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ELVİNİN SÖZ DÜNYASI
Elvin Mütaliboğlu ilə yaxından tanışlıqdan sonra
özlüyümdə yəqin etdim
ki, o bütün həyatını
ədəbiyyata, şeirə, sənətə verən insanlardan biridir.
Şeir insan hisslərinin ən ülvi məqamları ilə
bağlıdır, insanın xüsusi əhvalının məhsuludur.Əgər
insanda belə bir əhval olmasa, onun həyat eşqi,
sabaha inamı da olmaz. Elvinin bütün şeirlərində
dəbdəbəsiz, bəzəksiz, gerçək həyat var. Bu şeirlər
onun öz ürək döyüntülərindən ərsəyə gəlib.
E.Mütaliboğlunun belə demək mümkünsə, öz lirik şeir
modeli var və düşündükləri , misralara çevrilən sətirlər
onun öz iç dünyasından gəlir. Özü də heç kimə
bənzəmədən,
oxşamadan
ortalığa
qoyulmuş
şeirlər.Onun
həyata
baxışında
lirik
notlar
özünəməxsus şəkildə görünur.Onun duyğularından
həyatın özü boylanır.
Elvin Mütaliboğlunun sayca üçüncü şeirlər
kitabı da nəfis tərtibatda çap olunub və böyük ümid
hissilə qeyd etmək istəyirəm ki, onun da öz oxucu
kütləsi, pərəstişkarları yaranacaq, şair yaradıcılığından
bəhrələnəcək.Bu gün cəsarətlə demək olar ki, onun öz
Leylisi, öz Məcnunu, öz lirik dünyası var.
Bu səfər gəl anla, düş başa, dünya!
Yaman pis düşürsən yaddaşa , dünya!
-misralarında yaddaqalan qafiyə deyimi var.
“Anadan müqəddəs varmı dünyada” şeirinin sonuncu
bəndi də el deyimindən uğurla yararlanıb.Eləcə də ana
haqda özünəməxsus şəkildə vəsf etmə qüvvəsi və
qüdrəti görünür.
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Dost dosta arxadı , qardaş qardaşa
Tanrım , möhtac etmə dağı sal daşa.
-misraları da şair tapıntısıdır ,dəqiq və sərras deyilib.
Ümumiyyətlə, Elvin bütün əsərlərində özünün
dünyaya, həyata baxışını yazır. Bu şeirlərin mayası
təmizdir , buradakı duyğular insanın yaşam tərzindən
xəbər verir. O , bu mürəkkəb zəmanədə hər şeyi
doğru, düzgün görmək istəyir. Ona görə də şeir
qəhrəmanının başına gələnlərdə dünyanı , fələyi, acı
taleyi qınayır.
Elvinin bütün şeirləri özünə oxşayır. Onun keçdiyi
ömür yolu, həyatın təzadları şeirlərində aydın əks
olunur. Şair öz böyüdüyü mühitin övladıdır; o burada
həyatın çox üzünü görüb, bu mühitdə sevinc də görüb,
qəm də görüb, yoxuş da görüb, eniş də görüb. O,
şeirlərində böyük arzularını da, kədərini də, həsrətini
də özünəməxsus formada canlandırır.
Qarabağ dərdi onun yaradıcılığından da yan
keçməyib. ”Bəxtəvər dünyanın bəxtsiz oğluyam”
şeirində və bu səpkidə yazdığı şeirlərində olduğu kimi:
Mən atəş olmadım , özümçün yanım,
Kişi tək söz deyib namərd tək danım.
Qurbandı vətənə bu şair canım
Məni ondan ötrü doğub ki , anaMərd oğul gərəkdi Azərbaycana.
(“Mərd oğul gərəkdi “)
Elvinin şeirlərində olan ziddiyyət, təzad həyatın
özündən doğur.Onun ilk eşqi, nakam sevgi duyğuları,
məhəbbətin şıltaqlığı, həyat qayğıları, ata-ana sevgisi,
övladlıq borcu , qayğı və düşüncələr özünəməxsus
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formada əks olunur. Onun şeirlərində sədaqət ,
məhəbbət hissi nə qədər güclüdürsə, dönüklərə,
nakəslərə, satqınlara qəzəb hissi də bir o qədər
sərtdir.”Yamanca çaşdırıb zəmanə səni ”-deyən şairin
qoşa hörükləri artıq yox olan, saçının rəngi gündə bir
rəngə düşən, arda, namusda özünə o qədər də
qətiyyətli olmayan bəzi qızları ittiham etməyi yerinə
düşür. O cümlədən “ Bir də gələrdim ”, “ Bölüşdürək
dünyanı ”, “Qoy qəlbinə olum naxış ” və s. şeirləri də
bu qəbildəndir.
Sevgi ilə çaya dönüb axmadım ,
Bir gözəlin ürəyində çaxmadım ,
Bura qədər bir qıza ki , baxmadım –
Nəyimə gərəkdi dul indən sonra.
(“Indən sonra “)
Acı fikir məhv eləyir adamı,
Çox çətin çəkilir hər dərd dünyada.
Xoşbəxt ömrün uzun olmur davamı
Mərd necə yaşasın namərd dünyada?
(“Naxələf dünya “)
“Yaman günahkaram qarşında , ata!“ şeirində
etiraf səmimi şəkildə , mərdi – mərdanə bildirilir . Şəxsi
səviyyədən oxucu malına çevrilir:
Dünyanın boyu da boyuna çatmır –
Nə qədər dünyadan ucasan , ata!
(“Ata ”)
Ustalıq .Nə gözəl deyim . Uğurlu tapıntı .”Ata” şeirinin
gözəlliyini daha çox bənzətmələrlə tərif etmək mümkündür.
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Bu gün “Bilik günü ” ilk zəng günüdü,
Mənim ilk zəngimdən çox illər keçib.
Ağıldan hörülən çələng günüdü
Mənim ilk zəngimdən çox illər keçib.
Bəli , müəllif çox düzgün səciyyələndirir ki , “Bilik
günü” “ağıldan hörülən çələng günüdür ! “.
Elvin Mütaliboğlu şeirin, sənətin şöhrət zirvəsinə
doğru
yorulmadan, məsuliyyətlə addımlayan
gənclərdəndir. Onun yaradıcılığından çox yazmaq,
danışmaq mümkündür. Bunu oxucuların ixtiyarına
buraxırıq.Amma XXI əsrin təlatümlü, daha çox oxucu
tələbinin artdığı zamandır. Gərək qələm sahibi oxucu
könlünü ələ almaq, onun maraq dairəsində olmaq
üçün güclü və ürəklərə yol tapan misraların , sətirlərin
və sözlərin axtarışına çıxsın.Biz də bu istiqamətdə
gənc qələm sahibi , uğurlu şeirlər müəllifi Elvin
Mütaliboğluna yeni-yeni nailiyyətlər arzulayırıq!
Zahid Məmmədov,
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü.
04.10.2009-cu il.
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NƏ YAZIR,SEVGİDƏN
YAZIR QƏLƏMİM
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SƏNi SEViRƏM AXI
Necə söyləyim yalan,
Edim qəlbini talan.
Heç inanma, gəl ,amanSəni sevirəm axı.
Məndən aralı gəzmə,
Bu qəlbimi gəl üzmə,
Gözlərimə yaş düzməSəni sevirəm axı.
Nəsə olsa bilirəm,
Hara getsən gedirəm,
Sorma nədən edirəm,
Səni sevirəm axı.
Mən damaram, sən qəlbimsən,
Mən dərdliyəm, sən dərdimsən,
Dözümümsən, səbrimsənSəni sevirəm axı.
Qəlbim uçur sənə sarı,
Parçalanıb qalıb yarı,
Gəl şeirimim gözəl yarıSəni sevirəm axı.
1 aprel 2009
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İLK MƏHƏBBƏTİM
Çox vaxtı xəyalım keçmişə qaçır,
Qəlbimdə dənizə çevrilib daşır.
Gözümdə gəncliyim şəfəq tək saçır,
Cavanlıq cağıdı ilk məhəbbətim.
Ömrümün baharı,qışı ,yazıdı,
Alnıma yazılan tale, yazıdı.
Yolumda min cürə quyu qazıdı,
Qəlbimin dağıdı ilk məhəbbətim.
Yarı yaşıl zəmi,yarı alaqlı,
Həm coşqun dənizli,həm buz bulaqlı,
Çəmənli-çiçəkli,güllü-gülablı,
Eşqimin bağıdı ilk məhəbbətim.
15 aprel 2009
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ƏFV EDƏ BİLMİRƏM
Necə də sevməyi dərs etdin mənə
Əfv edə bilmirəm günahlarını.
Ömrü özü boyda dərd etdin mənə
Əfv edə bilmirəm günahlarını.
Nə vaxtdı qəzəbim sönməyir belə
Getdiyin yollara inan ki yenə
Qəhərli iki göz boylanır sənə.
Əfv edə bilmirəm günahlarını.
Yıxdın xəyalımı sərdin yerlərə
Döndərdin gözümü göy dənizlərə.
Məcnun tək yol saldım səhra-düzlərə
Əfv edə bilmirəm günahlarını.
Hələ nə edirəm xeyri olmayır
Sevgin ürəyimə hələ dolmayır.
Nə qədər nifrətim durur,solmayır
Əfv edə bilmirəm günahlarını.
Necə ki yağdırdın ömrümə qarı
İndi də boylanma sən mənə sarı.
Bu təsəlli olsun səninçün barı
Əfv edə bilmirəm günahlarını.
6 may 2009
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YAŞADIQ NƏLƏRİ
Zaman zəmi,biz biçənək
Sevgi çiçək,biz kəpənək.
Axır bizə gəldi kələk,
Arzuladıq xoş səhəriGör ki, yaşadıq nələri.
Dünya bizi tora saldı
Qəlbimizi bizdən aldı.
Sevgimiz də bax,saraldı,
Bilinmədi heç dəyəriGör ki, yaşadıq nələri.
Dərd çatanmaz dərdimizə
Yara vurduq qəlbimizə.
Əlimizlə sevgimizə,
Saldıq sonda bax kədəriGör ki, yaşadıq nələri.
Dəymə bizə, zalım fələk
Hirsləndirdin sən məni bərk.
Biz insanıq etmədin dərk,
Saldın ömrə qəhəriGör ki, yaşadıq nələri.
Sevgimizi yıxdı ölüm
İkimiz də etdik zülüm
Öz əlinlə durub ,gülüm!
Qatdın eşqə zəhəriGör ki, yaşadıq nələri.
6 may 2009
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GÖRÜŞMƏYƏK
Hər an küsüb gedirsənsə,
Mənə zülüm edirsənsə,
Bax özgəsin sevirsənsə,
Görüşməyək biz bir daha.
Gülünc olmayaq biz şərə,
Qərar verək gəl bir kərə.
Öz yoluyla getsin hərə,
Görüşməyək biz bir daha.
Sevgimizi verdin bada
Sirrimizi dedin yada
Ya düz yola gəl sən,ya da,
Görüşməyək biz bir daha.
Eyni yola gəlmiriksə,
Bir ağlayıb gülmürüksə,
Eşqin qədrin bilmiriksə,
Görüşməyək biz bir daha
Gedək ayrı,gəzək ayrı,
Bir dənizdə üzək ayrı,
Yollar ayrı,ürək ayrı,
Görüşməyək biz bir daha.
6 may 2009
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SEVGİM
Dərd əlindən dağa döndüm
Bir çarəsin tapammadım.
Günəş idim qəmdən söndüm
Dərdi qəlbdən atammadım.
Hissiyatım itdi daha
Duyammadım heç sevgini.
Yarım küsüb getdi daha
Biləmmədim heç qədrini.
Həyat zülüm edir mənə
Saçlarımı bürüyüb dən.
Zalım fələk budur sənə
Bütün ömrü edəcəm qəm.
Ömür axır bulaq kimi
Göz yaşıyla mayalanır.
Əzrayılsa otlaq kimi
Bu sularla qidalanır.
Tikilmədən aşdı sevgim
Kədər-qəmlə hörülmürmü.
Nə olsun ki yaşdı sevgim
Öz gözümdən tökülmürmü?
6 may 2009
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QAYITMA
Getdin həyatımdan köçəri quş tək
Aylar illər döndü, gəlmədin geri.
Mən səni qoymuşam sevgim ilə tək
Düşdümmü yadına barı ötəri.
Bu necə sevgidi anlamıram heç
Bir gün unudursan, bir gün sevirsən.
Bir söz söyləməyib,danlamıram heç
Özün etdiyini yaxşı bilirsən.
Niyə qayıtmadın səbəbin nədir?
Nədən bu sevgidən bir anda döndün.
Bəlkə də getməyin bir bəhanədir
Sadəcə olaraq şəfəq tək söndün.
Demirəm dön geri,demirəm qayıt
Əksinə bu yolla get sona kimi.
Sadəcə olaraq bəxtini ayılt
Qoyma mürgüləsin o sona kimi.
Heç zaman yazığın gəlməsin mənə
Acıyıb dönmənə sevgi demərəm.
Boylan irəliyə,baxma ötənə
Onsuz da bəsimdi ,daha sevmərəm
6 may 2009
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SEVMƏYƏCƏM DAHA
Məhəbbətim getdi bada
Sevəmmirəm neçə vaxdı.
Ayaqaltı oldu yada
Kədər-qəmi vurdu yaxdı.
Çoxu Məcnun sandı məni
Çoxu dedi yox, “dəlidi”.
Yar anlayıb qandı məni
Sonra sandı ötəridi.
Anlamadım nə eylədim
Yar qəlbimdən vurdu məni.
Yara kimi hey göynədim
Saat kimi qurdu məni.
Yarı yolda qalmışam mən
Heç bilmirəm ki nə edim.
Saçım tamam olubdu dən
Çünki talan olub qəlbim.
Anladım ki indi bunu
Sevgi mənlik deyil Allah.
Tez çatsa da ömrün sonu
Sevməyəcəm daha, vallah.
6 may 2009
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SƏNİ MƏNDƏN SORUŞSALAR
NƏ DEYİM?
Gedirsənsə bir dəfəlik, ay gülüm
Demək, həsrət olacaqdı hər günüm.
Yaxşı, onda bir cavab ver, de görüm
Səni məndən soruşsalar nə deyim?
Deyim məni atdı getdi vəfasız,
Deyim məni qoydu yazsız, baharsız.
Yoxsa deyim ara gəlmədi arsız
Səni məndən soruşsalar nə deyim?
Məni səndən kimsə, sordu deyəsən
Həsrətimdən dəli oldu diyəsən.
Dediklərin anlayacan,biləcən
Səni məndən soruşsalar nə deyim?
Gözləriylə bizi su tək içənlər
Arxamızda quyu ölçüb biçənlər.
Sevgimizin paxıllığın çəkənlər
Səni məndən soruşsalar nə deyim?
Sevgim ilə şəfəq olub saçmadım
Nadanlığın yollarıyla qaçmadım.
Suala da hələ cavab tapmadım
Səni məndən soruşsalar nə deyim?
6 may 2009
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ARTIQ GECDİ
Aylar ötdü, illər keçdi
Çaylar axdı, sellər keçdi.
Xəyal kimi günlər keçdi
Artıq gecdi sevmək daha.
Kaş vaxtında sevərdim
Qədrini də bilərdim.
Düzgün qulluq edərdim
Artıq gecdi sevmək daha.
Eşq yolunda, bu zəfərdə
Çox əlləşdim, nə qədər də
Alınmadı bu səfər də
Artıq gecdi sevmək daha.
Vaxtı ötdü, keçib getdi
Hiylə gəldi, zaman bitdi.
Ürəyimdən bir an itdi
Artıq gecdi sevmək daha.
Bu çaşqınlıq məni yaxır
Gözlərimdə durub çaxır.
Başa düşdüm, əvvəl -axır
Artıq gecdi sevmək daha.
7 may 2009
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ÖZ ƏLİMLƏ QAZIRAMMIŞ
QUYUMU
Ürəyimi aldı qanqal,ot,alaq
Sandım sevsəm xoşbəxt olacam, vallah
Taleyimə, bəxtimə bax, sən allah
Öz əlimlə qazırammış quyumu.
Nə bilərdim tale belə dönəcək
Nə bilərdim qəlbim eşqdən sönəcək.
Məhəbbətim əllərimdə öləcək
Öz əlimlə qazırammış quyumu.
Qara günün bir sabahı yox imiş
Axtardığım xoş gün axı yox imiş.
Özgələrin heç günahı yox imiş
Öz əlimlə qazırammış quyumu.
Sevginin də öz zamanı olarmış
Bir doğrunun min yalanı olarmış.
Zamanında çox yamanı olarmış
Öz əlimlə qazırammış quyumu.
Kimi şişə çəkdi doğradı sözüm
Dünyada hər üzdən görübdü gözüm.
Gənc vaxtımda anlamazdım ki, özüm
Öz əlimlə qazırammış quyumu.
7 may 2009
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BİR DƏ GƏLƏRDİM
Zalım fələk tez kəsərsə yolumu
Bağlayarsa gözümü,əl-qolumu
Gətirərsə həyatımın sonunu
Sənə baxıb sevinərdim, gülərdimSəninçün dünyaya bir də gələrdim.
Yollar axtarardım təzdən qəlbinə
Tək məlhəm olardım bütün dərdinə
Vallahi inan ki, sənin xətrinə
Şah dağdan atdanıb düşüb ölərdimSəninçün dünyaya bir də gələrdim.
Təzədən küsdürüb üzməzdim səni
Saçıma dən kimi düzməzdim səni
Bir yad baxışıyla süzməzdim səni
Sadəcə gözümə kirpik edərdimSəninçün dünyaya bir də gələrdim.
Əzizim ölürəm bir insaf elə
Son dəfə eşidim sevirsən hələ
İnanki, sevgilim, məzardan belə
Məni sevdiyini duya bilərdimSəninçün dünyaya bir də gələrdim.
İstərəm dünyanı yıxam,doğrayam
Zamanın qənimi Mütaliboğluyam
Haqqın şairiyəm, xəlqin oğluyam
Ruh olub göylərdə səni görərdimSəninçün dünyaya bir də gələrdim.
25 may 2009
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QOY QƏLBİNƏ OLUM NAXIŞ
Məndən küsüb gedən yarım
Dön geriyə, üzmə məni.
Gəl yanıma vəfadarım
Yad baxışla süzmə məni.
Ayrılıq çox böyük dərddi
Çəkəmmədim, yıxdı məni.
Məhəbbət bir uzun səddi
Tənhaçiliq sıxdı məni.
Sənsiz dünya heçdi mənə
Darıxıram, durammıram.
Çox alışdı qəlbim sənə
Özgə peyman qurammıram.
Sən gedəndən inan hələ
Gözüm gəzir yollarında.
İstəyirsən edam elə
Mən ölərəm qollarında.
Nəfəsində qərq olaram
Gözündəsə dolğun baxış.
“Yox “söyləmə, bax, solaram
Qoy qəlbinə olum naxış.
25 may 2009
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SƏNİ HEÇ SEVƏMMƏRƏM
Sevmə məni sən boş yerə
Səni heç sevəmmərəm.
Çıxar qəlbdən endir yerəSəni heç sevəmmərəm.
Ağlayaraq gülsəm belə
Göz olmadan görsəm belə.
Əzrayili sevsəm beləSəni heç sevəmmərəm.
Günəş olsan gözlərimə
Kəlmə olsan sözlərimə
Taqət olsan dizləriməSəni heç sevəmmərəm.
Yaşam qədrin bilmirəmsə
Qəlbin kirin silmirəmsə
Bu dünyanı sevmirəmsəSəni heç sevəmmərəm.
Gəl boş yerə xəyal qurma
Həyat axıb gedir, durma.
Ürəyimə yara vurmaSəni heç sevəmmərəm.
25 may 2009
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YADINA DÜŞMÜRƏM,
GÜLÜM
Gör neçə müddətdi,gör neçə vaxtdı,
Aşıb yeksan olub könlümün taxtdı,
Həsrətin alovu qəlbimi yaxdıNə üçün yadına düşmürəm, gülüm.
Sənsiz nə sevinib, nə də gülmüşəm,
Yadıma gəlmir ki,haçan görmüşəm,
Bəlkə yaşamıram, artıq ölmüşəmNə üçün yadına düşmürəm, gülüm.
Xəyalın başından çıxmırmı yoxsa,
Tənhalıq qəlbini sıxmırmı yoxsa,
Səni diz çökdürüb yıxmırmı yoxsaNə üçün yadına düşmürəm , gülüm.
Sənsizəm,bu dünya mənə gəlir dar,
Qəlbimdə dağımı işğal edib qar,
Məyər ki sənin də bir ürəyin varNə üçün yadına düşmürəm, gülüm.
Mütaliboğlu sevmək olub günahın,
Onunçündə gec açılır sabahın,
Ucaldı göylərə fəğanın, ahınNə üçün yadına düşmürəm , gülüm.
26 may 2009
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NAZ EDİRSƏN
Görürsən ki, həsrətinə dözmürəm
Niyə mənə bu qədər naz edirsən.
Göz yaşımda boğuluram, üzmürəm
Niyə mənə bu qədər naz edirsən.
Buracan səninlə gəzmişəm daha
Kinimi tapdayıb əzmişəm daha
Sənsiz bu dünyadan bezmişəm daha
Niyə mənə bu qədər naz edirsən.
Gəl yanıma xoşbəxt olaq dünyada
Məhəbbətlə təmiz dolaq dünyada
Qoyama,qəmdən tamam solaq dünyada
Niyə mənə bu qədər naz edirsən.
Mən ki nə Məcnunam,nədə ki Kərəm
Ayda da duyuldu bu ahu-naləm.
Qurbandı yar sənə bu böyük aləm
Niyə mənə bu qədər naz edirsən.
Mən çırpan ürəyəm,damar qanımsan
Şeirimin ömürlük qəhrəmanısan.
Sən Mütaliboğlunun yazıq canısan
Niyə mənə bu qədər naz edirsən.
26 may 2009
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BU DÜNYADA ÇƏKDİM
NƏLƏR
Sevən varmı mənim kimi
Bu dünyada, bu həyatda.
Bəs dağ varmı qəmim kimi
Ömür boyu qalsın yadda.
Xoşbəxtliyə həsrət qaldım
Nə əzablar çəkmişəm mən.
Məhəbbətə yaman daldım
Çox bürüdü saçımı dən.
İki ğözlə ğörəmmədim
Kor eylədi məni zaman.
Bir könüldən güləmmədim
Kədər içrə söndüm yaman.
Ocaq idim külüm qaldı
Vaxtsız yanıb ərimişəm.
Eşqdən mənə zülüm qaldı
Sevib xoş gün görməmişəm.
Qiymətini biləmmədim
Axıb keçdi ömür hədər.
Məhəbbətlə güləmmədim
Bu dünyadan çəkdim nələr.
26 may 2009
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ÇEVRİLDİ
Sən gəldin ömrümə bahar, yaz kimi
Gedişin şaxtalı qışa çevrildi.
Bəlkə də gələrdin xoş avaz kimi
Yolların çatılmış qaşa çevrildi.
Sənə göstərdiyim təmiz sevgini
Dəfn edib xəzana qazdım qəbrini.
Elə ki unutdum sənin dərdini
Dözmədi ürəyim daşa çevrildi.
Nədir gözlərində yenə dolanlar
Sanırdım qayıtmaz daha o anlar.
Bir lent yazısıymış sanki olanlar
Təzədən qayıdıb başa çevrildi.
Heç yalan olmadı bircə sözüm də
İndi də bilmirəm, inan, özüm də.
Həsrətlə yoluna baxan gözümdə
Məhəbbət əriyib yaşa çevrildi.
Öldürdün içimdə təmiz sevgimi
Öldürdün, məhv etdin dözüm, səbrimi.
Öldürdün zavallı aşiq qəlbimi
Taleyim tamamən yasa çevrildi.
13 iyun 2009
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YOLLAR NİYƏ BELƏ
VƏFASIZ OLUR
Qorxudan əllərim bir çiçək dərmir
Bilir ki dərəndə yaşamır,solur
Sən gedən yerlərdən bir xəbər gəlmir
Yollar niyə belə vəfasız olur.
Sən gedən günlərdən düşmüşəm qəmə
Hər gecə baxıram gülə, çəmənə
Onlar da izini göstərmir mənə
Yollar niyə belə vəfasız olur.
Sənsiz boş xəyala tez-tez dalıram
Keçdiyin yerlərdə durub qalıram
Qoca çinar kimi kölgə salıram
Yollar niyə belə vəfasız olur.
Məhəbbət ürəyə sancılmış oxdu
Bəlkə də yolçunun insafı çoxdu
Sadəcə yolların vəfası yoxdu
Yollar niyə belə vəfasız olur.
Sən artıq dönməzsən, bunu bilirəm
Təəssüf, hələ də səni sevirəm.
Təsəlli olmaqçün belə deyirəm
Yollar niyə belə vəfasız olur.
13 iyun 2009

