
Ölüm bulmaz yozusunu...
Qılmaq üçün –qəzasınıAxirətdə ...sözə qaldı....
********
ATAMA –İSMAYILA...
Bu gün—hər şey sənə oxşadı...
Qapımız...həyətimiz...
evimiz—sənə oxşadı...
Sözümüz –sözünü çəkdi...
özümüz—özünü çəkdi...
hara baxdıqsa...
gözümüz—gözünü çəkdi...
Səndən miras qalan—
ağ saçlar... başımızda...
Ağır-səngi yerişin—duruşun
yaşımızda...
Ruhundan ruhumuza
gəlişin huşumuzda...
Yadımız...yaddaşımız...
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Bu gün...sənə oxşadı...
Göy üzü –bir göz kimi...
Baxıb gülümsündü ...
xatirələrə...
Bu gün uzaqlıq da ...
yaxın göründü...
Yoxluq da var kimi...
göründü bizə...
Yaşandı bir baba...
bir ata adı...
Bu gün...hər şeyimiz...
sənə oxşadı...
********
Gedəmi bilərəm...
Gedəmi bilərəm...
Bu dərdi qoyub...
Kimə tapşıraram döymə dərdimi...
Mən ölsəm...kim ağlar...kim ağlar...belə...
Kimin göz yaşları ..döyər qəbrimi...?
Kimin ürəyində...belə ağrı var...
Kimin yarasının dibi simləyər...
Kim çıxar əcəli qarşılamağa...
Kim öz mafəsinə...ağı söyləyər...?
Kim kimə doğmadır...
kim kimə yaddır...
Kim kimin ruhunu dərddə tanıyar...
Bu qədər göz yaşı...ağrı içində...
Özünü kim belə... dərddə sınayar... ?
Bu eşqin...bu qeybin...sirr yuxusundan...
Dirilib qayıdan adammı olar...
Bu odun gözündən keçəndən sora...
Ölüylə dirinin fərqimi qalar ... ?
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Gedəmi bilərəm...
bu dərdi qoyub...
Gedəmi bilərəm...öz yaddaşımdan...
Məni kim ahımdan ayıra bilər...
Kim alar dərdimi...göz yaşlarımdan... ?
************
Yazıq boşuna da...dolusuna da...
Ürəyim boşalmır...
ürəyim dolu...
Ürəyim boşalmır göz yaşlarıyla...
Elə bil qəm çəkib...nəmişlik çəkib...
Buludu boşalmır...yağışlarıyla...
Sanki daş yığılıb karxanasına...
Bətnindən dünya tək bir yük asılıb...
Mənim taleyimə niyə bu qədər...
Əks olan ...zidd olan...yazı yazılıb...
Sanki ah udmuşam...bir dağ misalı...
Keçmir boğazımdan çəni...dumanı...
Nə ötürə billəm...nə uda billəm...
Rüzgar ümidinə qalıb gümanı...
Bu dağı ürəyim götürə bilmir...
Ata da bilmirəm...dəli taleyi...
Çəkib-sürüyürəm...bir ömür boyu...
Çəkirəm arxamca...ölü taleyi...
Daşıb boşalmır ki...dolu ürəyim...
Yazıq boşuna da... dolusuna da...
Elə bil...dünyanın sirr quyusudur...
Yazıq boşuna da... dolusuna da...

*******
ARTIQ ADAM
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Anladım...artığam...
dünyada—artıq adamam...
evdə...işdə...həyatda artığam...
kiminsə ömründə...
kiminsə vaxtında...
hətta veb-saytda artığam...
biri adından ...silir məni...
biri yadından...
biri arzusundan...
biri sözündən...
kimi duyğusundan...kimi bəxtindən...
kimi yuxusundan..kimi xəttindən...
kimi yazısından pozur adımı...
heç kim arzulamır artıq adamı...
Yoxdur adım...
dost siyahısında...
nə seçki siyahısında...
nə sevgi siyahısında...
nə ömür siyahısında...
nə ölüm siyahısında...
vaxt da unudub məni...
çarx da unudub məni...
gözlədiyim xəzəl də...
arzuladığım əcəl də...
haqq da unudub məni...
yerimi—özüm də
bilmirəm...
bilmirəm hardayam...
vardayam...yoxdayam...
azdayam...çoxdayam...
hansı uğurdayam...
hansı taxtdayam...
bilseydim hardayam...
elə özüm də
silərdim adımı
öz siyahımdan...
Silərdim biryolluq...
düşməzdim ...
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dünyanın gözündən...
nə baxtın gözündən...
nə öz gözümdən...
nə sözün gözündən...
nə dost gözündən...
silib qurtulardım ...
birdəfəlik...
özüm-özümdən...
**********
Ud...
dilini ud...ödünü ud...
adını ud... yadını ud...
göz yaşını...yaddaşını ud...
sözünü ud...özünü ud...
ud...ud...ud...
kəsdiyin şərti...bağladığın mərci ud...
oynadığın oyunu ud...
göyü...yeri...havanı ud...
əzdiyin adamı...tüpürdüyün dünyanı ud...
hər şeyi...rəhm etmədən...
hər şeyi... fəhm etmədən...
vaxtı ud...baxtı ud...
zamanı..dövranı ud...
ud...ud... ud...
sonra da... udduqlarını unut...
unut...unut... unut...
**************
Məni mənə uzaq etdilər...
Məni mənə yasaq etdilər...
Məni mənə yedizdirdilər...
Məni zorla yazıq etdilər...
Uzatdım...əlimi...
Dəymə,-dedilər...
Düşünmə...anlama...
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dinmə,-dedilər...
Nə elədilərsə...
mənə inad elədilər...
məni –mənə irad elədilər...
Məni- mənə dərd elədilər...
Ölümü sevdim—çarəsizcə...
Son nəfəs tək—səssizcə...
kirimişcə...
Ağladım kimsəsizcə...
ovundum kimsəsizcə...
daş idim...dəmir idim...
əritdilər... mum etdilər...
Məni-mənə qəmim etdilər...
Məni-mənə qənim etdilər...
*************
Adına—zülm deyimmi..?
Ölümsüz ölüm—deyimmi ?
Hökmmü – cəzamı deyim..?
Fələkdən –qəzamı deyim..?
Yer ağrısı...göy ağrısı...
Verib baş-başa ağrısı...
Varlığı baş ağrısı...
Yoxluğu daş ağrısı...
Keçib sümüyə...iliyə...
Köçüb yaddaşa ağrısı...
İlahi... könlümü necə...
Ağladır ...yağış ağrısı..!
Qopub getdiyi özümü...?
Belə dəyişən üzümü..?
Arxamca baxıb ağlayan...
Özü səhvinə yıxılan...
Odunda yanıb-yaxılan...
Mənim dərdimin gözümü...?
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Durum ...taleyə nə deyim...
Baxtmı deyim...vaxtmı deyim..?
Macalmıdır..?
Əcəlmidir..?
Bu üz məndən...
bu üz səndən...
öz-özündən
xəcilmidir?
Adına—zülm deyimmi..?
Ölümsüz—ölüm deyimmi..?
**************
Dumandı...
çox dumandı...
dumana bürünmüşük..
dumandı gözlərimiz...
azıb qəm sıxlığında...
korşalan hisslərimiz...
dumandı...
izsiz yollar...
bir-birinin əlini...
tutammır...üzsüz yollar...
yeri göydən gizləyir...
göyü yerdən gizləyir...
məni məndən...içimdən...
öz-özümdən gizləyir....
axıb-durulmur sular...
susur göydə ulduzlar...
dənizlərin rəngi yox...
quşların ahəngi yox...
dünya günəşsiz yazıq...
odsuz...atəşsiz yazıq...
dumandı... könül yolum...
uzağı görəmmirəm...
açılan səhifəni...
örtülən vərəqləri...
zamanı görəmmirəm...
baxışlar öz içinə...
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dərininə çəkilir...
təbəssümlər yığılır...
tənhalığa çəkilir...
dumandı aralıqlar...
ayrılıqlar üşüyür...
əlləri...ayaqları...
dodaqları üşüyür...
dinib-danışmır sözlər...
baxır lal-kar dumana...
aydın olan nə varsa...
dönür gizli gümana...