26

SEVGİ MESAJLARINDA
Kərəm yandı külü qaldı
SMS-lə məktub aldı.
Sonra xəyala daldı
Sevgi mesajlarında.
Orda qəlbin közü var
Mayalanmış sözü var.
Çoxlarının gözü var
Sevgi mesajlarında.
Zalım dünya, məhəbbət saç
Tələs, blutuzu aç.
Tez Məcnunun yoluyla qaç
Sevgi mesajlarında.
Dəniz sevgi,yelkənsə yar
Çox aşiqlər çəkdi avar.
Əsrlərin sevgisi var
Sevgi mesajlarında.
Gah ağladım,gah da güldüm
Həm doğulub,həm də öldüm.
Cənnət kimi aləm gördüm
Sevgi mesajlarında.
14 iyun 2009
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YALANÇI YARIM
Əhdimizi pozub getdin
Yollarında ağac etdin
Kölgə kimi gözdən itdin
Mənim yalançı yarım.
Bax ,dözürəm səbrimdəsən
Fikirliyəm, dərdimdəsən
Ölənəcən qəlbimdəsən
Mənim yalançı yarım.
Nə üçün tez döndün belə
Şəfəq kimi söndün belə
Mənə qarşı çöndün belə
Mənim yalançı yarım.
Yollarında çəkdim nələr
Etdin ömrü mənə hədər
Sevəcəyəm sona qədər
Mənim yalançı yarım.
Əşya kimi atdın məni
Çör-çöplərə qatdın məni
Bir qəpiyə satdın məni
Mənim yalançı yarım.
14 iyun 2009
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NİYƏ QAYITMISAN
Axtarmadın neçə vaxtdı,
Ürək çaya dönüb axdı.
Həsrət məni tamam yaxdı,
İndi niyə qayıtmısan.
Çağıranda çıxıb getdin,
Göz qırpımı gözdən itdin.
Həyatımı viran etdin,
İndi niyə qayıtmısan.
Camalına dedim ,yardı,
Sonra həsrət qəlbi yardı.
Ürəyim ki səndə qaldı,
İndi niyə qayıtmısan.
Artıq məndən bezmişdinsə,
Yolu belə seçmişdinsə.
Məgər çıxıb getmişdinsə,
İndi niyə qayıtmısan.
Nə sanırsan axı məni,
Bağışlayıb, sevim səni.
İllər öncə getdin yəni,
İndi niyə qayıtmısan.
14 iyun 2009
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TAPACAĞAM BİR GÜN SƏNİ
Yollar səni məndən aldı
İzini də gizlədibdi.
Ayrılığı qəlbə saldı
Məni yaman gözlədibdi.
Qəlbimdən də atammadım
Dərdim səni dərməyirki.
Gecələrdə yatammadım
Yuxum sənsiz gəlməyirki.
Şəkilini dəstə-dəstə
Yığıb hələ saxlayıram.
Sənsizlikdən oldum xəstə
Çox vaxt gizlin ağlayıram.
Niyə getdin bahar -yazım
Xəzan içrə atıb məni.
Sənsən mənim şeirim,sazım
İlhamlarım gəzir səni.
Gör Kür çayı nə cür axır
Dəli edir yaman məni.
Səhralarda gəzib axır
Tapacağam bir gün səni.
14 iyun 2009
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SƏNSƏN ƏLACIM
Xəstə düşdüm neçə vaxtdı
Əzab məni yaman yaxdı.
Ürəyimə nalə axdı
Yalnız sənsən tək əlacım.
Zaman keçib aradan
Qurtuluş yox yaradan.
Aşkar eylədi yaradan
Yalnız sənsən tək əlacım.
Geri dönsən güləcəyəm
Məlhəmimi biləcəyəm.
Qayıtmasan öləcəyəm
Yalnız sənsən tək əlacım.
Sən təbibsən,mənsə xəstə
İnsaf olar sevən kəsdə.
Ay gül üzlü,boyu bəstə
Yalnız sənsən tək əlacım.
Səndən mənə dözüm qaldı
Gülüşündə gözüm qaldı.
Üçcə kəlmə sözüm qaldı
Yalnız sənsən tək əlacım.
14 iyun 2009
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KİMSƏ ANLAMADI
Sənsizliyə alışmadım
Taleyimlə barışmadım
Heç bir qəlbə qarışmadım
Məni kimsə anlamadı.
Vəfasızdı dedim yarım
Atıb getdi vəfadarım
Başımda da artdı qarım
Məni kimsə anlamadı.
Sözlərimdən yansalar da
İnandılar,dansalar da
Hətta dəli sansalar da
Məni kimsə anlamadı.
Xırdalanıb qum olmuşam
Tam əriyib mum olmuşam.
Başdan-başa şum olmuşam
Məni kimsə anlamadı.
Oba-oba ellər gəzdim
Çəmən keçib çiçək əzdim.
Bax özüm də axır bezdim
Məni kimsə anlamadı.
14 iyun 2009