Dumandı dərdin üzü...
ağrısı hiss olunmur...
üstünə sirr çəkilib...
göz yaşları bilinmir...
əllərinə qapanıb...
əlləri yerindəmi...
ağlı-huşu itibmi...
öz-özü yerindəmi...
tutmağa,saxlamağa,
tanımağa... baxmağa...
dönməyə...qayıtmağa...
bir sözü yerindəmi?
Dumandı...
çox dumandı...
göz-gözü görmür...itir...
nə başlamır...nə bitmir...
hər şey... özü-özündə ...
hər şey...içində itir...
**********

*****************
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Açıldı əllərim...
köpük olan duyqulara...
axıb getdi ovcumdan...suların parıltısı...
rəqs etdi dalğalarda...günəşin pıçıltısı...
nə dedi...nə demədi...
əks etdi ləpələrdə...üfüqün qızartısı...
oynadı dibindən dənizin təranəsi...
oynadı yerindən...dənizin köpük səsi...
açıldı əllərim....
köpük olan duyğulara...
ovcuma dolan sular...tanıdı əllərimi...
yenə suya döndü...qabaran qabıqları...
nə duydu..nə duymadı...
tanıdı əllərimi...
əriyib yox oldu...kükrəyən qıcıqları...
sürtdü əllərimə... çabalardan yorulan
üzüntülü üzünü...
ram olan ürəyilə...qucaqladı dizimi...
**********
Lal şeir...
Şeir yazmayacam daha...
susacam...balıqlar kimi...
heç kəslə danışmayacam...
susacam...
susan haqlar kimi...
bir söz belə sormayacam...
dinməyəcəm...lal olacam...
bir cavab da verməyəcəm...
ağzımı da açmayacam...
susub küsü bağlayacam...
qapanan dodaqlar kimi...
bir hayım da çıxmayacaq...
bir huyum da çıxmayacaq...
bir səsi də duymayacam...
bir sözü də almayacam
kar olmuş qulaqlar kimi...
qoy ...dünya batsın...
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içində...
boyat olsun öz-özündə...
qoy... dünya...
uzaqda qalsın...
istəyir yağışda qalsın...
istəyir sazaqda qalsın...
istər tufan...çovğun olsun...
istər atəş...yanğın olsun...
küləklər...yellər oynasın...
içindən vulkan qaynasın..
ya su bassın... sel aparsın...
susacam...
üzəcəm qabıqlar kimi...
bir dərdimi açmayacam...
bir duyğumu bölməyəcəm...
deməyəcəm..gülməyəcəm...
yaxın- uzaq bilməyəcəm...
dərininə getməyəcəm...
ölüb- batan ümidlərin...
dəfninə də getməyəcəm..
susacam...qovaqlar kimi...
yan alacam izsizliyə...
bürünəcəm üzsüzlüyə...
öyrənəcəm səssizliyə...
yalqızlığın limanında
gözləyəcəm axınımı...
yelkənsiz qayıqlar kimi...
************
Yağışla başladı...
əvvəl məndən düşdü...
sonra dünyadan...
əvvəl gözümdən düşdü...
sonra göy üzündən...
axdı damcılar...
sulu-sulu...
dolu-dolu...
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nağıl danışdı
mənə... məndən...
hər sözü dinlədim...
hər səsi dinlədim...
heç kim heç nə bilmədi...
heç nə eşidilmədi...
gözlədiyim zəngə - heyif...
...gəlmədi...
Dayandım...
bir anlıq...
dayandım önümdə...
daha nə var ki...
daha kim var ki...
dayana
ömrümdə...günümdə...
de...
nəyin var...
de...üzümə...
nə oldu...nə olmadı...
arada
bir xətir qalmadı...
bir xəbər olmadı...
bu qədər tünlükdə...qarışıqda...
qulaq batıran səssizlikdə...
gözlədiyim zəngə - heyf...
...olmadı...
1 yanvar 2011.
**************
Şeiri bəhanə eləmə...
Ürəyin dopdolu idi...
Şeri bəhanə eləmə...
Boşalmaq istəyirdin...
Şeiri bəhanə eləmə...
Göydə axan ulduz idi...
Vaxtın üzü bumbuz idi...
Bu dərd elə yalqız idi...
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Şeiri bəhanə eləmə...
Əsməyin elə var idi..
Bezməyin elə var idi...
Küsməyin elə var idi...
Şeiri bəhanə eləmə...
Ya... vaxtını bilə idin...
Ya... ölüb- dirilə idin...
Eh...sən elə...belə idin....
Şeiri bəhanə eləmə....
Daşı daşlaya bilmədin...
Boşu boşlaya bilmədin...
Sən...heç yaşaya bilmədin...
Şeiri bəhanə eləmə...

**********
Yağış yağır...
kiminin ömrünə yağır...
kiminin ömründən yağır...
bəlkə, ayrılıqdan...
bəlkə, sevgidən...
bəlkə, göz yaşından...
bəlkə,yaddaşdan..?
Bəlkə,ismarıcı...
bəlkə,meracı...
bəlkə,vəsiyyəti...
bəlkə,mirası...
bəlkə,bir sözü var...
görək- nə deyir...?
Yağmağa yeri var...hələ ki...
yağsın...
axmağa yolu var ...hələ ki..
axsın...
baxmağa gözü var...hələ ki...
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baxsın...
baxsın gözlərinə...
kimin gözlərinə dikilir gözü...
kimin sözlərində qızarır üzü...
qoy yağsın...
yağıb- yağmadığı bəlli deyilsə...
kiminsə vecinə deyilsə səsi...
isladır-islatmır xatirələri...
üşüdür-üşütmür...
xətir-hörməti....
kiməsə...nəyəsə
məhəl qoymursa...
qoy yağsın özünə...
yağsın kefinə...
danışsın...oxusun...
baxsın kefinə...
**********
Günah...
Bilmədim...
götürdüm...
gözü yox idi...görəm...
dili yox idi...biləm...
sözü yox idi ...deyəm...
əlimdə böyüdügözü açıldı- göz dağı...
dili açıldı - qan çanağı...
sözü açıldı - ölüm sınağı...
keçdi canıma caynağı...
Yerə qoya bilmədim-günahdı...
göyə ata bilmədim- günahdı...
özüm uda bilmədim- günahdı...
günahdı..günahdı...günahdı..!
Günah böyüdü əlimdə...
Günah böyüdü gözümdə...
əlindən tuta bilmədim...
dilindən tuta bilmədim...
neylədim ...yola gəlmədi...
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dinə..imana gəlmədi...
günah böyüdü özümdə...
böyüdükcə...yedi məni...
yeyib-tökdü...diddi məni...
dağım-dağım..etdi məni...
Günah böyüdü gözümdə...
Ürəyim ayrıldı məndən...
Çəkib getdi ruhum məndən...
Kül oldum..közüm qalmadı...
baxdım ki..özüm qalmadı...
izim-tozum da qalmadı...
Yel sovurub atdı məni...
buludlara qatdı məni...
İndi qal... yerimdə...günah...
Ye özünü... mənsiz ...günah...
Qal...dalımca baxa-baxa...
qal...özünü yaxa-yaxa...
qal..üstünə yağa-yağa...
Kim səni götürə bilər...
kim...kim...ötürə bilər...
vur özünü...döy özünü...
halına yananmı olar ...
dərdini alanmı olar...
qurbanın olanmı olar..?
Seller –sular çəkməz səni
küləklər aparmaz səni...
səni yağışlar ağlamaz...
gözünü torpaq bağlamaz....
Yum gözünü...ud səsini
için-için ...ye özünü...
əllərinlə ört üzünü...
qollarınla bük dizini...
dil-dil ağla...de özünü..
vur özünü...döy özünü...
Bil ki...çəkilməz günahsan...
Bil ki...arınmaz günahsan...
Üst-üstə qalanmış- ahsan...
Sən günahsan...sən günahsan...
Vur özünü...döy özünü...
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Ağla...günah...ye özünü..!
********
Dağlar...niyə dağ oldunuz ...?
Dağlar...
sizi nə böyütdü...nə ucaltdı..?