32

MƏHƏBBƏTİN HEÇ ÜZÜMƏ
GÜLMƏDİ
Bir quru nəfəsli sevgimiz vardı
O da əlimizdən çıxdı sonunda .
Yaraya tutulmuş qəlbimiz vardı
Əsəbin oynatdıq axır onun da.
Yenə də qalmışıq biz təkbaşına
Nə bir axtaran var, nə də ki ,soran.
Gəl bir bax sevdanın indi yaşına
Yolları çisginli, şaxtalı, boran.
Ayrılmışıq indi neçə zamandı
Qəlb sevgisin unutdumu, görəsən.
Onun üçün bax bu dərdlər yamandı
Öz-özünü ovutdumu, görəsən.
Heç vəfası yox imiş bu fələyin
Göz qırpımı öldürdü saf eşqimi.
Bir bu dünya ,bir də sənin kələyin
Yerə vurub tapdaladı sevgimi.
Mütaliboğlu, indiyəcən həyatda
Sənin kimi vəfasızın görmədi.
Ömrün boyu saxla bunları yadda
Məhəbbətin heç üzümə gülmədi.
15 iyun 2009
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SEVİRƏM SƏNİ
Nə qədər gözəlsən,nə qədər inci
Ömrümün fərəhi ,qəlbin sevinci.
Gəl qəlbimdə taxtını qur birinci
Nədəndi bilmirəm sevirəm səni.
Bilirəm sevgimiz düz gələn deyil
Bilirəm yolumuz düzələn deyil
Ürəyim dən kimi səpələn, deyir
Nədəndi bilmirəm sevirəm səni.
Qəlbimdə yaralar yaman qanadı
Taleyim bəxtimi belə sınadı.
Eşidənlər yaman məni qınadı
Nədəndi bilmirəm sevirəm səni.
Məni sevdiyini bir gün bilərdim
Nələrə göz yumub qurban verərdim
Başımda mən səni bir tac edərdim
Nədəndi bilmirəm sevirəm səni.
Bu sevgi yolunda etmişəm nələr
Olubdu bu dünya mənimçün zəhər.
O ötən çağlardan indiyə qədər
Nədəndi bilmirəm sevirəm səni.
25 iyun 2009
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MƏNİ SEVƏRSƏNMİ
Bir gün coşub çağlayanda
Qəlbə sevgi bağlayanda
Sevincindən ağlayanda
Gözdə nəmi sevərsənmi.
Dünya qəlbi tamam oysa
Soğan kimi bir gün soysa
Sevgi səni viran qoysa
Kədər-qəmi sevərsənmi.
Vaxtsız gəlib qonaq olsa
Saçlarında məskən salsa
Gəncliyini səndən alsa
Bəyaz dəni sevərsənmi.
Bülbül kimi ölənəcən
Xoşbəxt ömür sürənəcən
Ürək dolu gülənəcən
Gül-çəməni sevərsənmi.
Dönməmişdən özgə ,yada
Şəkillərdə görsən, ya da
Xoş xəyal tək düşsəm yada
Bir gün məni sevərsənmi.
25 iyun 2009
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NƏZİRƏM
Yaşam məni üzübdü
Saçıma dən düzübdü
Səni sevdiyim üçün
Aləm məndən küsübdü.
Ömrüm- günüm deyirəm
Qədrini də bilirəm
Anla məni sevgilim
Səni yaman sevirəm.
Gəl yanıma xəlvəti
Ya bir söz de, ya qəti
Ayağımın yollarda
Tükənibdi taqəti.
Fəsilimin yazısan
Alnımdakı yazısan
Gözlərindən görürəm
Elə sən də razısan.
Oba-oba gəzirəm
Öz bəxtimi əzirəm
Səni sevdiyim gündən
Qutularda nəzirəm.
25 iyun 2009
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BAĞIŞLA MƏNİ
Bir dünya kəşf etdim baxıb gözünə
Tamam sehirləndim sənin sözünə
İndi neçə deyim, durub üzünə
Səni sevdiyimçün bağışla məni.
Günahsa yaradan alnıma yazsın
Ürəyim şeytana aldansın,azsın
Taleyim ömrümə quyular qazsın
Səni sevdiyimçün bağışla məni.
Ömrün keçmə-keçli günləri varmış
Sevgin dörd yanımı yamanca sarmış
Sənsiz bu dünya da mənə çox darmış
Səni sevdiyimçün bağışla məni.
Özümdən asılı olan iş deyil
Bilmədən salmışam hüsnünə meyil
Gəzirəm röyada mən veyil-veyil
Səni sevdiyimçün bağışla məni.
Taleyin çırağı sönə bilərmiş
Ürək öz yolundan dönə bilərmiş
Dostluq da sevgiyə çönə bilərmiş
Səni sevdiyimçün bağışla məni.
25 iyun 2009
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BU QIZ MƏNİ TANIMADI
Dünya aşdı başıma
Bu qız məni tanımadı.
Dənmi düşüb qaşıma
Bu qız məni tanımadı.
Yollarında gəzdim veyil
Camalına saldım meyil.
Dedim bəlkə belə deyil
Bu qız məni tanımadı.
Bir güc oldu biləyimə
Yara vurdu ürəyimə.
Daşı atdı kürəyimə
Bu qız məni tanımadı.
Kür çayı tək axıb keçdi
Şimşək idi çaxıb keçdi.
Soyuq-soyuq baxıb keçdi
Bu qız məni tanımadı.
Ürək kimi ovuduldum
Qızılgüldüm quruduldum.
Ölməmişdən unuduldum
Bu qız məni tanımadı.
25 iyun 2009
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HƏLƏ SƏNİ
GÖZLƏYİRƏM
Yollarında donub qalıb
Hələ səni gözləyirəm.
Çıraq idim sönüb qalıb
Hələ səni gözləyirəm.
Gözlərimdə kök saralıb
Qəhər məni dustaq alıb.
Dünya isə tam daralıb
Hələ səni gözləyirəm.
Yuxu da yox gözlərimdə
Ah-fəğan var sözlərimdə.
Taqət yığıb dizlərimdə
Hələ səni gözləyirəm.
Gəl könlümün yadigarı
Gəl ömrümün bəxtiyarı.
Gəl itirmə ixtiyarı
Hələ səni gözləyirəm.
Ümidimdə bircə sənsən
Saçlarıma düşən dənsən.
Mən bir dağam,sənsə çənsən
Hələ səni gözləyirəm.
25 iyun 2009
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BİR QIZ GƏLİR
Qara telli, ala gözlü
Bir qız gəlir mənə sarı.
Bəstə boylu ,çiçək üzlü
Bir qız gəlir mənə sarı.
Yaxınlaşır gülə-gülə
Sanki bülbül gəlir gülə.
Mən də yanıb döndüm külə
Bir qız gəlir mənə sarı.
Axı necə sevinməyim
Öz-özünə deyinməyim.
Toza dönüb silinməyim
Bir qız gəlir mənə sarı.
Bu sevginin oxu imiş
Xoş bir xəyal, qoxu imiş.
Tez ayildım yuxu imiş
Bir qız gəlir mənə sarı.
Nə vaxt eşqə gələcəyəm
Yarla deyib güləcəyəm.
Yuxularda görəcəyəm
Bir qız gəlir mənə sarı.
26 iyun 2009
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NECƏ SEVİB SEVİLMƏYİM
Beş-üç günlük bir həyatdır
Necə sevib sevilməyim.
Tək gəzməkdən bəxtim yatdı
Necə sevib sevilməyim.
Qəmə silgi dünyasıdı
Eşqə sərqi dünyasıdı.
Dünya sevgi dünyasıdı
Necə sevib sevilməyim.
Bülbül gülün bəsləyirsə
Öz qəlbində dəsləyirsə.
Sevgi məni səsləyirsə
Necə sevib sevilməyim.
Gül- çiçəkdən ilham alıb
Çəmənlikdə yatıb qalıb.
Məhəbbətə meyil salıb
Necə sevib sevilməyim.
Sanki sevgi dağındayam
Cənnətin gül bağındayam.
Hələ gənclik çağındayam
Necə sevib sevilməyim.
26 iyun 2009
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YADLAŞMIŞIQ YAMANCA BİZ.
Gərək sevginin qədrini
Vaxtı vaxtında bilərdik.
Əziz tutub xətrini
Sevilərdik, sevərdik.
Əyməsəydik özgə yada
Rəzil olmazdı heç kəsə.
Verməyəydik gərək bada
Səs verərdik hər an səsə.
Özümüz məhv eyləmişik
Heç bir kəsdə gunah yoxdu.
Əzişdirib çeynəmişik
Onunçün də yara çoxdu.
Yadlaşmışıq yamanca biz
Sanki heç nə olmamışdı.
Xoşbəxt idik zamanca biz
Qəlbə qəhər dolmamışdı.
Yaraları sara-sara
Gəlib bu günə çıxdıq.
Qəlbə salıb bu cür yara
Yavaş-yavaş, tamam sıxdıq.
26 iyun 2009
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GÖRÜŞ
Bir qıza bax nə gözəldi
Aydan arı,sudan duru.
Sanki göydən enib gəldi
Ulduzlardan alıb nuru.
Baxdı mənə nazlı-nazlı
Dünya döndü tam başımda.
Qəlbim birdən yolun azdı
Sevdim bu qoca yaşımda.
Alma yanaq,çiçək ətir
Lap qurudu inan dilim.
Soruşdum ki,sevgi nədir?
Dedi; anlat, mən də bilim.
Şirin imiş gördüm dünya
Axı qədrin nə bilərdim.
Öz-özünmə gülüdüm,dünya
Kaş vaxtında mən sevərdim.
Zaman ötüb,illər keçib
Ta qatarım gedib mənim.
Tale məni su tək içib
Dibindəsə qalıb qəmim.
26 iyun 2009
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MƏHƏBBƏT NƏDİ?
Çıxdım çəmənliyə seyr etdim başdan
Süzüldüm bulaq tək qayadan,daşdan
Heç fərqim olmadı gözdəki yaşdanÇiçəkdən soruşdum məhəbbət nədi?
İllər çox ötüşdü yaşımın üstə
Bəyaz dən yol çəkdi qaşımın üstə
Dəli yel əsdikcə başımın üstəKüləkdən soruşdum məhəbbət nədi?
Qəlb öz sevgisiylə öyünən kimi
Tez-tez gülümsəyib söyünən kimi
Hər dəfə yarıyçün döyünən kimiÜrəkdən soruşdum məhəbbət nədi?
Xəyallar qoynuna eylədim səfər
Röyaya baxanda oldum birtəhər
Boylanıb arzuma elə bu səhərDiləkdən soruşdum məhəbbət nədi?
Gör neçə aşiqlər bilə bilmədi
Könlüm muradına hələ ərmədi
Bəndələr suala cavab vermədiMələkdən soruşdum məhəbbət nədi?
27 iyun 2009
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YADINA DÜŞMÜRƏM
Həsrət qaldım kirpiyinə,qaşına
Doğrudanmı, heç yadına düşmürəm.
Sevgi baxmır qurbanının yaşına
Doğrudanmı, heç yadına düşmürəm.
Ötüb keçib gör nə qədər ay ,fəsil
Qəlbimdəki saf məhəbbətdi əsil.
Səni sevib oldum aləmə rəzil
Doğrudanmı, heç yadına düşmürəm.
Nə zamandı səsin, sorağın gəlmir
Nə zamandı qəlbin sevgisin dərmir.
Nə zamandı əlim-əlinə dəymir
Doğrudanmı ,heç yadına düşmürəm.
Ürəyində böyük çuxur qazmısan
Taleyini öz əlinlə yazmısan.
Yollarında bəlkə tamam azmısan
Doğrudanmı, heç yadına düşmürəm.
Mən bir dağ çayıyamam durulammıram
Etdiyin əmələ inanammıram.
Mən sənsiz bircə an dayanammıram
Doğrudanmı, heç yadına düşmürəm.
27 iyun 2009
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SƏNİ GÖZLƏYİRƏM
Sanıram ki,gəldin bəlkə
Hələ səni gözləyirəm.
Eşq çiçəyin dərdim bəlkə
Hələ səni gözləyirəm.
Ötüb gedib aylar, illər
Açılmadı hələ sirlər.
Qəlbim sənsiz necə dinlər
Hələ səni gözləyirəm.
Bir gün tamam sönəcəksən
Lap dərdimdən öləcəksən.
Mənə geri dönəcəksən
Hələ səni gözləyirəm.
Keçmişinə nəzər salıb
Sənlə ötən günə dalıb.
Yollarında donub qalıb
Hələ səni gözləyirəm.
Mütaliboğlu sönən deyil
Öz yolundan dönən deyil.
Sevgisindən çönən deyil
Hələ səni gözləyirəm.
26 iyun 2009
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BİZİM BƏXTİMİZƏ
KƏDƏR ƏLƏDİ
Gör neçə zamanlar, gör neçə illər
Bu əhdi –peymana, sözə gəlmişik
Həsrətdi bizim bu sevgiyə kimlər
Deyəsən sonunda gözə gəlmişik.
Ayrı-ayrı dolanırıq, gəzirik
Gözləyirik tale bizə güləcək.
Qəlbimizi tapdayırıq ,əzirik
Görək o da nə vaxtadək dözəcək.
Zaman göstərərək yenə üzünü
Ağır sınaqlara çəkmişdi bizi.
Hər dəyər-dəyməzə vurdu özünü
Kəsildi taqəti ,qırıldı dizi.
Axtara-axtara dağı, aranı
Dəryada tapmadıq bir-birimizi.
Özümüz sardıqsa bütün yaranı
Bəs hardan bilmişdi yad sirrimizi.
Daha əlimizdən qaçıb səadət
Bizim alnımızda yazı belədi.
Yaradan hamıya sevgi ,məhəbbət
Bizim bəxtimizə kədər ələdi.
27 iyun 2009
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ODA SALIB
Eşqə güldüyüm gündən
Qəlbim məni oda salıb.
Səni gördüyüm gündən
Qəlbim məni oda salıb.
Sızlayıram için-için
Yazlıq ömrüm olub biçin.
Heç bilmirəm indi neyçün
Qəlbim məni oda salıb.
“Yanıq kərəm” yalan olub
Könlü yaman talan olub.
Eşq canımı alan olub
Qəlbim məni oda salıb.
Gül-çəməndə qar gəzirəm
Qışda isə nar gəzirəm.
Səhralarda yar gəzirəm
Qəlbim məni oda salıb.
Hələ sönmür odum, közüm
Çox qalmayıb daha dözüm.
Zara gəldim artıq özüm
Qəlbim məni oda salıb.
27 iyun 2009
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SEVGİNİ UCA TUTUN!
Ey cavanlar ,baxın mənə
Sevgini uca tutun!
Düşməməkçün dərdə,qəmə
Sevgini uca tutun!
Onu tez-tez salın yada
Əyilməsin özgə, yada.
Ya heç sevməyin,ya da
Sevgini uca tutun!
Bilin, incidən incidi
Hər bir hissdən birincidi.
Ürəyin sevincidi
Sevgini uca tutun!
Qoymayın vaxtsız sola
Qəmə düşüb xar ola .
Çalışın qəlbə dola
Sevgini uca tutun!
Qatmayın ona yalan
Etməyin heç vaxt talan.
Qədrin bilin hər zaman
Sevgini uca tutun!
27 iyun 2009
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UNUTMA MƏNİ
Ömrün bahar, yazıyam
Alnındakı yazıyam.
Hər dərdinə razıyam
Bircə unutma məni.
Çiçək kimi dər qurut
Gəl qəlbimi sən ovut.
Bu dünyanı tam unut
Bircə unutma məni.
Sona qədər qoy sevim
Eşqin yoluyla gedim.
Nə istəsən de edim
Bircə unutma məni.
Qoy gülməsin mənə yad da
Ölüncənə saxla yadda.
Ümumiyyətlə bu həyatda
Bircə məni unutma.
Gəl sən etmə mənə naz
Gəl qəlbimdə yolunu az.
Şeirimin sonun da yaz
Bircə məni unutma.
28 iyun 2009
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TALE BİZƏ OYUN QURDU
DEMƏLİ
Yamanca tələsdi hicran bu səfər
Sevginin qüdrətin duya bilmədik.
Ürək ağrısından oldu bir təhər
Bizsə olanları guya bilmədik.
Yadların atdığı daşlarını da
Qaytarıb özünə ata bilmişik.
Ağlayan gözlərin yaşlarını da
Xəlvətə çəkilib gizlin silmişik.
Aramızda iz buraxan o illər
Göz qırpımı yaddan çıxan deyil ki.
Dağ çayı tək səssiz axan o illər
Səs-səmirsiz bizə baxan deyil ki.
Sevgimizə yazıq oldu yamanca
İndiyəcən heç ovuda bilmirik.
Bu hissləri yaşamışıq zamanca
Bəs nə üçün heç unuda bilmirik.
Tale bizə oyun qurdu deməli
Qurban getdik ikimiz də bilmədən.
Sevgimizi şeytan burdu deməli
Onunçün də yaşayırıq gülmədən.
28 iyun 2009
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HƏSRƏT QOYACAM SƏNİ
Dərd vermisən dərdimə
Yara saldın qəlbimə.
İndən sonra sevgimə
Həsrət qoyacam səni.
Ta sözünə gülməyəcəm
Qədrini heç bilməyəcəm.
Daha bir də sevməyəcəm
Həsrət qoyacam səni.
Anlamadım inan hələ
Sən nə üçün oldun belə
İndən belə bülbül -gülə
Həsrət qoyacam səni.
Qəmdən olacan qaya
Qəhərin taya-taya.
Bax, ümumi dünyaya
Həsrət qoyacam səni.
Can vermişdim bax uğruna
İnanmırdım hər doğruna.
Elvin Mütaliboğluna
Həsrət qoyacam səni.
28 iyun 2009
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MƏHƏBBƏTİ KİMDƏN ALIM
Papaqçıdan papaq aldım
Çomaqçıdan çomaq aldım.
Çobandan da yumaq aldım
Məhəbbəti kimdən alım.
Kimdi görən çölə atan
Kimdi dərdə dərman qatan.
Kimdi onu pula satan
Məhəbbəti kimdən alım.
Dərdi silmək istəyirəm
Dadın bilmək istəyirəm.
Daha sevmək istəyirəm
Məhəbbəti kimdən alım.
Bənzəməyir ota gülə
Görməmişdim nemət belə.
Bilmirəm ki, inan hələ
Məhəbbəti kimdən alım.
Oba-oba gəzsəm yenə
Rast gəlmədim bircə dənə.
Bir yol göstər, tanrı, mənə
Məhəbbəti kimdən alım.
28 iyun 2009
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HEÇ YAZIĞIN GƏLMİR
MƏNƏ
Tamam məni nökər etdin
Heç yazığın gəlmir mənə.
Bir də gördüm çıxıb getdin
Heç yazığın gəlmir mənə.
Bir özünə, bir mənə bax
Saçımdakı ağ dənə bax.
Dərdlərindən ölənə bax
Heç yazığın gəlmir mənə.
Dərd belimdə yəhər oldu
Dünya başdan zəhər oldu
Sevgin də birtəhər oldu
Heç yazığın gəlmir mənə.
Dərdim dönüb dağ olubdu
Qara saçım ağ olubdu.
Ötən günlər çağ olubdu
Heç yazığın gəlmir mənə.
Çox yoruldum, daha bəsdi
Sənin üçün ta əbəsdi.
Lap bəlkə də bir həvəsdi
Heç yazığın gəlmir mənə.
28 iyun 2009
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SƏNİ TAPA BİLƏMMƏDİM
Axtarsam da gündüz-gecə
Səni tapa biləmmədim.
Ta bilmirəm edim necə
Səni tapa biləmmədim.
Araşdırdım dün ötəni
Dağlardakı boran, çəni.
Dolaşsam da gül-çəməni
Səni tapa biləmmədim.
İlim-ilim olub itdin
Bunu mənə niyə etdin.
Bir dəfəlik çıxıb getdin
Səni tapa biləmmədim.
Daha gəlmir səsin-sədan
Yoxdu daha nazın, ədan.
Mənə gəlsin bütün qadan
Səni tapa biləmmədim.
Nə vaxtadək ta gözləyim
Qayıt geri, ay ürəyim.
Axı indi mən neyləyim
Səni tapa biləmmədim.
28 iyun 2009
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NƏ YAMAN ÇƏTİNMİŞ
UNUTMAQ SƏNİ
Nə qədər çalışdım xeyri olmadı
Nə yaman çətinmiş unutmaq səni.
Sevgin ürəyimdə heç də solmadı
Nə yaman çətinmiş unutmaq səni.
Şəklini topladım bir gün gizlicə
Aparıb gizlətdim görməyim bircə.
Bu səfər yuxuma girmişdin gecə
Nə yaman çətinmiş unutmaq səni.
Sevginin ocağı sönməyib hələ
Getdiyin yollardan dönməyib hələ.
Bax, eşqim nifrətə çonməyib hələ
Nə yaman çətinmiş unutmaq səni.
Ağlım bir yerdədi ,gözüm bir yerdə
Dilim bir yerdədi, sözüm bir yerdə.
Ruhum bir yerdədi ,özüm bir yerdə
Nə yaman çətinmiş unutmaq səni.
Baş aça bilmədim bu cür dərdimlə
Düz yola getmirəm mən bu səbrimlə.
Bacara bilmədim daha qəlbimlə
Nə yaman çətinmiş unutmaq səni.
15 iyul 2009
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GÖRMƏYƏCƏN
Əzabından doyacağam
Ürəyini oyacağam
Səni tənha qoyacağamGörməyəcən bir də məni.
Gecə-gündüz gəzəcəksən
Yalqız qalıb bezəcəksən.
Öz bəxtindən küsəcəksən
Görməyəcən bir də məni.
İlim-ilim itəcəyəm
Sənə bir dərd verəcəyəm.
Bir gün çıxıb gedəcəyəm
Görməyəcən bir də məni.
Axtarsan da dağı,daşı
Tapammazsan məndən naşı.
Çoxalsa da ömrün yaşı
Görməyəcən bir də məni.
Daha səni sevməyəcəm
Qədrini bax, bilməyəcəm.
Yuxuna da gəlməyəcəm
Görməyəcən bir də məni.
15 iyul 2009
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XATİRƏ ŞƏKİL
Bir şəklin qalıbdı xatirə məndə
Hansı ki,anladın o ötən anı
Yamanca soyudum inan ki ,mən də
Elə bil olmayıb eşqin zamanı.
O cansız şəklinə bir axşam baxıb
Tükəndi inan ki ,daha taqətim.
Bir zərfin içinə hamsını yığıb
Üstünə yazmışam ilk məhəbbətim.
İndi pis olmuram ötən zamana
Getdi o günlərin, getdi, qatarı
Çox tez-tez düşsə də ürək xəzana
Yenə də itmədi onun baharı.
Dərdimi,sərimi unutdum yaman
Dəli bir şimşək tək səmada çaxıb.
Arabir ağlıma gəldiyin zaman
Təsəlli alıram şəklinə baxıb.
Məhəbbət qəlbimin məlalı imış
Ancaq ki ,özümüz gətirdik sonun.
Şəklin də özündən vəfalı imiş
Yeganə üzü var yalnızca onun.
15 iyul 2009
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DEDİ , MƏNİ SEVƏRSƏNMİ
Ötüb keçən qəmli günlər
Səhra,meşə,qoruq,çöllər.
Çəməndəki qızılgüllər
Dedi, məni sevərsənmi.
Dönüb dağa baxdım yenə
Gözlərimi süzdüm belə.
İlham gəldi sanki çənə
Dedi, məni sevərsənmi.
Aşiq oldum bu dünyaya
Sevincimdən qalxdım aya.
Boylananda coşqun çaya
Dedi, məni sevərsənmi.
Üzərində axan dalğa
Mənə sarı baxan dalğa.
Sahilini yaxan dalğa
Dedi, məni sevərsənmi.
Heç bilməzdim eşqi belə
Tanrım, məni Məcnun elə.
Gözüm dəyib bir gözələ
Dedi ,məni sevərsənmi.
15 iyul 2009
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SEVMƏ MƏNİ
Xahişim var gülüm səndən
Sevmə məni ,gəl ,sən allah.
Çox qorxuram dərddən-qəmdən
Sevmə məni, gəl, sən allah.
Sevgi hicran təməlidi
Kədər-qəmin sağ əlidi.
Məncə şeytan əməlidi
Sevmə məni, gəl, sən allah.
Gəz dünyanı qarış-qarış
Taleyinlə təki barış.
Məni unutmağa çalış
Sevmə məni ,gəl ,sən allah.
Sev həyatı ,dağı,daşı
Qara gözü, kirpik –qaşı.
Mən olmuşam eşqdən naşı
Sevmə məni, gəl ,sən allah.
Salmamışam eşqə meyil
Ömrüm boyu gəzdim veyil.
Daha sevən vaxtım deyil
Sevmə məni, gəl, sən allah.
15 iyul 2009
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SEVƏRƏM SƏNİ
Aldanma şeirimə,nə də sözümə
Qorxuram təzədən sevərəm səni.
Sevdalı baxışla baxma üzümə
Qorxuram təzədən sevərəm səni.
Düzdü sən hər kəsdən gözəlsən inan
Ağlımı başımdan alırsan yaman.
Amma ki, gəl küsmə sən məndən aman
Qorxuram təzədən sevərəm səni.
Demirəm sevgiyə nifrət edirəm
Nə də deyəmmirəm səni sevirəm.
Bağışla, mən daha çıxıb gedirəm
Qorxuram təzədən sevərəm səni.
Bacara bilmirəm daha qəlbimlə
Yol tapa bilmirəm bu cür dərdimlə.
Bir azca dayansam mən bu səbrimlə
Qorxuram təzədən sevərəm səni.
Onsuz da ağılım qalmayıb başda
Dənlər avar çəkir kirpikdə,qaşda.
Bir ömür yaşayıb bu qoca yaşda
Qorxuram təzədən sevərəm səni.
15 iyul 2009
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MƏNLİK DEYİL.
Yaş üstünə gəldi yaşım
Sevgi mənlik deyil daha.
Daha çıxmır eşqdən başım
Sevgi mənlik deyil daha.
Heç həvəsim yox o qədər
Sevgi indi olub zəhər.
İstəmirəm olum qəhər
Sevgi mənlik deyil daha.
Bir kəs eşqə mən dalmışam
Bununla da ucalmışam.
Ancaq indi qocalmışam
Sevgi mənlik deyil daha.
Dilim desə birinə yar
Hamı məni qınayar
Daha qalmaz ixtiyar
Sevgi mənlik deyil daha.
Tora salar zaman məni
Məhv eyləyər guman məni.
Sındırarlar, inan məni
Sevgi mənlik deyil daha.
16 iyul 2009
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BU GÖZƏLƏ GÖZÜM
DÜŞÜB
İncə yeriş, süzgün baxış
Heç görməyib hicran ,yağış.
Sevgi nədi? anlat ,çalış
Bu gözələ gözüm düşüb.
Başım üstə dayan deyir
Gəl mənə ol hayan deyir.
Pərvanə tək dolan deyir
Bu gözələ gözüm düşüb.
Görməmişdim beləsini
Duymamışdım nəfəsini.
Dəli etdi yaman məni
Bu gözələ gözüm düşüb.
Havalanıb coşmuşam mən
Xəyaldayam, uçmuşam mən.
Gör nə hala düşmüşəm mən
Bu gözələ gözüm düşüb.
Budu mənə tale yazı
Qəlbin eşqi ömrün yazı.
Mən də razı, o da razı
Bu gözələ gözüm düşüb.
16 iyul 2009
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SİZİ XOŞBƏXT OLASIZ
Nə gözəldi bu gecə
Hamı sevinir necə
Arzu edirlər bircə
Eşqdən ilham alasız
Sizi xoşbəxt olasız.
Tanrı sizə yar olsun
Ürək sevgidən dolsun
Kədər isə tam solsun
Belə alışıb yanaız
Sizi xoşbəxt olasız.
Ata- ana dilər bunu
Oğul toyu, qız toyu
İndən belə ömür boyu
Məhəbbətə dalasız
Sizi xoşbəxt olasız.
29 iyul 2009
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SEVGİ DEYİRLƏR
Ürək tez-tez döyünür
Dil sözüylə öyünür
Xəyallara bürünür
Buna sevgi deyirlər.
Yerə- göyə sığammırsan
Gözü yoldan yığammırsan.
Heç yerində durammırsan
Buna sevgi deyirlər.
Eşqin odunda yanırsan
Bəzən gizlədib danırsan.
Aləm sənindi sanırsan
Buna sevgi deyirlər.
Nə beynindən atanmırsan
Nə də alıb satanmırsan
Gecələri yatanmırsan
Buna sevgi deyirlər.
Məhv eyləyir dərdin səni
Tam bezdirir səbrin səni.
Parçalayır qəlbin səni
Buna sevgi deyirlər.
18 avqust 2009
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SEVMİŞƏM
Qədir- qiymət anlamırsan, bilmirsən
Tənhalıqdan üzülürəm, gəlmirsən.
Bir üzümə tale kimi gülmürsən
Təəssüf ki, səni bu cür sevmişəm.
Tac bilmişəm şair başıma səni
Dən etmişəm kirpik- qaşıma səni.
Həkk eylədim gənclik yaşıma səni
Təəssüf ki, səni bu cür sevmişəm.
Sanırdım ki ,taleyimdə yazımsan
Çiçəyimsən, baharımsan, yazımsan.
Aşıq oldum, dedim, şerim- sazımsan
Təəssüf ki, səni bu cür sevmişəm.
Qala idin gözlərimdə hər zaman
Kəlmə idin sözlərimdə hər zaman.
Taqət idin dizlərimdə hər zaman
Təəssüf ki, səni bu cür sevmişəm.
Görməmişdim sənin kimisin belə
Anlamıram etdiklərini hələ.
Dəli şeytan deyir küsmə ,kef elə
Təəssüf ki, səni bu cür sevmişəm.
18 avqust 2009
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SEVİRƏM
Ayaq saxla,dinlə, ay qız
Mən səni çox sevirəm.
Tərk eyləyib qoyma yalqız
Mən səni çox sevirəm.
Ocaq olub yanıram
Alova boyanıram.
Deməyə utanıram
Mən səni çox sevirəm.
Hey alışıb yanır içim
Kədərim də bircə biçim.
Quran gətir,lap and içim
Mən səni çox sevirəm.
Hey əsməkdən oldum külək
Gəl bir dinək, birgə gülək.
Bülbül mənəm, sənsə çiçək
Mən səni çox sevirəm.
Qarşı gəlməz zaman mənə
Təki sən ver güman mənə
Nə olar ki, inan mənə
Mən səni çox sevirəm
25 avqust 2009
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GƏL SƏNƏ ŞEİR DEYİM
Gəl sənə şeir deyim
Əsən mehdən,küləkdən .
Gəl sənə şeir deyim
Arzulardan,diləkdən.
Qoy daşsın ürəyində
Misralar sətir-sətir.
Qoy çaşsın ürəyində
Şeirim salsın bir ləpir.
Çıxsın könül taxtına
Məhəbbətin,ülfətin.
İşıq salsın baxtına
Şərafətin,şəfqətin.
Səni yerdən qoparım
Göndərim ta göylərə.
Ordan isə aparım
Ötən şirin günlərə.
Səni yazım şeirə
Bəstəkarlar bəstəsin.
Ya çıxarım seyirə
Bülbül gülə səsləsin.
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Yatsın bal dodağına
Bir məhəbbət nəğməsi.
Eşidilsin qulağına
Şeirlə eşq kəlməsi.
Nə bir cadu,sehirlə
Nə də tilsim daşından.
Bir qafiyə şeirlə
Ağlı alım başından.
Deyəcəycən mənə sən
Səni yaman sevirəm.
Bu olacaq,çünki mən
Yaddan çıxan deyiləm.
Sənin qəlbin daş kömür
Yandırmışam yamanca.
Hər qafiyə bir ömür
Anlayacan zamanca.
Bir ağ vərəq,bir qələm
Mənə yaşam deməkdi.
Sevgi dolu bir aləm
Bu da sənə gərəkdi.
Gəl sənə şeir deyim
Bir şairin dilindən.
Gəl sənə şeir deyim
Dərdin çıxsın qəlbindən.
27 avqust 2009
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HANI MƏNİM
MƏHƏBBƏTİM
Onsuz gəldi eşqin sonu
Hanı mənim məhəbbətim.
Neyləmisəm axı onu
Hanı mənim məhəbbətim.
Saxlamışdım çiçək kimi
Ürəyimdə dilək kimi.
Çox əzizdi çörək kimi
Hanı mənim məhəbbətim.
Çox məktublar yazdım sənə
İndi geri verdin mənə.
Onda biri qalıb yenə
Hanı mənim məhəbbətim.
Yel eyləmə küləyinə
Bax, yük olar kürəyinə
Ağrı olar ürəyinə
Hanı mənim məhəbbətim.
Dəyişməyib,həmin gözdü
Həmin cümlə,həmin sözdü.
İllər məni yaman üzdü
Hanı mənim məhəbbətim.
4 sentyabr 2009