Dərdinizmi böyük idi...böyüdünüz...
dağınızmı böyük idi...dağ oldunuz...
Sinənizdə çalın-çarpaz şırımlar nəyaradımı..?
Uçurumlar...yarğanlar nə?ürəyiniz paradımı?
Ərliyiniz..mərdliyiniz qaladımı....
bərkliyiniz-boşluğunuz qayadımı?
Zirvəniz qar...başınız ağ....
gözünüzdən düşən işıq....yanan çıraq...
sinənizdə bərkiyən qar...buzlaq...buzlaq...
buludlara qarışaraq sıralanır parlaq-parlaq...
Dağlar...niyə dağ oldunuz?
Qəminizmi böyük idi...duman oldu...
çəninizmi yağmurlanıb....çiskin oldu..
çovğun oldu?
Gözləriniz tutum-tutum buludlandı...
göz yaşınız çeşmələndi...bulaqlandı...
yağışlandı ürəyiniz....
Dağlar...niyə dağ oldunuz...
əlacınız yox idimi....
həmdərdiniz yox idimi...
oğlunuzmu öldü ,dağlar...
qızınızmı öldü, dağlar...
könlünüzü qardaş dağı kövrəltdimi
köksünüzü dost gedişi göynətdimi...
balanızmı atdı ,dağlar...
bəlanızmı artdı,dağlar...
ümidiniz qurudumu...
inadınız qarıdımı...
qucağınız saraldımı...
ocağınız qaraldımı..?
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Dağlar...niyə dağ oldunuz...?
Böyüdünüz...ucaldınız...
Dağ boyda ahınız varmı...
yanlışınız...günahınız....
dağ boyda... haqqınız varmı..?
Boy-boya...kürək-kürəyə...
Söykənib dayaq oldunuz...
Dönüb qara daşa dağlar...
Düşüb bərkə-boşa ...dağlar...
Verdiniz baş –başa ...dağlar...
Döndünüz yaddaşa ...dağlar..!
Döndünüz zamana...vaxta...
Qarışdınız ötən vaxta...
Əlçatmaz oldunuz, dağlar...
Ünyetməz oldunuz ,dağlar...
Dağlar...niyə dağ oldunuz..?

***************
Mən getdiyim ayrılıqlar...
Mən getdiyim ayrılıqlar...
yol deyil...
dönüb qayıdam...
yuxu deyil... göz yaşımı...
səsləyib... dərddən oyadam...
Düşdüyüm bir dərin quyu...
Çeşməsi...gözü quruyub...
Dibindən o yana gedən...
Ölümün üzü qarıyıb...
Nə qapısı...nə bacası...
Löhəsi sirlə yazılıb...
Girdiyim div qalaçası...
Bəxtim saçından asılıb...
Bir cadugər libasında
Çıxdı qarşıma...kahalar...
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Çəkdi kamına canımı...
Yeddi başlı əjdahalar...
Getdiyim...nağıl deyil ki...
Qırx düyünü sehrə salam...
Düşdüyüm dərin quyudan...
Bir tilsim ilə qurtulam...
Mən çəkdiyim iztirablar...
Ömrün ahında döyünür...
Hər ağrısı... hər acısı...
Vaxtın fəryadına dönür...
Açdığım...qapı deyil ki...
Örtülü qəlb yarasıdır...
Üstümə qan ilə gələn...
Könlümün ...öz yarısıdır...
********
Qəsd....
Qəsdin vardı...
qəsd elədin...
Dünyanı alt-üst elədin...
Kimi yada...kimi dosta...
Sən özünə qəsd elədin...
Nə can bildin...nə qan bildin...
Nə ah bildin...nə haqq bildin...
Nə arınmaz günah bildin...
Dözümünə qəsd elədin...
Göz yaşın gözündən küsdü...
Taqətin dizindən küsdü...
Yolların izindən küsdü...
Sən küsənə ...qəsd elədin...
Qovaraq mərdi...ağrıtdın ...
İçində ...dərdi ağrıtdın...
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Ağladıb ...vədi ağrıtdın...
Sən sözünə ...qəsd elədin...
Yıxdığın... öz dağın idi...
Aldığın ...qan bahan idi...
Bu sevgi... Allahın idi...
Durdun üzə...
qəsd elədin.....
********
Ölmə durnam...
Köksündən oxlanıb düşdün...
Bu yaradan...ölmə ...durnam...
Əcəlin... dost əlindəndi...
Bu yaradan ölmə...durnam...
Səyyadını ahın tutar...
Gözlərini haqqın tutar...
Dünyanı nahaq qan tutar...
Bu yaradan ölmə... durnam...
Çıxartdığın çillədən öl...
Namərd vuran sillədən öl...
Düşmən atan güllədən öl...
Bu yaradan ölmə...durnam...
Qu—gölündə üzəmmədi...
Qanadsızdı...süzəmmədi...
Deyərlər ki...dözəmmədi...
Bu yaradan ölmə...durnam...
Dur...yaranı mən sarıyım...
Dərdi dərdə ismarlıyım...
Əlacın ... haqdan arıyım...
Bu yaradan ölmə...durnam...
**********
İncidir...
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Qırılıb simi....könlümün...
Əl vurma...aşıq...incidir...
Dəymə bu sazın telinə...
Nasazdı...yazıq...incidir...
Dindirmə ..ahu-zarını...
Alan yoxdu azarını...
Dövran pozub güzarını...
Eyləyib yasaq...incidir...
Daş asılıb yaddaşından...
Yağmurundan...yağışından...
Qardaşından...sirdaşından ...
Düşübdür uzaq...incidir...
Ox oxlayıb kürəyini...
Geyib qanlı köynəyini ...
Şaxta vurub ürəyini...
Kəsibdur... sazaq incidir...
Məzar qazıb öz beliylə.....
Kəfən hörüb ağ teliylə...
Dost əliylə...dost diliylə...
Düşdüyü... tuzaq incidir...
******
Oynadım...
Tüstüləndim...
köz götürüb...
Yanan əlimlə oynadım...
Söndürüb od –ocağımı...
Qara külümlə oynadım...
Uçuq könlüm... gor yeridi...
Nə ölüdü...nə diridi...
Dərdim... fələyin sirridi...
Düşüb...zülümlə oynadım...
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Dünya qarışıb qaynadı...
Gələn ...gedəni qınadı...
Hər kəs bir hava oynadı...
Mən də ölümlə oynadım...
**********
Başqa ömürlərdə yaşarıq...
Kiminsə ömrünü yazarıq...gözlərimizə...
kiminsə dərdini...kiminsə gülüşünü...
kiminsə həsrətini...kiminsə görüşünü...
kiminsə yerişini yazarıq ömrümüzə...
birinin baxışı düşər... birinin göz yaşı...
birinin yaddaşı ...
birinin üzüyünün qaşı..
birinin özüylə savaşı...
kiminin telefon nömrəsi...
kiminin zəng səsi...
kiminin sevgisi...
kiminin melodisi...
kiminin qoxusu susar...
ürəyimizdə....
duyğudan duyquya qonarıq...
yuxudan yuxuya uçarıq...
sevinərik..ağlayarıq...küsərik...barışarıq...
başqa ömürlərdə yaşarıq...
kiminin soyuğu...
kiminin istisi...
kiminin nəfəsi qalar əllərimizdə...
başqa ömürlərdə yaşarıq...
başqa ömürləri yazarıq...
özümüzü unudarıq...
başqa ömürlərdə ...qalarıq....
başqa ömürlərdə...
xatırlanarıq...
***
Noyabr ritmləri
***
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ARİZ ÜÇÜN...
Doğuldun ...sən olmağa...
Sevildin ...sən olmağa...
Sevdin ki...böyüyəsən...
duyğuların...hisslərin
dəyərini biləsən...
Sən –sən deyilsən hələ...
Sənin sən olmağına....
bir dünya var –qabaqda...
Sevgilər..ayrılıqlar...
dostluqlar var-sınaqda...
Sənin - sən olmağınçun
gərək səndən keçəsən...
hər ağrıdan-acıdan...
keçənlərdən keçəsən...
Sən günəşdın ...sən oddan...
sən ocaqdan keçəsən...
Sən-sən olan zamandan...
sən ulduzdan...yağışdan...
göz yaşından keçəsən...
Sən –sən olmaqdan ötrü..
Gərək məndən keçəsən...
Sən –sən olmaqdan ötrü..
gərək ömür keçəsən...
Sən –sən olmaqdan ötrü..
Gərək...
özün olasan...
*******
Eh...dünya...
dolanırsan...
hara dolanırsan?
Mən sənə dolanıram...
başına...ayağına...
əlinə dolanıram...
əyrilirəm yumaq tək...
özümə dolanıram...
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gündüzə dolanıram...
gecəyə dolanıram...
böyüyə dolanıram...
kiçiyə dolanıram...
kiminin gülüşünə...
kiminin göz yaşına...
kiminin sevgisinə...
sözünə dolanıram...
kiminsə ürəyinə...
ağlına dolanıram...
Nədən məni
vaxt çəkib...
özünə dolandırır...
fələk alıb tərkinə...
çarx ilə dolandırır..?
Eh...dünya...
dolanırsan...
öz-özündən ayrılıb
boşluğa... dolanırsan...
məni də özün ilə...
boşuna dolayırsan...
məni də...dərdlərinin
başına dolayırsan...
*****
İmkan xaricindəyəm...
vaxtdan kənardayam...
itmişəmmi...
bitmişəmmi...
öz-özümdən...
səndən ...məndən...
getmişəmmi...
var olmaqdan...
yox olmaqdan...
getmişəmmi.?
Uzaqdayam...
yaddaşımdan...
göz yaşımdan...
üst-başımdan...
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uzaqdayam...
Ağlımdan yeriyəni...
ürəyimdən keçəni...
dilim söyləyə bilmir...
təzyiqim qalxa bilmir...
başım ağrıya bilmir...
yada düşə bilmirəm...
söz soruşa bilmirəm...
çəkdiyim nəfəsə də...
dalandığım suya da...
udduğum zəhərə də...
mən qarışa bilmirəm...
İmkan xaricindəyəm....
macaldan kənardayam...
əcəldən kənardayam...
əfvdən...xətdən...
sinirdən...
anlamdan kənardayam...
dərkdən...hissdən...duyğudan...
səbrdən kənardayam...
zaman xaricindəyəm...
məkan xaricindəyəm...
imkan xaricindəyəm..!
******
*********
Günəşin doğuşunu
sevirəm...
Günəşin yaşamını...
Günəşin qürubunu
sevirəm...
Aydınlığı...işığı...
istini sevirəm...
Günəşlə nəfəs almağı...
Günəşlə yanmağı...
Günəşin dənizlə təmasını...
doğmalığını ...
içimlə həmahəng
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hissini...
məni tərk etməyən
sevgisini sevirəm...
günəşin köçünü...
azadlığını...
nəğməsini sevirəm...
günəşin təntənəsini sevirəm...

************
Getməyə öyrənən adam...
Getmək-yaxşı vərdiş deyil...
Şahmatda olduğu kimi...
Hər yol... vaxta...gediş deyil...
Getməyə öyrənən adam...
Getmək asan...qalmaq çətin...
Hər şeyi atmağa nə var?
Bir ürəyi almaq çətin...
Hər yolun bir yolçusu var...
Sənin yolun hara gedir..?
Yolunu səhv salanları...
Bilirsənmi yol nə edir..?
Özünü çox yola vurma...
İtərsən yolun birində...
Sən azarsan...ayrıclarda...
Qalanlar durar yerində...
Qalanlar...baxar dalınca...
,,Yazıq‖-deyib köks ötürər...
Get-gedə unudar səni...
Yollar soyuqluq gətirər...
Gedənlər qayıtmır geri...
Gedənləri zaman udur...
Saxta sevgidən bezəndə...
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Adamı yol da unudur...
Başqasından getmək üçün...
Baş qatmağa yollar çoxdur...
Öz-özündən getmək üçün...
Aldanmağa bir yol...yoxdur...
*******
Afrodita...qaçma daha...
yalın ayaqlarını
daşlar əzdi...qanatdı...
qaçma daha...
hər yerdə qan izi...
dünyanı qan tutmuş...
hər damcı qan...
bir qızılgül...
dünyanı gül bürümüş...
Afrodita...
Qaçma sevginin dalınca...
qan aparır dünyanı...
ürəyinin qanı...
ayağının qanına qarışmış...
axtarma...bəsdi daha...
ayaqyalın...
sərt daşların üstü ilə qaçdığın...
nəfəsini dərmədən...
illərlə dincəlmədən...
qaçdığın bəsdi daha...
axtarma bu dünyanı...
ayağından axan qandan...
daşlar gül bitirdi...
sevgi bitirmədi...
güllər açdı...pardaxlandı...
güllər- sevgi gətirmədi...
Afrodita...ey ilahə...
sənin qanın...
bu dünyanı qanla yudu...
sənin qanin ...
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bu dünyanın
dayaz-dayaz...
yalan-yalan...
saxta-saxta...
sevgisini ...
götürmədi...

**************
Nə isə...nə isə
qoymur...
xatırlayım...
Sən həminmisən...
arada olan bu ağrı...
qoymur xatırlayım...
çək üzünü dumandan...
belə solğunmuydu
təbəssümün...
belə kədərliymiydi...
gözlərin...
boğazında
hıçqırıq qalmış kimi...
səsin də dəyişmiş...
sözlərin seyrək-seyrək...
belə qəmliydimi yerişin...
belə soyuq idimi payız...
belə uzaq idimi günəş...
arada olan göz yaşları
qoymur xatırlayım...
yağan yağışları...
belə küskünüydümü dəniz...
arada olan ayrılıq...
qoymur xatırlayım...
belə yalqızmıydı...
nəfəssizlikdən
boğulan
gecələr...
belə yorğunmuydu
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boşluqdan darıxan
küçələr...
nə isə qoymur xatırlayım...
belə hüznlüydümü dünya...
söylə...
sən-həminmisən...
mənim mən olduğuma...
sən əminmisən...?
************
Deyirsən...tərk edimmi
adamlığımdan gedimmi...
heç olmadığım tamlığımdan...
əlimdən...ayağımdan...
ürəyimdən gedimmi..?
Biri adını silərsə ...
başqa adda gizlənərsə...
biri gözümdən qaçarsa...
biri gözümdən düşərsə...
qalan...məndən də naçarsa...
ondan imtina edimmi...
Mən daha ,,mən‖ olmayımmı ...
Adımda..yadımda ...ağlımda...
yaxşılığımda...
qalmayımmı..?
Olmayımmı?
Dayan...
Dayan burda...
Burdan o tərəfin bir izahı yox...
Hər şeyin bitdiyi yerdən...
boşluq başlayır...
Hər şeyin bitdiyi yerdən...
yoxluq başlayır...
Anlamı yox...
yoxluqların...
anlamı yox...
yoxluqların acısını dadmamısan...
gedər-gəlməz uzaqların
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göz yaşını udmamısan...
hələ günlər...yüngül gəlir çəkilərdə...
hələ...dünya görünəndir
ölçülərdə...
Dayan burda...
keçmə daha o tərəfə...
dönmək olmur...
gedişlərdən...
çıxmaq olmur...
sınaqlardan...
bilmək olmur
sonraları...
keçmək olmur
almaq olmur...
sonraları...
bilmək olmur...
*****
Yollarımı bağladın...
bir-bir qadağa qoydun üstünə...
salamlar-sağollar qayıtdı...
suallar gəldi üstümə...
Niyə?
Niyə?
Niyə?
Cavablar durdu qəsdimə...
Gizləndim ...
utandım özüm-özümdən...
çözələndim...çözüm-çözüm...
sənə gedən yollarımı...
bağladın mənim üzümə...
qırdın mənim bağlarımı...
kəsdin haqq-salamını...
xeyirini...uğurunu...
düşünmədin
əvvəlini...
düşünmədin
axırını...
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düşünmədin...
O bağlarda mən var idim...