70

VƏFASIZSANMIŞ
Şeytan kimi göz, qaşın var
Qəlb yerinə sal daşın var.
Çox unutqan yaddaşın var
Yaman vəfasızsanmış.
Dərdindən mən ölürəm
Öz-özümə gülürəm.
Sonra baxıb bir görürəm
Yaman vəfasızsanmış.
Bir gün düşsə eşq yadına
Hey bağırsan haqq adına.
Kimsə gəlməz fəryadına
Yaman vəfasızsanmış.
İllər ötdü ,günlər keçdi
Tale yolun belə seçdi.
Özü bəxtin ölçüb biçdi
Yaman vəfasızsanmış.
Keçmişə ,dünənə dal
Olanları yadına sal.
Necə varsan elə qal
Yaman vəfasızsanmış.
4 sentyabr 2009
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GƏLSİN
Gülürəm mən öz bəxtimə
Taleyimə,həm təxtimə.
Dünya durub tam qəstimə
Çıxış yolun bilən gəlsin.
İlham gəlir sözlərimdən

Güc enməyir dizlərimdən.
Öz əliylə gözlərimdən
Göz-yaşımı silən gəlsin.
Çox vurğunam gül-çəmənə
Nələr yazdım bu aləmə.
Heç durmadan tez-tez mənə
Qoşma,qəzəl deyən gəlsin.
Qələm qaşı, ipək əli
Bu dünyanın ən gözəli
Həm əzrail,həm əcəli
Gözləriylə yiyən gəlsin.
Mənlə birgə deyib- gülən
Şeirimə qiymət verən.
Qədrimi də hər an bilən
Yəni məni sevən gəlsin.
4 sentyabr 2009

72

MƏNİM İTKİN
MƏHƏBBƏTİM
Yanır içim,coşur qəlbim
Gündən-günə artır dərdim.
Ta qalmayıb heç də səbrim
Mənim itkin məhəbbətim.
Öz eşqindən yaman doldun
Az bir vaxta yenə soldun.
Hansı qəlbə dustaq oldun
Mənim itkin məhəbbətim.
Nə bir səs var,nə bir səda
Düşmürəmmi heç də yada?
Gülünc etdin dosta,yada
Mənim itkin məhəbbətim.
Yolçu idin yolu azdın
Öz-özünə quyu qazdın
Taleyini özün yazdın
Mənim itkin məhəbbətim.
Şeir idin axır bitdin
Vaxtın gəldi qaçıb getdin.
İlim-ilim olub itdin
Mənim itkin məhəbbətim.
4 sentyabr 2009
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ODA SALDI QƏLBİM MƏNİ
Eynək aldım gözüm üçün
İlham gəzdim sözüm üçün
Yaşayırdım özüm üçün
Oda saldı qəlbim məni.
Hiddətindən tz-tez dolub
Gah gül açıb,gah da solub.
Birdən birə aşiq olub
Oda saldı qəlbim məni
Dustaq oldum bir ürəkdə
Mənə güldü meh külək də
Elə bircə bu kələkdə
Oda saldı qəlbim məni.
Hey alışdım için-için
Günahkardı bilirəm kim.
İnanmasaz lap and içim
Oda saldı qəlbim məni.
Nədəndi mən çəkirəm ah
Nə eylədin mənə Allah
Günah məndə deyil ,vallah
Oda saldı qəlbim məni.
5 sentyabr 2009
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QƏLBİM
Dərddən qaçmaq istəsən də
Qaçammadın yenə, qəlbim.
Göyə uçmaq istəsən də
Uçammadın yenə, qəlbim.
Zəifləyib artıq gözün
Yaman azdı səbrin gücün.
Qələm aldın şeir üçün
Yazammadın yenə, qəlbim.
Eşq bağının kollarında
Sevgi öldü qollarında
Axır eşqin yollarında
Azammadın yenə ,qəlbim.
Namərd qırdı sazını
Yedi toğlu, qazını
Taleyində yazını
Pozammadın yenə,qəlbim
Sənə batmış oxu gördün
Eşqdən gələn qoxu gördün
Bir gün qorxunc yuxu görün
Yozammadın yenə ,qəlbim.
5 sentyabr 2009
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İTİB QƏLBİM
Axtarıram dağı,daşı
Yollar təzə mənsə naşı.
Qurumayır gözün yaşı
İlim-ilim itib qəlbim.
Gəzdim Mili, Aranı
Tapdım dərdi, yaranı.
Bilmədim özü hanı
İlim-ilim itib qəlbim.
Nə edibsə özü edib
Səhvlərini yəqin bilib.
Eşq əlindən qaçıb gedib
İlim-ilim itib qəlbim.
Heç batmadı o günaha
Ya dünyadan bezib daha.
Ya da yaşam gəldi baha
İlim-ilim itib qəlbim.
Ayrılmırdı duman, çəndən
Zara gəldi dərddən, qəmdən.
Bəlkə də o küsüb məndən
İlim-ilim itib qəlbim.
5 sentyabr 2009
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YUXUMA GƏLMİŞDİN
Unuda bilmirəm heç də səni mən
Yuxuma gəlmişdin yenə bu gecə.
Sübh çağı ayıldım gözlərimdə qəm
Yuxuma gəlmişdin yenə bu gecə.
Gördüm ki qəlbimin dərdini sıxdın
Həsrətli günləri dağıtdın ,yıxdın.
Həm də azda olsa vəfalı çıxdın
Yuxuma gəlmişdin yenə bu gecə.
Axtara-axtara ili, zamanı
Tapdım təsəllini, tapdım gümanı.
Görən nə olacaq indi qalanı
Yuxuma gəlmişdin yenə bu gecə.
Məni tərk eyləyib edəndə seçim
Heç onda bu qədər sancmadı içim.
Bəs yenə bu yuxu göynətdi neyçin
Yuxuma gəlmişdin yenə bu gecə.
Bu gerçək yaşamı daha pislədim
Qəlbimi düz yola durub səslədim.
Əbədi yuxuya dalmaq istədim
Yuxuma gəlmişdin yenə bu gecə.
Bir ürək deyilsən ovudum səni
Gül -çiçək deyilsən qurudum səni.
Tale izin vermir unudum səni
Yuxuma gəlmişdin yenə bu gecə.
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Yıxdım öz dünyamı əlimlə, yıxdım
Dərdimi artırdım, qəlbimi sıxdım.
İndi də səninçün yaman darıxdım
Yuxuma gəlmişdin yenə bu gecə.
14 sentyabr 2009

BƏYƏNMƏDİ
Nə elədim, tanrı, yenə
Bu taleyi verdin mənə.
Gör düşmüşəm mən nə günə
Bəyənmədi bu qız məni.
Tam yığılıb gəldim cana
Çox sevirəm dedim ona.
Qoydu məni yana-yana
Bəyənmədi bu qız məni.
Nə olsun ki istəmişəm
Bir duyğu tək bəsləmişəm.
Məhəbbətə səsləmişəm
Bəyənmədi bu qız məni.
Özgə səsin duyub getdi
Daha məndən doyub getdi.
Var-dövlətə uyub getdi
Bəyənmədi bu qız məni.
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Çırpdı məni sal daşına
Həkk etmədi yaddaşına.
Milyon dəfə kül başına
Bəyənmədi bu qız məni.
22 sentyabr 2009

NƏ YAZIR, SEVGİDƏN YAZIR
QƏLƏMİM
Məhəbbət şairi olmuşam daha
Nə yazır,sevgidən yazır qələmim.
Üzünü çevirib xoş bir sabaha
Nə yazır,sevgidən yazır qələmim.
Yazır ki,gözəldi sevinmək,gülmək
Qəlbində eşqinin qədrini bilmək.
Çox əziz duyğudu sevib-sevilmək
Nə yazır,sevgidən yazır qələmim.
Bir dünya kəşf edib gül ətrində
Hər gün əzizləyir bax xətrində
İnanın şeirimin hər sətrində
Nə yazır,sevgidən yazır qələmim.
Görünür doymayır könlüm sevgidən
Hey salır yolunu yenə eşqdən.
Günah məndə deyil, vallah, bilgininən
Nə yazır,sevgidən yazır qələmim.
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Çox zaman qaranlıq hər yanı alıb
Həyat çox sınağa təkrarca salıb.
Yenə qırılmayıb o comərd qalıb
Nə yazır,sevgidən yazır qələmim.
18 oktyabr 2009
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ÖZÜM ÖZ DÜNYAMIN
ƏSİRİYƏM MƏN
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NƏ XƏTAKARSAN DÜNYA
Niyə məni oda saldın,
Taleyimi məndən aldın,
Ürəyimi tamam yardınNə xətakarsan dünya.
Söz tapmıram inan sənə,
Çox çəkdirdin yaman mənə,
Aldadaraq saldın qəməNə xətakarsan dünya.
Biləyini yıxmaq olmur,
Ürəyini qırmaq olmur,
Tələndən də çıxmaq olmurNə xətakarsan dünya.
Çaya dönüb tamam daşdın,
Həddini də tamam aşdın,
Məni yolda qoyub qaçdınNə xətakarsan dünya.
Məni yoldan çox saxlatdın,
Əzab verib hey ağlatdın.
Yollarımı sən bağlatdınNə xətakarsan dünya.
1 aprel 2009
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DÜNYA
Hələ yaşamaqdan heç doymamışam,
Sevgini yaxına heç qoymamışam.
Qəlbimi eşqimlə mən oymamışam,
Bu səfər gəl anla, düş başa ,dünya!
Boylanıb baxanda ötənə,dünə,
Qorxursan gözünün şəfəqi sönə.
Nifrəti,kədəri gəl çəkmə önə,
Yaman pis düşürsən yaddaşa, dünya!
Seçmək olmur namərdini,mərdini,
Bilmək olmur hər cananın dərdini.
Qohum-qardaş bilməsələr qədrini,
Dost yerə vurar,yad daşa, dünya!
Ömrün payız fəsli hələ gəlməmiş,
Məhəbbət bağından gülü dərməmiş,
Öldürdün murada hələ ərməmiş.
Heç qəti baxmırsan sən yaşa ,dünya!
Su yeritdin altdan-altdan quyuma,
Ölçmək üçün qamış verdin boyuma.
Getməmişdən sən asqırdın yoluma,
Nə deyim ,sağlam ol,yüz yaşa, dünya!
16 aprel 2009
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DEYƏSƏN AĞLINI İTİRİB
DÜNYA
Nə qədər olubdu bu həyat acı
Dost dostdu unudur,qardaş qardaşı.
Ruhi xəstə kimi çatmayır başıDeyəsən ağlını itirib dünya.
Kor kimi hamını tapdayır, əzir
Tikanlıq içində laləlik gəzir.
Öz əməlindən o özü bezirDeyəsən ağlını itirib dünya.
Ağlatdı doyunca eşqlə güləni
Xəzana qərq etdi o gül-çəməni.
Payızda cücərdir yaşıl səməniDeyəsən ağlını itirib dünya.
Başım üstə hicran yaşı ələdi
Neyləmişdim, mənə qəmi şələdi
Şirə döndüm ,quzu kimi mələdiDeyəsən ağlını itirib dünya.
Gözlərimə alov düşür,qan damır
Şair qəlbim hiddətindən odlanır.
Hələ mənim kimliyimi anlamırDeyəsən ağlını itirib dünya.
16 aprel 2009
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TA DƏYİŞMƏZ BU DÜNYA
Daha gecdi vaxtı bitdi zamanın,
İndən sonra ta dəyişməz bu dünya.
Belə də gedəcək ömrün qalanın,
İndən sonra ta dəyişməz bu dünya.
İndiyəcən hər bildiyin edibsə,
Düzgün yolla əyri-üyrü gedibsə,
Bura qədər bu şəkildə gəlibsə,
İndən sonra ta dəyişməz bu dünya.
Öyrəşibdi iki üzlü sifətə,
Öyrəşibdi küdurətə,nifrətə,
Öyrəşməyib o sevgiyə,ülfətə,
İndən sonra ta dəyişməz bu dünya.
Çox çalışdım dəyişməkçün,ölürəm,
İndi ancaq ələ salıb gülürəm,
Əlləşmirəm çünki artıq bilirəm,
İndən sonra ta dəyişməz bu dünya.
Düzəlməyə çarə yoxdu deməli,
Pis niyyətdən yaranıbdı təməli,
Başımızda çatlasa da əməli,
İndən sonra ta dəyişməz bu dünya.
6 may 2009
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GÖZƏL DÜNYA
Tez boylanıb boran-çənə
Ordan dalıb kədər-qəmə.
Şeir qoşdum birdən sənə
Bəyəndinmi ,gözəl dünya?
Yazdım dərdlə dolduğundan
Gül tək açıb solduğundan.
Hətta namərd olduğundan
Bəyəndinmi ,gözəl dünya?
Dedim ancaq sən kələksən
Ya əzrayıl,ya fələksən.
Əsən yelsən, bir küləksən
Bəyəndinmi ,gözəl dünya?
Qələmimlə quyu qazdım
Dəftər doldu, mənsə azdım.
Sonun bəxtinə yazdım
Bəyəndinmi ,gözəl dünya?
Şeirim gözdə yaşın olsun
Qəlbindəki daşın olsun.
Götür qoy başdaşın olsun
Bəyəndinmi ,gözəl dünya?
6 may 2009
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ZÜLM EYLƏMƏ DAHA DÜNYA
Nə olar ki ,düz yola gəl,
Eşq bağından bir çiçək dər
Sevinc edib qəlblərə sər
Zülm eyləmə daha dünya.
Qoy dərdimiz sevgi olsun
Bütün qəlbə axıb dolsun.
Nifrət-kədər ta məhv olsun
Zülm eyləmə daha dünya.
Hey boylanıb gül-çəmənə
Könül gülsün bu aləmə.
Şeir yazaq eşqdən sənə
Zülm eyləmə daha dünya.
Bəs deyilmi hey əzdiyin
Qəmə dolanıb gəzdiyin.
Ağır olar əvəzliyin
Zülm eyləmə daha dünya.
Fəğanlarla ucalmısan
Məsum canı çox almısan.
Həm də yaman qocalmısan
Zülm eyləmə daha dünya.
6 may 2009
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SƏNDƏ NƏLƏR GÖRDÜM DÜNYA
Ocağında alov oldum
Təəssüf , tez söndüm dünya.
Çox üşüdüm,qırov oldum
Sonda suya döndüm dünya.
Xoş günləri taraş etdim
Dalda qoyub çıxıb getdim.
Elə ki, bax, tamam bitdim
Bir də geri döndüm dünya.
Baxdım şirin ötən günə
Xəyal çıxıb getdi dünə.
Tez boylanıb saçda dənə
Acı-acı gülüdüm dünya.
Biləyimdə el gücü var
Həyat mənə ta gəlir dar.
Başıma çox yağsa da qar
Sanma daha öldüm dünya.
Başdan-başa sirr imişsən
Çirkab, həm toz, kir imişsən.
Həm də bicsən ,çox bilmişsən
Səndə nələr gördüm dünya.
7 may 2009
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MƏN NƏ DEYİM SƏNƏ
DÜNYA
Günaha alqış eylədin
Düz sözə qarğış eylədin.
Baharımı qış eylədin
Mən nə deyim sənə dünya.
Nadanların taxta çıxdı
Mərd evini namərd yıxdı.
Bülbül əlin qarğa sıxdı.
Mən nə deyim sənə dünya.
Sonaların çaya gəlmir
Gedən günə, aya gəlmir.
Günahların saya gəlmir
Mən nə deyim sənə dünya.
Çomaq vurdun kürəyimə
Ağrı saldın ürəyimə.
Zəhər qatdın çörəyimə
Mən nə deyim sənə dünya.
Heç bir bahar barsız olmaz
Uca dağlar qarsız olmaz.
Sənin kimi arsız olmaz
Mən nə deyim sənə dünya.
7 may 2009
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DAĞIL DAHA BELƏ
DÜNYA
Hanı sənin çələnglərin,
Zəhər dolu səhənglərin,
Ceyran olub pələnglərinDağıl daha belə dünya.
Dovşan görüb qurd quruyur.
Qorxudan xəlvət uluyur,
Gör meydanı kim suluyurDağıl daha belə dünya.
Bu nə dərman, bu nə dərddi,
Nifrət,qüssə,xəyanətdi,
Hər addımın xəcalətdiDağıl daha belə dünya.
Heç utanma ,dan sözünü,
Kor edəcən bax gözünü,
Gözdən saldın ta özünüDağıl daha belə dünya.
Yoxdu odunda qalanan,
Çəmənindən ilham alan,
Ta qalmayıb sənə inamDağıl daha belə dünya.
7 may 2009
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BÖLÜŞDÜRƏK DÜNYANI