ürəyimlə...ruhum ilə...
o bağlarda sən var idin...
budağımla...köküm ilə...
yaddaşımın çiçəkləri...
yarpaqları...ləçəkləri...
gülləyirdi...
güllələdin...
diri olan...canlı olan...
duyğuların gözlərinə
kül ələdin...
Var olduğum qapıları
bağladın mənim üzümə...
açıq olan nə vardısa...
qapandı özü –özünə...
Sən örtdükcə qapıları...
qıfıllandın...öz izinə...
bilmədinmi...
bütün yollar...
bağlandı...sənin üzünə..?
*************
Divar....
Küncə qoyulmuşam sanki...
Uşaq tək...üzü divara...
Dönmək olmaz...bu dünyaya...
cəzalıyam...
yazmalıyam...günahımı...
suçumu... cızıb divara...
səssiz-səssiz çəkməliyəm...
rəsmimi... qazıb divara...
Divar...sən saxla yadında...
biri vardım ...biri yoxdum...
üzün üzümə duranda...
diri vardım...diri yoxdum...
Səssiz divar...sözsüz divar...
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Divar... nə üzlər uddun sən...
həyəcanlar...göz yaşları...
peşmanlıqlar...ittihamlar...
vaxtı çatmamış qərarlar...
doğulub-ölən hökmlər...
susub...nə sözlər uddun sən...
çoxunu da unutdun sən...
Səssiz divar...sözsüz divar...
görmədin sən...gözsüz divar...
uçuqların gözlərimə girdiyini...
görmədin sən...
vaxtın necə...
mənə acıq verdiyini...
bilmədin sən...
qabağında
necə naçar...əlacsızam...
dərd içmişəm zəhər kimi
davasızam... ilacsızam...
Yazıq divar...
səni mənə sədd çəkdilər...
hədd qoydular qabağıma...
səni mənə şərt qoydular...
döndün mənim qadağama...
sən mənimlə öz aramda
sərhəd oldun...çəpər oldun...
öz cismimlə öz ruhuma
hasar oldun...sipər oldun...
Yazıq divar... bilmədin ki...
daş olacam...
susmağımla...gözlərində
bircə damcı yaş olacam...
bilmədin ki...puç olacam...
yox olacam...qeyb olacam...
bilmədin ki...məhv olacam...
qalmayacam...
Ahım güclü...ruhum güclü...
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haqqım güclü...
divarların qabağında
durmayacam...
yıxılsam da...dağılsam da...
yox olsam da...
divar dibi olmayacam...
Divar...
yadda saxla bunu...
biri vardım...biri yoxdum...
ölməmişdim...dəfn olanda...
diri vardım...diri yoxdum...
*******
,,Sarı gəlin‖mahnısına...
Gülü sulu dərərsən...
suyu sıçrayar üzünə...
dərmə...gəlin...
saçın ucun hörərsən...
baxtın yolu kəsilər...
hörmə...gəlin...
səni mənə verməzlər...
mənə könül vermə gəlin...
ağla gəlin...ağla gəlin...
Satdılarmı...
səni...gəlin...
dost bildiyin saxta üzlər...
atdılarmı...
səni...gəlin...
inandığın yalan üzlər...
ağrıdırmı...səni gəlin...
üzə çıxan ...gizlinlər...
ağla gəlin...ağla gəlin...
Dilə- dişə düşməz idin...
Yar gözündən düşməz idin...
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Sonraları...bilsə idin...
Sevdalara düşməz idin...
ağla gəlin...ağla gəlin...
Peşman oldun öz dilinə...
öz əlinə...öz gülünə...
indi baxıb öz gününə...
ağla gəlin...ağla gəlin...
************
Dostum var idi...
Şair...
Adını dəyişdi...
mənə inad...
sənə inad...
hamıdan çoxözünə inad...
adını dəyişdi...
yadını dəyişdi...
ünvanını dəyişdi...
unudulmaq istədi...
yenidən...
doğulmaq istədi...
yeni olmaq istədi...
təzə ad istədi...
Dostum var idi...
Şair...
adını dəyişdi...
yerişı dəyişmədi...
baxışı...duruşu dəyişmədi...
adı dəyişdi...
sözü dəyişmədi...
düzü...doğrusu...
əyrisi dəyişmədi...
Özü dəyişmədi...
ünvanı dəyişdi....
xisləti dəyişmədi...
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Dostum var idi...
Şair...
Adını dəyişdi...
mənə inad...
sənə inad...
hamıdan çox
özünə inad...
zənn elədi- dəyişdi...
nə zamanı...nə vaxtı...
nə baxtı dəyişmədi...
nə taleyi...nə çarxı...
nə taxtı dəyişmədi...
dəyişdiyi adından
yenə özü doğuldu...
necə inad idisə...
yenə də...
inad ... oldu...
yenə...inad doğuldu...

*************
Belə olurmuş ...
demə...
çəkilməzlik...
belə öyrənirsənmiş...
çarəsizliyə...
özün götürüb-qoyursanmış...
özün gəzdirirsənmiş...
tutub əlindən...
özün böyüdürsənmiş...
tənhalığını...
Heç kəs...
heç kəsdən öyrənmir
doğulmağı...
yeriməyi...baxmağı...
heç kəsin əlində deyil...
yıxılmağı...durmağı...
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heç kəs sənə öyrətmir...
ağlamağı... qorxmağı...
belə olurmuş...demə...
öz-özünə öyrənmək...
belə olurmuş demə...
başı daşdan-daşa dəymək...
zülmə əyilmək...
heç kəs...
heç kəsdən öyrənmir...
yaşamağı ...ölməyi...
Belə olurmuş demə...
getmək istədiyində...
qabağını kəsən borclar...
götürə bilmədiyin günahlar...
arxasınca süründüyün haqlar...
belə olurmuş tale...
belə olurmuş yalqızlıq...
itaət...səbr...dözüm...
belə olurmuş... demə...
öz-özünə qatlanmaq...
************
Di ...get ...Bəyim...
qapılar bağlandı...
Səni...qapı dalında qoydu fələk...
di get...dönmə daha...
get...əlində haqqın- oxlanmış ürəyin...
get...əlində haqqın- qanın...
get...əlində haqqın-ahın...
Dönmə...
arxanca qışqıran qapılara...
dönmə çığıran qapılara...
dönmə çağıran qapılara...
Döymə bağlı qapıları...
Açma...bağlı qapıları...
Hər şeyi necə varqoy elə qalsın...
hər şey öz çəkisində...
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öz ölçüsündə...
yalanlar yalanında...
doğrular düzlüyündə...
hər şey öz yerində qalsın...
Tərpətmə...
yaman olur...yanıq yarası...
dəymə...duyğulara...
yaman olur...can yarası...
yaman olur...
üzünə çırpılan...
sözün qarası...
Tərpətmə...
şər keçir aradan...
tərslik...inad keçir aradan...
hiylə əsir...biclik əsir aradan...
Get...Bəyim...
Hər şey olduğu tək qalsın yerində...
Sən...get... tərpətmə heç nəyi...
Səninlə üzbəüz durmasın acıq...
Sənə qapalı olanlar...Allaha açıq...
Get..Bəyim...geriyə boylanma daha...
Hər şey olduğu tək...qalsın dünyada...
**************
Noyabr...
yoruldum daha...
sanki...
ülgüc üstə gəzirəm...
ülgüc kimi təhlükəli gərginlik...
vaxt-kəskin...iti...
adamı doğrayan...
qeyri-müəyyənlik...
hərdən görünən...
hərdən itən...
tələsgənlik...
baxışlar...soyuq ülgüc...
fikirlər...donuq ülgüc...
ovcumu doğrayır...
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ülgüc dırnaqlarım...
ülgüc üstə gəzirəm...
kəsilir ayaqlarım...
qanayır barmaqlarım...
acı...dönük noyabr...
əqrəb zəhərli noyabr...
günlərın ayrılığı...
duyğuların sarılığı ...
göz yaşının ağırlığı...
ürəyimdə...əlimdə...
keçəcəm ülgücündən...
yaralı gedəcəm səndən...
unutmayacam...
ülgüc soyuqluğunu...
unutmayacam...