Gəl oturaq kişi kimi ,ay əcəl
Yarı-yarı bölüşdürək dünyanı.
Qocalırıq gəl olmayaq ta dəcəl
Yarı-yarı bölüşdürək dünyanı.
Gecə mənim olsun,səhəri sənin
Quymaq mənim olsun,zəhəri sənin,
Qırat mənim olsun,yəhəri sənin
Yarı-yarı bölüşdürək dünyanı.
İstəmirəm nə gölləri,çayları
Özümdə var gözlərimin yaşları.
Məndə dağdı,səndə də sal daşları
Yarı-yarı bölüşdürək dünyanı.
Danışmayaq, səs-səmirsiz ,əsərsiz
Acı dilsiz, iti sözsüz, kəsərsiz.
Zəmanədən,bu dövrandan xəbərsiz
Yarı-yarı bölüşdürək dünyanı.
.
Gözləməyək bu zamanın vəsyətin
Dinləməyək əzrayılın nəsyətin.
Gəl ondansa çəkib hər cür əzyətin
Yarı-yarı bölüşdürək dünyanı.
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Çəməni,bülbülü,yazı mənimdi
Səhrası,qarğası qazı mənimdi.
Cananı mənə ver,nazı sənindi
Yarı-yarı bölüşdürək dünyanı.
Sonacan bölmədik ,biri var yenə
İstərsən hamsını mən verim sənə.
Tək ilk məhəbbəti gəl qaytar mənə
Yarı-yarı bölüşdürək dünyanı.
25 may 2009
DÜNYADA MƏNİM TƏK VARMI
GÖRƏSƏN
Əzab- iztirabdan çox çəkmişəm mən
Dünyada mənim tək varmı görəsən.
Gənclikdən saçımda məskən salıb dən
Dünyada mənim tək varmı görəsən.
Hamıya can dedim, vəfalı oldum
Axır xəyanətə dözmədim, doldum.
Bir nadan əlindən saraldım, soldum
Dünyada mənim tək varmı görəsən.
Həyata payızda doğulub gəldim
Kədəri çiçəklə səhv salıb dərdim.
Sonra da qəlbimə götürüb sərdim
Dünyada mənim tək varmı görəsən.
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Boylandım ulduza,boylandım aya
Gördüm ki gəlmirlər onlar araya.
Küskün baxışlarla baxdım dünyaya
Dünyada mənim tək varmı görəsən.
İstərəm zamanı xəlbət oğrayam
Alma tək həm soyam,həm də doğrayam.
Mən xalqın şairi, Mütaliboğluyam
Dünyada mənim tək varmı görəsən.
25 may 2009
GÖRƏSƏN NƏ EDİR YENƏ
BU DÜNYA
Özü baş açmadı öz kələyindən,
Yamanca üşüdü öz küləyindən,
Keçirir hamını öz ələyindənGörəsən nə edir yenə bu dünya.
Öz-özüylə gah danışır,gah gülür,
Fərəhdən ,sevincdən partlayır,ölür,
Nə işlər çevirir,nə işlər görürGörəsən nə edir yenə bu dünya.
Fikrindəki nədirsə heç qurammır,
Həyəcandan yerindəcə durammır,
Əlini də əllərinə vurammırGörəsən nə edir yenə bu dünya.
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İnanmıram nəsə yaxşı iş ola,
Qorxuram ki, yenə aşiq qəm dola,
Təmiz sevgi bir gül açmadan solaGörəsən nə edir yenə bu dünya.
O sevinir,mənim gözüm yaşarır,
Şadlandıqca təmiz rəngim saralır,
Yavaş-yavaş tamam səbrim daralırGörəsən nə edir yenə bu dünya.
25 may 2009

İNANMADI MƏNƏ DÜNYA
Məhəbbəti üz söylədim
Xəzanlığa düz söylədim
Bircə dəfə düz söylədimİnanmadı mənə dünya.
Tutub ona şeir yazdım
Sətirlərdə itdim,azdım
Sandı yəqin quyu qazdımİnanmadı mənə dünya.
Baxdım qara,baxdım selə
Tez bir şeir yazdım elə
Təriflədim onu beləİnanmadı mənə dünya.
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Bax üzünə, ay nurudu
Çayın, gölün nə durudu
Boğazımda su quruduİnanmadı mənə dünya.
Dedim şair qəmlə dolmaz
Dərməsələr çiçək solmaz
Dedi sənən yoldaş olmazİnanmadı mənə dünya.
26 may 2009

XATAKAR DÜNYASAN
Necə inanım sənə
Nə xatakar dünyasan.
Bax deyirəm üzünə
Nə xatakar dünyasan.
Sevgi vardı diləyimdə
Artıq yükmüş kürəyimdə.
Bir iz qoydun ürəyimdə
Nə xatakar dünyasan.
Yamanlıqdı ancaq işin
Həm hobbindi,həm vərdişin.
Zaman da çiy kərpicin
Nə xatakar dünyasan.
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Yalanların gəlməz saya
Günlər qaçıb dönür aya.
Səndə yoxdu abır-həya
Nə xatakar dünyasan.
Görəm eşqdən gülərsənmi
Düzgün yola gələrsənmi.
Yoxsa belə gedərsənmi
Nə xatakar dünyasan.
26 may 2009

NAXƏLƏF DÜNYA
Acı fikir məhv eyləyir adamı
Çox çətin çəkilir hər dərd dünyada.
Xoşbəxt ömrün uzun olmur davamı
Mərd necə yaşasın namərd dünyada.
Gedib gəlməz yolları var
Tanımadan getmək olmaz.
Qarə saça tez yağsa qar
Bunu fikir etmək olmaz.
Qədir bilməz könül qıran zamandı
Adamın bir qəpik qiyməti yoxdu.
Baxışı da nəfəsi də yalandı
Kini hiddətindən yamanca çoxdu.
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Bu dünya ölüncə düzəlməyəcək
Sonuna kimi də belə olacaq.
Sözü əməlilə düz gəlməyəcək
Yalançı,naxələf,murdar qalacaq.
Çayı,gölü göz yaşıdı bəlkə də
Nələr yaşayıbdı insanlar ,nələr.
İnanma dünyanı kimsə dərk edə
Sehirli qalacaq sonuna qədər.
26 may 2009
ƏZABINA DÖZƏMMƏDİ
Yenə bəxtim yatdı getdi
Qəlbim eşqin atdı getdi.
Sonunda da batdı getdi
Dənizində üzəmmədi.
İlham aldı o yollarda
Eşqə daldı o yollarda.
İtib qaldı o yollarda
Doyanacan gəzəmmədi.
Su töküldü ocağına
Dərd yığıldı qucağına.
Yaş süzüldü yanağına
Sona kimi güləmmədi.
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Qara teli qara qaldı
Sinəsində yara qaldı.
Bitişmədi, ara qaldı
Qəlbə sevinc düzəmmədi.
Kiçik ömür sürdü dünya
Hər üzünü gördü dünya.
Mütaliboğlu, öldü dünya
Əzabına dözəmmədi.
31 may 2009
MƏN SƏNƏ ŞEİRİ NECƏ
HƏSR EDİM
Razıyam ,qəmini ürəyimə tax
Səninlə ulduza, səmaya gedim.
Ey dünya, etdiyin xahişə bir bax
Mən sənə şeiri necə həsr edim.
Yazaram oxuyub düşərlər çənə
Qorxuram yaltaqdı deyərlər mənə.
Doğru yazsam düşəcəksən qəmə
Mən sənə şeiri necə həsr edim.
Hələ silinməyib cızma-qaramız
Birdən qan fışqırar köhnə yaramız.
Həm təzə düzəlib indi aramız
Mən sənə şeiri necə həsr edim.
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Özün də bilirsən etdiklərini
Hansı cığırlarla getdiklərini
Yamanca üzmüsən sevdiklərini
Mən sənə şeiri necə həsr edim.
Şeirdə mən necə söyləyim sözü
Həm necə göstərim səndəki üzü.
Bir roman olsaydı yazardım düzü
Mən sənə şeiri necə həsr edim.
13 iyun 2009
HEÇ İNSAFIN YOXDU ,
DÜNYA
Qara saça dəni saldın
Dağlardakı çəni saldın
Zirvələrdən məni saldın
Heç insafın yoxdu, dünya.
Sınaqların bitən deyil
Nifrət,kədər itən deyil
Ta hələ ki ,ötən deyil
Heç insafın yoxdu,dünya.
Şair qəlbim dağdı indi
Gənclik ötən çağdı indi
Qəm ömrümə yağdı indi
Heç insafın yoxdu, dünya.
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Hər addımı bir tələdi
Başım üstə kül ələdi
Sonda qəmlə şələlədi
Heç insafın yoxdu, dünya.
Geri dönüb seyr et özün
Yollarında yoxdu düzün
Görməmisəm eşqin üzün
Heç insafın yoxdu ,dünya.
13 iyun 2009
DÜNYANIN QƏRİBƏ İŞLƏRİ
VARMIŞ
Bir gözəl sevmişdim çox sakit, fağır
Həm ədab-ərkanlı, həm də ki ,ağır.
Baxdım sifətinə bir büllur yağır
Ancaq ki, bilmədim şeytanmış,yarmış
Dünyanın qəribə işləri varmış.
Boylandım çəməndə gülə ötəri
Dedim elə budu dünya gözəli.
Bülbülü yox idi burası bəlli
Çünki dörd yanını qarğalar sarmış
Dünyanın qəribə işləri varmış.
Bir şair görmüşdüm qəm idi başdan
Saçı ağarırdı elə gənc yaşdan
Sən demə, nadanın atdığı daşdan
Ayrılan qəlpələr qəlbini yarmış
Dünyanın qəribə işləri varmış.

100

Heç geri qayıtmır ötən çağların
Getdikcə açılır ömür bağların
Sən demə, ən hündür uca dağların
Ətəyi gül-çəmən, zirvəsi qarmış
Dünyanın qəribə işləri varmış.
Sevgiyə ta qənim kəsilib zaman
Sınaqdan-sınağa keçirir yaman.
Məcnun da Leylini sevəndə, inan
Bütün bu aləm də başına darmış
Dünyanın qəribə işləri varmış.
14 iyun 2009

BU DÜNYAYA İNANMAYIN
Hiyləgərdi tülkü kimi
Xoşlamayır o heç kimi
Odur ömrə yaz biçini
Bu dünyaya inanmayın.
İndən sonra nə etsə də
Hiylələri ta bitsə də
Düzgün yolla düz getsə də
Bu dünyaya inanmayın.
Hər çınqıldan sal daş olmaz
Şair başı hər baş olmaz
Beləsindən yoldaş olmaz
Bu dünyaya inanmayın.
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Yeki verib,şeşi aldı
Tamam özün gözdən saldı
Milyon illər belə qaldı
Bu dünyaya inanmayın.
Qəlbinizi ovudarsız
Çiçək kimi qurudarsız
İnansanız uduzarsız
Bu dünyaya inanmayın.
14 iyun 2009

DÜNYA VƏ MƏN
Mən tanrının elçisiyəm
Göydən gəldim sizə qonaq.
Məcnunların sərgisiyəm
Gəldim çölə,düzə qonaq.
Dünya kimdi,gör mən kiməm
Heç sormayın onu məndən.
Onun qəlbi dolub kindən
Yollarıda dərdən,qəmdən.
Dərdə dəva etmək üçün
Diqqət etdim geri qaldım
Haqq yoluyla getmək üçün
Mələklərdən qanad aldım.
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Bu dünyanın çox üzü var
Hələ azın göstəribdi.
Qabaqdadır şaxtalı qar
Hələ yazın göstəribdi.
Adımızı bir almayın
O xəyaldı, mən röyayam.
Məni onla səhv salmayın
Mən başqa bir dünyayam.
14 iyun 2009

ACIQLIYAM, DÜNYA, SƏNƏ
Qatı ömrü durultmusan
Çiçək kimi qurutmusan
Hansı qəlbi ovutmusan
Acıqlıyam,dünya, sənə.
Məni saldın tələyə
Bir bax bunda kələyə
Gün qarışdı küləyə
Acıqlıyam,dünya,sənə.
Süfrə açdım qonaq oldun
Balı tamam yedin doydun
Mənə isə zəhər qoydun
Acıqlıyam ,dünya, sənə.
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Eşqə baxan üzüm yoxdu
Daha sənə sözüm yoxdu
İnan görən gözüm yoxdu
Acıqlıyam, dünya, sənə.
Məni məndən alıb getdin
Qəhər içrə salıb getdin
Özün eşqə dalıb getdin
Acıqlıyam ,dünya, sənə.
14 iyun 2009

YARADANDAN İNCİMİŞƏM
Çox aldatdı məni fələk
Ömrüm, günüm ziyan oldu.
Hər an hiylə,hər an kələk
Aşiq qəlbim viran oldu.
Bircə xoş gün görməmişəm
Hər yediyim zəhər oldu.
Fərəhimdən gülməmişəm
Sevincim də kədər oldu.
Üz çevirib qaçdı zaman
Aylar, illər quma döndü.
Ocağında yaxdı yaman
Bütün ömrüm muma döndü.
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Bu nə tale,nə ömürdü
Ölüm bundan çox yaxşıdı.
Dörd tərəfim his kömürdü
Ürəyimə od daşıdı.
Taleyimi qaraldıbdı
Bu zamandan incimişəm.
Ömrü belə yaradıbdı
Yaradandan incimişəm.
15 iyun 2009

ÜZ DÖNDƏRİB
Yaşamağa maraq yoxdu
Üz döndərib dünya məndən.
Gecələr də çıraq yoxdu
Üz döndərib dünya məndən.
Maraqsızdı həyat mənə
Dərd üstə dərd gəldi yenə.
Xoşbəxtliyim yox bir dənə
Üz döndərib dünya məndən.
Nəfəsimi külək kəsdi
Başım üstə yaman əsdi.
İl keçməyə çox tələsdi
Üz döndərib dünya məndən.
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Xoş bir gənclik sürəmmədim
Bir kəs deyib güləmmədim.
Bu dərdlərə dözəmmədim
Üz döndərib dünya məndən.
Artıq gücüm qalmayıbdı
Ömrüm xoşbəxt olmayıbdı.
Qəlbə sevgi dolmayıbdı
Üz döndərib dünya məndən.
26 iyun 2009

SƏN DÜNYANIN İŞİNƏ BAX
Eşqi qəhər etdi mənə
Qəlbi yəhər etdi mənə
Ömrü zəhər etdi mənə
Sən dünyanın işinə bax.
Qohum oldu yaddan mənə
Gözüm dəydi saçda dənə
Dərd etmirəm bunu yenə
Sən dünyanın işinə bax.
Bir yol seçib çıxıb getdim
Gör nələri arzu etdim
Nə illərə çatıb yetdim
Sən dünyanın işinə bax.
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Bir-bir gəlib bitən günlər
Gündəlikdə itən günlər
Məndən qaçıb gedən günlər
Sən dünyanın işinə bax.
Addımbaşı çuxuru var
Nə əvvəli axırı var.
Gör nə qədər paxırı var
Sən dünyanın işinə bax.
26 iyun 2009