əvvəl doğma...
sonra yad olduğunu...
məni kəsdiyini...küsdürdüyünü...
məni unutduğunu...
unutmayacam...noyabr...
**********
******
Səhər dumanından düşən damcılar...
bir az ehtiyatlı olun...
indi yarpaqların ağırdır yükü...
hər şeyi üstündə saxlaya bilmir...
sıxmayın ruhunu...
çəkdiyi - payızlıq ...
Yenə də ...
gözümüz pəncərədə...
yağışla bir yerdə
açdıq səhəri...
əlimiz ürəyimizin üstündə...
sanki çırpıntıdan düşəcək...
bir az ehtiyatlı olun...
hər şeyi özündə saxlaya bilmir...
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çəkdiyi -payızlıq ...
Bu gün günəş də yoxdur...
olacaqsa da...
o da çox uzaqda...
Günəş də hər zaman gülümsəmir...
hər zaman günəş olmağa vaxtı olmur...
bir az ehtiyatlı olun...
O da...
hər şeyi gözündə saxlaya bilmir...
çəkdiyi - payızlıq ...
********
Sevgini yaşadanlara...
həsr edirəm...ALİMƏ VƏ AYANA...
Hər kəsin sevgisi özünə bənzər...
Hər kəs sevgisini özü böyüdər....
İşıq tək ..uşaq tək qoruyar onu...
Ocaq tək...çıraq tək qoruyar onu...
Sevgini canından əziz bilənlər...
Özündən ..adından uca bilənlər...
Sevgiyə qarışıb doğma olarlar...
Bir ürək... bir könül... bir can olarlar..
Vaxtın sınağına sinə gərərlər...
Çətinə...ağıra birgə dözərlər...
Böyüyən sevgilər ağac olarlar...
Min budaq olarlar...çətir olarlar...
Ev olar... el olar... əsil sevgilər...
Gül açar...bar olar...əzəl sevgilər...
Böyüyən sevgilər...bağa dönərlər...
Gücə..əzəmətə dağa dönərlər..
Böyüyən sevgilər...çəpər olarlar...
Zireh tək...sevgilər...sipər olarlar...
Hər kəsin sevgisi özünə bənzər...
Hər kəs sevgisini özü böyüdər...
Sizin də sevginiz özünüz kimi...
Gözəl duyğuların təranəsidir...
Sizin də sevginiz özünüz kimi...
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Saflıq və ləyaqət nümunəsidir...
************
Qürub rəngləri...
*****
Çəhrayı buludlar
Çəhrəyı yelkənlər kimi...
Üzür göy üzündə
Günəşdən doğulan xəyallar kimi...
Uşaqlar çimir nur dənizində...
Günəşin gözü baxır pəncərələrdən...
Çəhrayı buludların ürəyindən
Çəhrayı arzular gülümsəyir...
Çəhrayı təbəssümlər...
Çəhrayı yağışlar yağır yer üzünə...
Dəniz əks edib qaytarır ...
Göylə günəşin rəngini ...
Qürub vaxtı çəkir özünə...
Buludlar topa-topa...
Çəhrayı yelkənlər açılır...
Dan üzündən qüruba...
*****
Dünya qüruba əyilir ...
Üstündə vaxt ağırlığı...
Görüb-biləcəyi qədər..
Yaddaşın yazı daşları...
Götürə biləcəyi qədər günahlar...
Apara biləcəyi qədər göz yaşları...
Çəkə biləcəyi nə varsa –
Əsəblərə yüklənmiş...
Bir insanın yalqızlığı qədər...
Dünya kiçilib təklənmiş...
********
Çəhrayı güllər açır...
Çəhrayı sevgilər doğulur...
Yerlə göy nağıl olur...
Dünya möcüzə olur ...
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Nağıl istəyirsən...
Göy nağılı...yer nağılı...
Ağ bulud...çəhrayı bulud...
Günəş – qürub nağılı...
Qulaq as yağışlara...
Hər damlasında uldüz....
Dərinliyində dəniz...
Sonsuzluğunda sevda...
Dinlə külək səsini...
Hər nəfəsində həyat...
Hər sığalında şəfqət...
Toxunuşunda həsrət...
Qulaq as gecələrə...
Ürəyi sözlə dolu...
Sirlə,tilsimlə dolu...
Nağıl başlasaq indi...
Yuxusu çin olacaq...
Sabahlara çıxacaq
Yollar açıq olacaq...
Göydən arzu yağacaq...
Könlümüzün gözünə
Müqəddəs nur yağacaq...
Ömrümüzün üzünə...
************
Belə nağıl söyləyirlər...
Bir qız var imiş dünyada...
Özü yer üzündə imiş...
Könlü sirli bir xülyada...
Qara gözü ulduz-ulduz...
Gecələrə nur saçırmış...
Sözləri məna mülkündə...
Ətirli güllər açırmış...
Bir tutqu varmış ruhunda
Yuxu getməzmiş gözünə...
Ulduzları saya-saya...
Sancılırmış göy üzünə...
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Dan üzü doğana kimi
Uzaq göylərə baxarmış...
Hər ulduzun işığına...
Qarışıb nur tək axarmış...
Baxışları göy üzündə
Dolanırmış çölü-düzü...
Saya-saya ulduzları
Açırmış günü-gündüzü...
Ürəyinin sevgisilə
Baxıb göyləri duyurmuş...
Bütün məmləkət onunla
Gecələr ulduz sayırmış...
Xəbər çatır hökmdara...
Qəzəbdən coşub-titrəyir...
Göy üzünü bağlamağa
Vəzirdən tədbir istəyir...
Çaparlar gedir hər yana...
Aləm bir-birinə dəyir...
Münəccimlər,cadugərlər...
Hərəsi bir əlac deyir...
Dünyanı cadu bürüyür,
Çovğun,tufan,külək əsir...
Ülduzların qarşısını...
Qapqara buludlar kəsir...
Qız gecələr göyə baxır...
Başında buludlar dönür...
Göydə bir ulduz görünmür...
Gözlərində işıq sönür...
Kədər qonur könüllərə,
Ürəkləri qəm bürüyür...
Ağır-ağır buludıarı
Qız çəkib sübhə sürüyür...
Işıqsız..nursuz...tutulur...
Bir kimsənin üzü gülmür...
Dünyanın bu bozluğuna
Ulduzlu qız dözə bilmir...
Baxıb qara buludlara,
Öz-özünə qərar verir...
Insanlar göyün üzündə
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Gecə parlaq ulduz görür...
Nağıl qız ulduza dönür...
Kimsə nursuz yol getməsin...
Gecələrin söylədiyi...
Ulduz nağılı bitməsin...
************
Üç arzu tut ürəyində...
Üç yolun başına gəl...
Içindən boşalmağa...
Gözünün yaşına gəl...
Ya bir sirr...ya da quyu...
Günahını gətir ...yu...
Yuxunu örtüb uyu...
Üstünün daşına gəl...
Vaxt - vaxtı bitirəndə...
Hər şeyi itirəndə...
Özünü götürəndə...
Göyün yağışına gəl...
************
********
Qanadın buluddumı,
Çəkirmi səni göyə ?
Ürəyin çırpınırmı...
Göydən ulduz dərməyə...
Oyaq ikən... yuxuna....
Ötən ömürmü girir...?
Yaşamaq qərarını
Sənin üçün kim verir?..
Kim ağlayır yerinə...
Yağışları kim yuyur...
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Gecələr ulduzları
Sübhə kimi kim sayır..?
Nə gördün gözlərində
Peşman olan zamanın?
Üzü qızarırmı heç...
Geri dönən bir anın ..?
Getmədiyin uzaqlar...
Ən vəfalı sirdaşın...
Ən doyumsuz xatirə...
Saxladığın göz yaşın...
******
Dustaq şəhər
Dəmir çərçivələrin
O üzündə Dustaq şəhər...
Qapalı zirzəmilərdə
Hiss olunmur
Nə zaman düşür gecə...
Nə vaxt açılır səhər...
Bağlı pəncərələrdə
Solur dustaq arzular...
Vaxtın yadından çıxır...
Köhnəlir durğun sular...
Burda qəriblik qoxusu...
Çiçəklərə də hopmuş...
Yarpaqlara qarışmış...