NƏ QALDI Kİ, BU DÜNYADA
Dərddən ayrı,qəmdən ayrı
Nə qaldı ki ,bu dünyada.
Qar- borandan, çəndən ayrı
Nə qaldı ki, bu dünyada.
Şairləri zaman yıxdı
Saf ürəyi qəhər sıxdı.
Bir-bir hamı yoldan çıxdı
Nə qaldı ki ,bu dünyada.
Köçən köçdü,gedən getdi
Kimi yolun azıb itdi.
Şeytanlara qulluq etdi
Nə qaldı ki, bu dünyada.
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Göz yaşları çaya döndü
Günlər ötüb aya döndü.
Dağ çevrildi,qaya döndü
Nə qaldı ki, bu dünyada.
Nələr etdi mənə nələr
Məhəbbətim oldu hədər.
Sevgim mənə gəldi zəhər
Nə qaldı ki, bu dünyada.
26 iyun 2009

İNANMAYIN DÜNYAYA
İndiyəcən düzgün yola gəlməyib
İndən sonra gəlir gəlsin,nə fayda.
Zalım dünya bura can düzəlməyib
İndən sonra qoy düzəlsin, nə fayda.
Fikir vermir nə alimə, gədaya
Qədir bilməz olubdu lap bu zaman.
Əsən yellər söylə badi- səbaya
Bülbül can üstədi ,gül edir fəğan.
Zəmanə dəyişib ta başdan-başa
Əvvəlki dövrandan səs-soraq yoxdu.
Baxmayır gözlərdə qəhərə yaşa
Kini, küdurəti,nifrəti çoxdu.
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Gör neçə aşiqin nəfəsin kəsdi
Eşqə inanmayım olmasaz əmin.
Hər yanı alovdu ,hər yanı hisdi
Sanki filyalıdı bu, cəhənnəmin.
Hey aldadıb xəyallara,hisslərə
Çırpar sizi qayalardan qayaya.
Daha düşüb əl uzatsa sizlərə
Heç bir zaman inanmayın dünyaya.
27 iyun 2009

İSTƏMİRƏM
Qüssə kimi ələr oldum
Cəhənnəmdən gələr oldum.
Gün görməyib bu dünyada
Quzu kimi mələr oldumİstəmirəm bu həyatı.
Ömür axıb keçib getdi
Mənə yaman zülm etdi
Taleyim də qara gəlib
Mənimçün yaşam bitdiİstəmirəm bu həyatı.
Axı nəfəs külək deyil
Hər söz-söhbət kələk deyil.
Daha bilin, indən sonra
Dünya mənə gərək deyilİstəmirəm bu həyatı.
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Haçan xoşbəxt olacağam
Eşqdən donub qalacağam.
Uçub gedib aya,günə
Göydə məskən salacağamİstəmirəm bu həyatı.
Düşüb çovgun ,çənə dünya
Əzab verib mənə dünya.
Həyatımı məhv eylədin
Lənət olsun sənə dünyaİstəmirəm bu həyatı.
28 iyun 2009

ZARAFAT EYLƏMƏ MƏNİMLƏ
DÜNYA
Sanma söz-söhbətdən qorxub qaçaram
Nədə ki, südəmər körpə uşağam.
Bilginən səndən də cəsur, qoçağam
Zarafat eyləmə mənimlə dünya.
Nə deyim sözümün düzün bilirsən
Taleyin qismətin,üzün bilirsən.
Səni xoşlamıram özün bilirsən
Zarafat eyləmə mənimlə dünya.
Gətirmə sən məni indi yanına
Yoxsa susamısan artıq canıma.
Eyləmə bulansın əlim qanına
Zarafat eyləmə mənimlə dünya.
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Əgər mən eyləsəm pis edəcəyəm
Ömrünü qapqara his edəcəyəm.
Mənə tələ qursan hiss edəcəyəm
Zarafat eyləmə mənimlə dünya.
Görmədim kimsəni səni çox sevir
Hamı pisliyindən min bir söz deyir.
Elvin Mütaliboğlu xəbardar edir
Zarafat eyləmə mənimlə dünya.
28 iyun 2009

SƏNİN İŞİN DEYİL DÜNYA
Gəl yarışma şair ilə
Qəmə getmə bilə-bilə.
Gün dolanıb dönsə ilə
Sənin işin deyil dünya.
Qəm-kədəri təmiz silmək
Gecə-gündüz deyib gülmək
Bir də qədir-qiymət bilmək
Sənin işin deyil dünya.
Əllərinə alsan kaman
Çox əlləşsən sən də yaman.
Ötüb keçər ömür, zaman
Sənin işin deyil dünya.
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Ağıl ,zəka çevik qüvvət
Tam iradə, nə də heyrət.
Bax, birdə ki ,namus, qeyrət
Sənin işin deyil dünya.
Məhəbbəti salma yada
Bir can almaq deyil qada.
Bütün ömrün gedər bada
Sənin işin deyil dünya.
30 iyun 2009

BU CÜR YARANIBDI ƏZƏLDƏN
DÜNYA
Bu cür yaranıbdı əzəldən dünya
Namərdlik, nadanlıq, naxələf üstə.
Bu cür yaranıbdı əzəldən dünya
Satqınlıq , murdarlıq, bitərəf üstə.
Ömür yarpaqları tökülür bir-bir
Nə dostda sirr qalır, nə yarda vəfa.
Açılan əllərdə bükülür bir-bir
Qalmır bu dünyada nə insaf ,səfa.
İnana bilmirəm daha zamana
O mələk donunda şeytan kimidi.
Vermirəm heç vaxtı ömrü gumana
Xəyal da bir tüstü, qəlyan kimidi.
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Bir kərə dəymədi kürəyim yerə
Tam məğlub edilməz olmuşam daha.
Yaşadım həyatı bu boyda belə
Şikayət etmədim bir gün Allaha.
Əzəldən dünyanın işi belədi
Həyatı bixəbər sürürük gedir.
Əcəl də daima kədər ələdi
Ancaq ki ,nə edir özünə edir.
16 avqust 2009

GƏL SÖZ DEYİM SƏNƏ
DÜNYA
Çox kəsmişəm sözlərini
Sındırmışam dizlərini
O yalançı gözlərini
Bürüməkçün nəmə dünya
Gəl söz deyim sənə dünya.
Dayandırım küləyini
Yerə çırpım kürəyini
Üzüm sənin ürəyini
Salım dərdi qəmə dünya
Gəl söz deyim sənə dünya.
Gəzdim sevgi gəzəni
Ömrü yarı kəsəni
Məyus etmişəm səni
Bir də edim yenə dünya
Gəl söz deyim sənə dünya.
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Sənsən ömrü zəhər edən
Taleyimə qəhər səpən
Şeir desəm bədahətən
Düşəcəksən çənə dünya
Gəl söz deyim sənə dünya.
Gözünə yaş dolanda
Qəlbin gül tək solanda
Anlayıb gec olanda
Yalvaracan mənə dünya
Gəl söz deyim sənə dünya.
5 sentyabr 2009

MƏNİM ÖMRÜM,MƏNİM
DÜNYAM
Yaşıllıqdı,gül-çiçəkdi
Mənim ömrüm,mənim dünyam.
Həm durğundu,həm küləkdi
Mənim ömrüm,mənim dünyam.
Heç görmədim,küsüb yatdı
Başdan başa ədəbiyyatdı.
Gözəllikdi ,şeriyyatdı
Mənim ömrüm,mənim dünyam.
Xoşbəxtliyi naxış kim
Bu dünyaya yağış kimi.
Yağıb tökür saf sevgini
Mənim ömrüm,mənim dünyam.
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Baxan deyir ülviyyətdi
Saf arzudu,saf niyyətdi.
Tanrım verib,xoş qismətdi
Mənim ömrüm,mənim dünyam.
İlhamlara çox dalacaq
Gözləməyin,o solacaq.
Mən olmasam boş qalacaq
Mənim ömrüm,mənim dünyam.
5 sentyabr 2009

ÖZÜM ÖZ DÜNYAMIN
ƏSİRİYƏM MƏN
Mən cəza çəkirəm qara qəfəsdə
Özüm öz dünyamın əsiriyəm mən.
Taqətsiz qalıbdı daha nəfəs də
Özüm öz dünyamın əsiriyəm mən.
Qəlbini qırmışam sevdiklərimin
Axrına çıxmışam bildiklərimin.
Cəzasın çəkirəm etdiklərimin
Özüm öz dünyamın əsiriyəm mən.
Ya pis yaşantıyla keçib dün, ya da
Qəsdimə dayanıb artıq dünya da.
Nə bədbəxt bəndəyəm, bədbəxt dünyada
Özüm öz dünyamın əsiriyəm mən.
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Uzadıram kimsə tutmur əlimdən
Bir-bir ötür, hamı baxıb sərindən.
İndi bildim fikirləşib dərindən
Özüm öz dünyamın əsiriyəm mən.
Görə-görə uçuruma gedirəm
Anlamıram hələ ki nə edirəm.
Kimə nifrət,kimi isə sevirəm
Özüm öz dünyamın əsiriyəm mən.
14 sentyabr 2009