Ağaclara sarmaşmış...
Qərib kimi çəkingən...
Ehtiyatlı adamlar...
Kirayə gəlinliklər...
Birovuz təmtəraqlar...
Kreditə alınmış
Vəzifələr...maşınlar...
Nisyə münasibətlərin
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Tuşlandığı qurşunlar...
Şərtlərə hesablanan
Dostluqlar...qohumluqlar..
Alverin tünlüyündə
Küçələr dar...boğanaq..
Küləklərin çırpınıb
Qopardığı tozanaq...
Kirayə mənzillərdə
Hər kəs ömürlük qonaq...
Burda doğan sevgilər...
Ümidlər...adlar qonaq...
Çöllərin sığmadığı
Genişliyin nəfəsi
Qutulara salınmış...
Burda dəniz ,qum, hava
Hasarlara alınmış...
Doğulub böyüməyən
Həvəslərin dustağı...
Nəfslərin,borcların,
Bəhəslərin dustağı...
Dustaq şəhər...
İçindəki dustaqlıq
Səninlə bir böyüyür...
Dustaqlıqdan doğulmuş...
Öz-özündə boğulmuş..
Divarlara hörülmüş...
İçində zəncirlənmişAzadlığın böyüyür...
Çöllərin oğurlanmış
Sonsuzluğu böyüyür...
Dağların qamarlanmış
Ucalığı böyüyür...
Dustaq şəhər...
Bir gün sənin içindən...
Vulkanlar püskürəcək...
Azad ruhun qurtulub
Göylərə yüksələcək !
************
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Var...
Deyəsən,dünya fırlanmır...
Çarxın acıq havası var...
Yerlə göyün arasında...
Kor inadın davası var...
Nəfsə quyu qazdırmağa...
Bəhsə əməl yazdırmağa...
Hirslə ağıl azdırmağa...
Başda şeytan yuvası var...
Bir-birindən uzaq dağlar...
Ayrılıb kökdən budaqlar...
Qırılıb könüldə bağlar...
Sınaqda - haqq duası var...

*****
Vaxt sarıyır
Dünyanı gecə sarıyır...
Üstünü gündüz sarıyır...
Hər qatda bir yara qalır...
Üst-üstə günlər sarıyır...
Vaxt keçir dərdin üstündən...
Canı candan aralanır...
Itən vaxtın ümidləri
Ürəyindən yaralanır...
Dərdin gözünə baxanlar
Gözündən quyuya düşür...
Yıxılanlar...əzilənlər...
Könlündən qəzaya düşür...
Yol verin vaxta...
tələsir...
Əlində vacib işi var...
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Dişində ölü balası...
Çiynində ana nəşi var...
Niyə gəldik baxtımızın
Şəfəqləri batan yerə...
Səmaların...ulduzların
Arzuları yatan yerə...
Yenə də yumru dünyanın...
Hərlənib dərdinə girdik...
Əlimizlə ömrümüzü
Əcəlin əlinə verdik...
Yenə yaralı dünyanın
Üstünü günlər sarıyır...
Yarasını gecə örtür...
Üstünü gündüz sarıyır...
*********
Bəlkə də ...
Allahı incitdim...
Dayandım vaxtla üz-üzə...
Hirsimin başını üzdüm ...
Acımış nəfslər durdu göz-gözə...
Vəhşi külək
Gecənin içalatını tökür çölə...
Sökür yerin-göyün bağını...
Ulduzlar oynayır yerindən...
Ay da doğranır ülgüc-ülgüc...
əriyib gedir yuxusuzluqda...
Hər şey gizlənir ağrılardan...
Əksliklər uzaqlaşır bir-birindən...
Sözlər də daldalanır
Dərdin tuta bilməyəcəyi gizlinlərdə...
Qaçır əl altından
Vaxtın oynayan sinirləri...
Buludlar aşıb keçir bir-birinin üstünü...
Belə darıxmaq olmazdı çatlarcasına...
Bəlkə də...Allahı incitdim...
Belə ağrımaq olmazdı...
Ağlamaq olmazdı qəddarcasına...
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*********
Antrakt...
Yağış yağır...sakit-sakit....
Küləklərin köpü yatıb...
Maşınların hisi...
Soyuyub havanın hirsi...
Barışmaq istəyir qovduqlarıyla...
Bu gün xəstəxanaya getmədim...
Imtina etdim həkimlərdən...
Təxirə saldım bütün dərmanlarımı...
Səhər mürgüsündən zövq ala-ala..
Dünənki gərginliyin acığına
Bütün qaydaları pozub
avaralanmaq istədim xəyallarımda...
Nə etibarsız dostlar...
xəyanətkar duyğular...
saxta adamlar belə
məni qıcıqlandırmadı...
Hətta interneti belə açmadım...
Xəbər tutmadım xərçəngli xəstələrdən...
Tibbin qalmaqallı kəşfi də
məni daha maraqlandırmadı...
Əsəbi dostumun haqsız ittihamlarını da
istehzayla xatırladım...
Uzaqlaşdı məndən viruslu şəhər...
Timsahlar da cəzb etmədi məni...
Pərdələr arası antrakta bənzədi bu səhər...
Məni gözləyən şeiri də unutdum...
Gözlərimi yağışa yumdum...
***********
Ürəyimi basdırdım...
külünün altında ...
Eşidilməsin səsi...
Qalmasın vaxtın yadında ...
Bilinib görünməsin
Nə özü... nə özgəsi...
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Heç kəs tanımasın göz yaşlarımı...
Üzümə duracaq təbəssüm aramasınlar...
Şahidi yox ...
çəkib gedən səssizliklərin...
Gecə də intiharından xəbərsiz...
Qoy yatsın yuxusunun yalnışlığında...
Ən etibarlı yalqızlıq da
Şübhələnərək səksənsin addımlarında...
Gizlənsin öz dərinlyində...
Isbatı olmayan ittihamlar
vaxtın səs keçməyən yazıqlığında...
Sussun müdrik – müdrik ...
əzabkeş ulduzlar...
Kimsənin ucbatından ölüm də gecikməsin...
Xəyal kimi uçsun çəhrayı yelkənlər...
Uçsun...
Dünyanın əlçatmaz uzaqlığında ...

***
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ETÜDLƏR...
Qarışqa təbəssümü...
Tale...gəlib körpüdə dayanmışdı...
keçmək istəyirdi...nədənsə ləngiyirdi...
bilmirdi nədən...
gah darıxmaq istəyirdi...gah qayıtmaq...
gah da ağlamaq istəyidi...
anlamaq da istəyirdi...
amma heç birini eləmirdi...
itəyirdi gülsün...
heç olmasa ...kiminsə üzünə gülümsəsin...
baxdı...baxdı...
bürkü idi...göydən od tökülürdü...
qaynar torpağın üsründə balaca...çəlimsiz bir qız
çömbəlmişdi...
saçlarını günəş yandırmışdı...
əlindəki çöpü qarışqa yuvasına soxurdu...
qarışqalar əsəbi-əsəbi ətrafa qaçışırdı...
qarışqalar onun əlinə daraşırdı...
qız nə isə oxuyurdu....
mənasını bilmədiyi sözləri zümzümə eləyirdi...
tale gülümsündü....
stolun ətrafında oturmuşdular...
qoca susaraq gözlərini qarşısındakı kasaya
zilləmişdi...düşünürdü ki,ağlar səslə nəvəsini
istəyən qudasına necə ,,yox‖-desin...
qızı –nəvəsini vermək istəmirdi...gəlini ikinci
uşaq üstə öldü...uşaq sağ qalsa da...
anasızlıqdan öldü...
evdə hamı anasız idi...heç kimin anası yox idi...
gəlinin ili çıxmamış...təzə gəlin aldılar...
təzə gəlin evə baxacaqdı...hamıya baxacaqdı...
qudası ağlayırdı...qoca sulanmış gözlərini
qaldırıb imdadla oğluna baxdı...
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oğlunun gözləri onun çiyninin yuxarısından
asılmışdı...
dönüb baxdı...təzə gəlinin oynayan gözünü...
çölə çıxan dilini gördü...başını aşağı saldı...
sərt hərəkətlə ayağa durub,,götür, apar‖,-dedi...
Sevgi çiçəyi...
Ona heç kim söyləməmişdi...
amma bunu bilirdi...
hardan bildiyini heç özü də bilmirdi ...
bilirdi...vəssalam...
adamların sevgisinə inanmırdı...
adamların ,,sevgi‖- deyə bildiklərinin sevgi olmadığını
bilirdi...
adamlar yanılırdılar...
bir-birini istəmək...həyəcanlanmaq...arzulamaq...
qucaqlaşmaq...öpüşmək...sevişmək
evlənib bir-birinə isnişmək...ailə qurub...oğul-uşaq
sahibi olmaq...qocalıb əldən –dildən düşmək əsil sevgi
deyil...yaşamaqdı...yaşamaq...həyatdı...
sevgi isə yaşamaq deyil...
sevgi-xəstəlikdi...
sevmək-xəstəliyə tutulmaq deməkdi...
yəqin ki..bu xəstəliyə ana bətnində tutulursan...ya da
uzaqbaşı...hələ gözünü bu dünyaya açmamış ...
,,imbəəə...‖-deyib bağıranda... yoxsa...gec olar...vaxt
səni də qoşar adamlara...
sonra gec olar...
tum yerə düşən kimi...göyərmədisə...
demək göyərməyəcək...
o qızın gülüşündə sərgilənən sırtıqlıq sevgi deyil...
o oğlanın gözlərində çaxan atəş sevgi deyil...
nəfəsindən püskürən od ...sevgi deyil...
ehtiras və şəhvətdir...sönüb gedəcək...
sümüyü şırtığa gedən qadına...ağzı qulağının dibinə
gedən kişiyə baxmaq- ikrah doğurur...
...hə...hələ dirilmək var...dirilib cücərmək çox ağrılı
şeydir...bunu yalnız cücərənlər bilir...gərək özün
cücərəsən...özün diriləsən....
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cücərmək...günəşi çəkmək deməkdi...suyu çəkmək...
torpağı çəkmək...hər şeyi özünə çəkmək...yığmaq...
yığmaq ...yığmaq...və göyərmək ...yarpaqlamaq..
pardaxlanmaq deməkdi...
tumurcuqlamaq...öz ətrində ...çiçəkləyəcəyini
gözləməkdi ...gözləmək...
çiçəkləyəndə...çiçəyindən qorxmaqdı...utanmaqdı...
qorunub saxlanmaqdı...öz ətrinə...öz ləçəyinə
bürünməkdi...
bu çiçəklərdən nə töküləcəyini heç kim bilmir...
heç kim bilə bilməz...bu çiçəklər nə tökəcək...sevdalanmış çiçəklərin bəhəri nə olacaq...
olacaqmı...
bəhəri... barı olacaqmı...
olcaqsa ...nə olacaq...ağrımı...əzabmı...yanlışlıqmı...
iztirabmı...anlaşılmayan...açılmayan sirlərmi...
sonsuzluğun tutqusumu...əbədiyyətin həzzimi...
bəlkə...doğuluşu kor olacaq...lal olacaq...bəlkə...acı
olacaq...bəlkə..uca...uzaq olacaq...
bəlkə, işıq olacaq... bəlkə zülmət...
bəlkə ,qara sevda olacaq...bəlkə...nur olacaq...
kim bilir...bəlkə..vaxta açılmayacaq heç...əbədi
həsrət...əbədi ölüm...
sevgi- yaşamaq deyil... gözləməkdi...nə gözlədyni belə
bilmədən...gözləməkdi...
sevgi-xəstəlikdi...keçib getməyən xəstəlik...çarəsiz...
əlacsız xəstəlikdi...
sevginin nə doğacağı bəlli olmaz-sevginin doğacağı
nə olacaqsa... özündən qat-qat böyük olacaq...özündən
qat-qat güclü olacaq...çünki doğduğu tək özü deyil...
çəkdikləridir...yığdıqlarıdır...gözlədikləridir...
böyütdükləridir...
gəldiyi...mövcud olduğu...gedəcəyi ...çəkiləcəyi
vaxtsızlıqdır...
vaxtın qapısını aç...qarşında açılan dibsiz uçurumu...
boşluğu görəndə diksinib geri çəkilmə...dağılan
cəsarətini yığ ...bütün inamını topla...və boşluğa bir
addım at...
ayağının altındakı,başının üstündəki,ətrafındakı dayaqNisə Bəyim. “Qürub rəngləri”
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sızlıqda müvazinətini saxlamağı bacara biləcəksənsə...
at adımını...və get...qeyri-müəyyənliyə...naməlumluğa...
atdığın hər addımda ...sən özünü...öz sevgini yazacaqsan...
əgər o sevgi səndədirsə...sən o sevgini yazacaqsan...
sən necəsənsə...o cür də yazacaqsan...özün kimi....
sənin kimi... sən bu sevgidən ölməsən...o səni
doğacaq ...səni sevgi kimi...yaşadacaq...sevgi kimi...

****

Yoxlama...
Adam gördü ki,dağılıb –tökülür...
qolu-qıçı bir yana...
başı –ayağı bir yana...
ağzı-üzü əyildi...
ağlı-huşu itdi...
hərəsi bir yana getdi...
içi-çalatı da bir yana töküldü...
hər şeyi ətrafa səpələndi...
adam bir torba götürüb dağılmış əzalarını yığdı...
yığdı...və sürüyə-sürüyə getdi...
qıl körpüdən keçdi...
qapıya yaxınlaşdı...
tak...tak...tak...
açdılar...bir ona baxdılar...bir torbaya...
əlindən aldılar...ağzı aşayı yerə boşaltdılar...
başladılar əzalarını saymağa...
saydılar...saydılar...və dedilər...
biri çatmır...
bəs biri hanı...
yoxlama başlandı... yoxladılar...yoxladılar...
hər yerini yoxladılar...
biri çatmırdı...yox idi...
bir nalbənd gəlib çıxdı...
dəli bir at nallayanda at şıllaq atmışdı...
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atın təpiyi nalbəndin düz gicgahına dəymişdi...
nalbənd yerindəcə keçinmişdi...
cəsədi hələ isti idi...
yaxına gəlib dedi..
aç ağzını....
adam ağzını açdı...
ağzına baxdılar...
dili yox idi...
bəs dilin hanı...neyləmisən dilini?
adam dedi... udmuşam....

***

Ölülər ... üçün suita

- Bu yaz ...
qar əriməyəcək...
-Günəş də üz döndərib bizdən...
-Ayın üzü kölgəlikdir...
- Orda qar olmur...xobəxtlikdən...
-İstiləşmə gedir indi...
Oloballaşır qlobus dünya...
Qloba proqnoz verib...
,,Qlobalnıy mir‖də...
-Bu, boş xülya...
O , kahindi?...
-,,Avesta‖ nı oxuyub...
-Hind dilində?
-,,Avestanın ― öz dilində...
-Harda?
-Aostroidada...
-Hmm...qız neyniyir...
bəlkə, desin..?
-Əri bilmir?
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-Əri xoşbəxt kişidr...
pul sayır...
günah saymır...
-Desin...yəqin ...bağışlayar...
-Xoşbəxtlikdən...
-Nə qədər var ..?
-İki həftə...
-Axmaqlıqdır...cavan ölmək...
bədbəxtlikdən....
-Bu nə deyir?
-Deyir... gicəm...
-Nə bildi...
iki gündü...acam...
-Talonun yoxdu?
-Talonum var...imzam yoxdu...
-Yemək haqda fərman yoxdu...
Qollu-qolsuz...hamı yeyir...
gəl...oturaq...
-Bəs ...pul..?
-Ağıllılar ödəyəcək...
Pullu-pulsuz...nə fərqi var...
-Onlar... ağıldan danışır...
-Yoxdu... ona görə...
-Birdən içəri atallar...
-Dəlisən?
Kimdi bizi adam sayan..?
Doyunca ye...
indi mahnı da olacaq...
-Oynamaq da..?
-Yoox... dəlisən?
-O nə dedi...?
-heeç...dedi ...ölüb...
yeddisidi...
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