116


MƏRD OĞUL GƏRƏKDİ
AZƏRBAYCANA


117

BƏXTƏVƏR DÜNYANIN
BƏXTSİZ OĞLUYAM
Nə baxıb durursan üzümə fələk
Tanıyaydın bir kəs baxanda gərək.
Nə yağışam,nə boranam,nə küləkBəxtəvər dünyanın bəxtsiz oğluyam.
Yaraladı məni dərdim,azarım
Qarabağda olacaqdı məzarım.
Yad ayaqla tapdalandı torpağımBəxtəvər dünyanın bəxtsiz oğluyam.
Başı qarlı sıldırımlı dağlarım
Məhəbbətdən çiçək açan bağlarım.
Düşmənlərdə qaldı Şuşam,AğdamımBəxtəvər dünyanın bəxtsiz oğluyam.
Füzulimdi,Xocalımdı, qanımdı
Zəngilanım,Laçınımdı, canımdı.
Kəlbəcərsə şöhrətim ad-sanımdıBəxtəvər dünyanın bəxtsiz oğluyam.
Ey Allah ,verdiyin ruzi -nemətin
Bağışla qoruya bilmədim kəsin.
İndi də nə gecdi,nə də ki çətinBəxtəvər dünyanın bəxtsiz oğluyam.
7 may 2009
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MƏRD OĞUL GƏRƏKDİ
AZƏRBAYCANA
Dağları yerindən oynada bilən
Namuslu, vicdanlı, bəxtəvər ,ərən
Düşməni torpaqdan yox edən,silən
Vətən həsrətiylə alışa,yanaMərd oğul gərəkdi Azərbaycana.
Eşidin səsimi dostum, qardaşım
Duyun ah-naləmi sirrim-sirdaşım.
Başsızlar içində məhv oldu başım
Qoymayın namərdi vicdanın danaMərd oğul gərəkdi Azərbaycana.
Qoruyun torpağı,sevin torpağı
Qəlbin millət desin,dilin torpağı
Quran,Zəbur,Tövrat bilin torpağı
Düşmənlər yığıbdı milləti canaMərd oğul gərəkdi Azərbaycana.
Babalardan vəsiyyətdi bizlərə
Vuruşmuşuq bircə dəfə,bir kərə.
Əsrlərcə tikan olduq gözlərə
Yıxın düşmənləri salın talana
Mərd oğul gərəkdi Azərbaycana.
Mən atəş olmadım, özümçün yanım,
Kişi tək söz deyib namərd tək danım.
Qurbandı Vətənə bu şair canım
Məni ondan ötrü doğubki anaMərd oğul gərəkdi Azərbaycana.
7 may 2009
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HEYDƏR XALQA,XALQ
HEYDƏRƏ SÖYKƏNDİ
Qalxdı zirvələrdə taxt qurdu adın
Sənin şöhrətinlə xalqın öyündü.
Qəlbində bir oldu həm dostun, yadın
Bir təbəssümünlə millət söyündü.
Can qoymusan bu torpağa,bu elə
Körpə kimi qayğısını çəkmisən.
Qədəmlərin şadlıq gətirdi elə
Azadlıq toxumun özün səpmisən.
Dar günlərdə tez özünü yetirdin.
Elə bu an kimsəsizlik ta getdi.
Qara günə bir son qoydun, bitirdin
Şükür ,tanrı səni bizə bəxş etdi.
Yollar tapdın bütün elin qəlbinə
Qarış-qarış gəzdin şəhəri,kəndi
Çarə qılıb bu millətin qəlbinə.
Heydər xalqa xalq Heydərə söykəndi
Sona kimi çox mübariz olaraq
El yükünü daşımısan kürəkdə.
Bu həyatda ta əbədi qalaraq
Sən ömürlük taxt qurdun hər ürəkdə.
26 may 2009
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UCARIM
Quzu kəsim torpağına, daşına
Qurban olum quymağına ,aşına
Sənsiz qaldım ,nələr gəldi başıma
İndi gəldim görüm səni, Ucarım.
Sənsiz qalıb havalandım deyəsən
Əməllicə yaralandım deyəsən
Məhəbbətdən aralandım deyəsən
Saldım saçlarıma dəni, Ucarım.
Qəlb yarasın il ovutdu nə fayda
Göz yaşların gün qurutdu nə fayda
Unudan da ta unutdu nə fayda
Təki sən unutma məni ,Ucarım.
17 iyun 2009
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ÖZÜ GEDİBDİMİ, ÖZÜ QAYITSIN
Vətənə göz dikdi zamanla yağı
Yıxıldı dağları, dağıldı bağı.
Vəfasız bilməyin siz bu torpağı
Özü gedibdimi ,özü qayıtsın.
Səs verin səsimə cavanım,qocam
Şairim,müəllim,alimim,xocam.
Axı Cəbrayılım,Ağdamım,Şuşam
Özü gedibdimi ,özü qayıtsın.
Qurudu göz yaşı ,soyuldu dəri
Talandı torpaqlar o yandan bəri.
Durub gözləməyin qayıtsın geri
Özü gedibdimi, özü qayıtsın.
Ceyranlar məskəni ,qızlar oylağı
Şeir səltənəti ,şair ocağı.
Suyundan bal dadan Isa bulağı
Özü gedibdimi, özü qayıtsın.
Bizim Qarabağı aparıb oğru
Bax budu tək gərçək,bax budu doğru.
Dur bir fikirləş, ey Mütaliboğlu
Özü gedibdimi, özü qayıtsın.
30 iyun 2009
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CAN BORCUM QALIB
Ey əcəl, canımı gəl alma belə
Mənim vətənimə can borcum qalıb.
Kiçik zaman verib bir insaf elə
Mənim vətənimə can borcum qalıb.
Qan töküb alıbsa o boyda yeri
Daha öz xoşuyla qaytarmaz geri.
Nə qədər mən sağam, nə qədər diri
Mənim vətənimə can borcum qalıb
Yağılar bal çəkir dodaqlarına
Torpağı alıblar qucaqlarına.
Qaçqınsa həsrətdi ocaqlarına
Mənim vətənimə can borcum qalıb
Babamdan almışdım yadıgarımı
Ancaq qorumadım bəxtiyarımı.
Vətənlə itirdim ixtiyarımı
Mənim vətənimə can borcum qalıb
Qarabağ türk oğlu deyə səslənir
Ey Babək, Koroğlu deyə səslənir.
O, Mütaliboğlu deyə səslənir
Mənim vətənimə can borcum qalıb
30 iyun 2009
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QORUYA BİLMƏDİK
TORPAĞIMIZI
Təqsir də bizimdi,günah da bizim
Qoruya bilmədik torpağımızı.
Olaydı dünən tək sabah da bizim
Qoruya bilmədik torpağımızı.
Çıxdı əlimizdən yaqut daşımız
Tam qana boyandı üstü-başımız.
Nə qədər axsa da ta göz yaşımız
Qoruya bilmədik torpağımızı.
Xoşbəxtlik, səadət bizimçün bitdi
Tale bunu bizə yaman görk etdi.
Ata-babaların zəhməti getdi
Qoruya bilmədik torpağımızı.
Söndü çıraqları, söndü ocağı
Yağıya yurd yeri oldu qucağı.
Dərdə dərman idi hər bir bucağı
Qoruya bilmədik torpağımızı.
Olsa da o yerlər isməti ləlli
Saxlaya bilmədik hamıya bəlli.
İndi yapışsaq da biz iki əlli
Qoruya bilmədik torpağımızı.
30 iyun 2009
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VƏTƏN
Gəzdim bu dünyanı mən başdan yenə
Gördüm ki,tay yoxdu heç yanda sənə
Bildim ki, sənsənmiş tək məlhəm mənə
Nə qədər gözəlsən, şirinsən, Vətən!
Səninlə qaynayır damarda qanım
Sənsən mənim fəxrim, şöhrətim şanım.
Sənə qurban olsun bu şair canım
Nə qədər gözəlsən, şirinsən, Vətən!
Doyammıram çəmənindən, gülündən
Kür çayından, lal çeşməndən, gölündən.
Ceyranlar oynaşan yaşıl çölündən
Nə qədər gözəlsən ,şirinsən, Vətən!
Bir nəğmədi küləyin də,yelin də
Bir saflıq var yağışında, selində.
San ki,cənnət saxlamısan əlində
Nə qədər gözəlsən, şirinsən, Vətən!
Yolum düşüb, bax, yenə də qürbətə
Dözəmmirəm səndən ayrı həsrətə.
Özümü salmışam yaman əzyətə
Nə qədər gözəlsən ,şirinsən ,Vətən!
3 iyul 2009
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NURLU MİNGƏÇEVİRİM
Sən şairin nəzəri
Gəraylısı,qəzəli
Sən ey dünya gözəliNurlu Mingəçevirim!
Səndən ayrı qalammadım
Xəyalıma dalammadım
Heç ilham da alammadınNurlu Mingəçevirim!
Kür damladı gözündə
Bozdağ coşdu sözündə
Ayın nurudu üzündəNurlu Mingəçevirim!
İşıq saçırsan elə
Sevgi görmədim belə
Dəyişdin ildən-iləNurlu Mingəçevirim!
Sən qəlbimin gövhəri
Xoş açılan səhəri
Yaşıllıqlar şəhəriNurlu Mingəçevirim!
3 iyul 2009
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MİNGƏÇEVİR GÖZƏLİ
Məskən saldı ürəyimdə
Həm arzumda,diləyimdə
Bircə odu gərəyimdəMingəçevir gözəli.
Sevdim gözəlin birin
Sözü baldan da şirin
Verməz özgəyə sirrinMingəçevir gözəli.
Tar-kamanım,sazımdı
Baharımdı,yazımdı
Mənim tale yazımdıMingəçevir gözəli.
Bağındakı gül oldum
Bahar gəlmədən soldum
Həsrətindən məhv oldumMingəçevir gözəli.
Nazına naz çata bilməz
Bəxtinə yaz çata bilməz
Sozünə saz çata bilməzMingəçevir gözəli.
3 iyul 2009
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SƏNSİZ ÖLƏRƏM ,VƏTƏN!
Saf eşqinə dalıram
Hey boylanıb qalıram
Sənlə nəfəs alıramSənsiz ölərəm ,Vətən!
Ürəyimsən,canımsan
Damarımda qanımsan
Dörd tərəf, dörd yanımsanSənsiz ölərəm, Vətən!
Sənsən mənim tamahım
Ta keçmişim ,sabahım
Həm savabım,günahımSənsiz ölərəm ,Vətən!
Sənlə vurur ürəyim
Yerə dəymir kürəyim
Gerçək olur diləyimSənsiz ölərəm ,Vətən!
Çəməndi hər buçağın
Çox istidi qucağın
Qoy sönməsin ocağınSənsiz ölərəm ,Vətən!
3 iyul 2009
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HƏRBİÇİDİ MƏNİM ATAM
Gecə -gündüz səngər qazar
Təsir etmir boran, nə qar.
Yan-yana dörd ulduzu var
Hərbiçidi mənim atam.
Güc eyləmir heç tamaha
Öyrəşibdi əl silaha.
Ümüd çoxdu, bax, sabaha
Hərbiçidi mənim atam.
Gözü qızdı heç nə görməz
Çox ciddidi, deyib -gülməz.
Əfv etməyi o heç bilməz
Hərbiçidi mənim atam.
Vətən ona bir anadı
Ondan alır qol-qanadı.
Heç vaxt qırmaz o inadı
Hərbiçidi mənim atam.
Otuz illik bu peşəsi
Təəccübləndirdi hər kəsi.
Bir mərmidi onun səsi
Hərbiçidi mənim atam.
17 avqust 2009
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GÖZƏL VƏTƏN
Dağın,dərən gül-çiçəkli
Buz bulaqlı, sərt küləkli.
İnsanın da xöş ürəkli
Çox şirinsən gözəl Vətən.
Dostun yada sata bilməz
Adın heç vaxt bata bilməz.
Dadına dad çata bilməz
Çox şirinsən gözəl Vətən.
Başdan qəzəl, rübaisən
Vurğun,Sabir,Xətaisən
Nəsimisən,Füzulisən
Çox şirinsən gözəl Vətən.
Bir yerində olmur durmaq
Qəlb istəyir dərdin burmaq
Heç olarmı sənən doymaq
Çox şirinsən gözəl Vətən.
Əsirləri dolan, yaşa
Heç vaxt dəymə daşdan-daşa.
Hər gözlərdə çevril qaşa
Çox şirinsən gözəl Vətən.
4 sentyabr 2009
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AZƏRBAYCAN POLİSİ
Çevikdilər hər zaman
Azərbaycan polisi.
Keşikdədir bütün an
Azərbaycan polisi.
Bir dayaqdı, dirəkdi
Nə vaxt baxsan zirəkdi.
Xalqımıza gərəkdi
Azərbaycan polisi.
Gözləri alov saçır
Cinayətin üstün açır
Zirvəyə doğru qaçır
Azərbaycan polisi.
Heç nə qaçmaz gözlərindən
Bal damlayar sözlərindən.
Danışmazlar özlərindən
Azərbaycan polisi.
Təhqir,xorluq nədir bilməz
Nə də korluq nədir bilməz.
Rüşvətxorluq nədir bilməz
Azərbaycan polisi.
5 sentyabr 2009
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MİNGƏÇEVİR QIZLARI
Bağçada- gül çiçəkdi
Saf arzudu diləkdi.
Hər ocağa gərəkdi
Mingəçevir qızları.
Verməz özgəyə sirrin
Danışdırın,bax, birin.
Sözləri baldan şirin
Mingəçevir qızları.
Hər gözəldən gözəlsiz
Şeir,qoşma,qəzəlsiz.
Bu şəhərə bəzəksiz
Mingəçevir qızları.
Nə tərifdi,nə də güman
Məcnun olmuşam yaman.
Tay olmaz sizə inan
Mingəçevir qızları.
Saat kimi quruldum
Bulaq oldum duruldum.
Deyəsən mən vuruldum
Mingəçevir qızları.
5 sentyabr 2009
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MİNGƏÇEVİR GECƏLƏRİ
Ürəklərə sevgi dolur
Bütün dərdlər sanki solur.
Nə yaman gözəl olur
Mingəçevir gecələri.
Qoca şair yatma,ayıl
Çəmən üstə şeh tək yayıl.
Səni etdi ayıl-mayıl
Mingəçevir gecələri.
Bu gün çıxdım yenə seyrə
Aşiq oldu qəlbim elə
İlham verdi neçə şeirə
Mingəçevir gecələri.
Gəzdim Kürün qırağında
Saxlatmadı sorağında.
Layla çaldı qucağında
Mingəçevir gecələri.
Odur səsim, şərafətim
Səsimdəki məlahətim.
Qəlbimdəki məhəbbətim
Mingəçevir gecələri.
22 sentyabr 2009
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POEZİYA ALƏMİN İLHAMI
MƏNƏM
Payızda gəlmişəm dünyaya bəlkə
Ömrümdə xəzanın nəfəsi qalıb.
Həddindən çox daldım röyaya bəlkə
Qəlbimdə keçmişin həsrəti qalıb.
Hələ də gəlməyib ömrümə bahar
Qəlbimi çisginli yağışlar alıb.
Bəlkə də haçansa sevgisin tapar
Ürəyim o günə meylini salıb.
Mən nədən bilərdim şairlik nədi
Nə şeir görmüşdüm,nə də ki əsər.
Sanırdım ox kimi ürəyimdədir
Bilmirdim qılınc tək çoxların kəsər.
Heç kəs aldanmasın cavan yaşıma
Dənizdə dalğayam,dağdakı çənəm.
Kim çıxa bilər ki mənim qarşıma
Poeziya aləmin ilhamı mənəm.
Yüz yalan içində bircə doğrunun
Hər sözü hər zaman hər yerdə keçər.
Qiyamət gəlməmiş Mütaliboğlunun
Şeiri dünyanı qılınca çəkər.
17 sentyabr 2008
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BU YAŞAM ÖLÜMDƏN BETƏRDİ
MƏNƏ
Daha ətrafında tərs dönür dünya
Atəşi,alovu tez sönür dünya
Pisliyə tərəf də hey çönür dünyaBu yaşam ölümdən betərdi mənə.
Heç əskik olmadı saçımda dənim
Uzatdım heç nəyə çatmadı əlim
Zaman kəsilibdi ömrümə qənimBu yaşam ölümdən betərdi mənə.
Bax necə inanım, necə yalana
Qıvrılıb dönmüşəm şahmar ilana
Nə qədər gəzsəm də o yan, bu yana
Bu yaşam ölümdən betərdi mənə.
Xoşbəxtlik xəyalı gözümdə qaldı
Məhəbbət kəlməsi sözümdə qaldı.
Öz dərdim,öz acım özümdə qaldıBu yaşam ölümdən betərdi mənə.
Artıq boğuluram zülümdən daha
Heç zaman od çıxmaz külümdən daha.
İndi heç qorxmuram ölümdən dahaBu yaşam ölümdən betərdi mənə.
1 aprel 2009
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ANADAN MÜQƏDDƏS VARMI
DÜNYADA?
Gəzsən bu dünyanın hər qarışını
İzləsən çisginli qar yağışını
Sevsən baharını,sevsən qışınıAnadan müqəddəs varmı dünyada?
Odur gözlərində şəfəq dolduğum
Çox vaxtı küsdürüb,çox vaxt yorduğum
Cavab ver sözümə qurban olduğumAnadan müqəddəs varmı dünyada?
Həyatda min cürə gəlin,qız ,sona
Hamısı birlikdə qurbandı ona.
Ruhu tanrı verir,canı da anaAnadan müqəddəs varmı dünyada?
Quran ayəsidi onun hər sözü
Evin çırağıdır o şəfəq gözü.
Onu əziz tutub peyğəmbər özüAnadan müqəddəs varmı dünyada?
Hər anı fikirlə yüklənir başı
Onunçün fərqi yox övladın yaşı
Çox şirin olsa da ömür yoldaşıAnadan müqəddəs varmı dünyada?
Dünyadı ən böyük sehir də,sirr də
Neçə min məlum var bir kiçik sirdə.
Bir başı papaqlı atadan, bir dəAnadan müqəddəs varmı dünyada?
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Uduzmassan əməl etsən sözünə
Bir günəş görərsən baxsan gözünə.
Heç zaman ağ olma ana üzünəAnadan müqəddəs varmı dünyada?
Övladın hər səhvi onu yaralar
Saçı bəyaz olar gözü qaralar
Göydə yaradandı,yerdə analarAnadan müqəddəs varmı dünyada?
Məhəbbət eşqiylə coşur,çağlayır
Qəlbinə dünyanı çəkib bağlayır.
Çalışıb könlün al, görsən ağlayırAnadan müqəddəs varmı dünyada?
22aprel 2009

NƏ YAMAN TEZ
QOCALIRAM
Zəhmətimlə yaşamışam,
Ömrü hədər sanmamışam.
Öz odumda yanmamışam,
Addım-addım ucalıramNə yaman tez qocalıram.
İllər axır,gün sökülür.
Düz də başıma tökülür.
Üz qırışır,bel bükülür,
Süspəs oturub qalıramNə yaman tez qocalıram.
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Heç kim baxmır sözlərimə,
Tor enibdi gözlərimə.
Yeriməkçün dizlərimə ,
Gücü həsadan alıramNə yaman tez qocalıram.
Ömrüm dönüb aya,günə,
Yenə düşdü meylim dünə.
Yavaş-yavaş,gündən-günə,
Tamam candan usanıramNə yaman tez qocalıram.
Həyat axıb keçdi birdən,
Bu gün,sabah bitdi birdən.
Mütaliboğlu itdi birdən,
Royalardan oyanıramNə yaman tez qocalıram.
22 aprel 2009

ÖVLADSIZ QOYMASIN TANRIM
HEÇ KƏSİ
Oğuldu atanın gücü, dirəyi,
Oğuldu atanın çırpan ürəyi.
Hər anı,hər yerdə odu dirəyi,
Olmayır uşağın yaxşısı, pisiÖvladsız qoymasın tanrım heç kəsi.
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Ağırdı həsrəti,ağırdı dağı,
Nə qədər ağlasan güləcək yağı.
Kim istər mənasız boş yaşamağı,
Kəsilsin həyatdan ana naləsiÖvladsız qoymasın tanrım heç kəsi.
Evin söykəndiyi bircə dayaqdı,
O varsa xoşbəxtlik ayıq- sayaqdı.
Ailə ağacdırsa,uşaq yarpaqdı,
Heç quru ağacın olmaz kölgəsiÖvladsız qoymasın tanrım heç kəsi.
Mənasız ömürlə bezdirmə ,allah,
İnsana dərd verib əzdirmə, allah,
Bu ağır yük ilə gəzdirmə, allah,
Gəlsin hər obadan bir körpə səsiÖvladsız qoymasın tanrım heç kəsi.
Belə yaşamaqdan ölmək yaxşıdı,
Yüz yazıb- pozmaqdan görmək yaxşıdı.
Vallahi dünyada gülmək yaxşıdı,
Gəzsin hər ocaqda uşaq kölgəsiÖvladsız qoymasın tanrım heç kəsi.
22 aprel 2009
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YAMAN YADLAŞDIRDI BU
DÜNYA BİZİ
Dost-dosta arxadı,qardaş-qardaşa,
Tanrım, möhtac etmə dağı sal daşa.
Məndən xoşun gəlmir get tənha yaşa,
Onsuz qardaşlığın qalmayıb iziYaman yadlaşdırdı bu dünya bizi.
Bir ana bətnindən dünyaya gəldik,
Arzuya bir çatdıq,murada ərdik.
Bir bağa boylandıq ,bir gülü dərdik,
Bəs nədən taleyin qırıldı diziYaman yadlaşdırdı bu dünya bizi.
Dərd yeri istidi bilmirsən hələ,
O vaxt ki qocaldın bezəcən elə.
Bizi ayrı görən söyləyir belə,
Bədnəzər axtarıb tapıbdı siziYaman yadlaşdırdı bu dünya bizi.
26 aprel 2009
BİR “YANIQ KƏRƏMİ” ÇAL
MƏNİM ÜÇÜN
Ey aşıq, cuşa gəl göstər özünü,
Mizrabla əcəlin çıxar gözünü.
Günahdı, rədd etmə şair sözünü,
Yaralı qəlbimdə bu qəmim üçünBir “Yanıq Kərəmi”çal mənim üçün.
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Bülbüllə sevinib,güllə solmuşam,
Sevgiylə boşalıb,qəmlə dolmuşam.
Kərəmlə alışıb ocaq olmuşam.
Məni odlandıran dərd-sərim üçünBir “Yanıq Kərəmi”çal mənim üçün.
O həzin nəğmədən yerdə daraldım,
Fikrimə qarışıb göyə ucaldım.
Xəyala aldanıb tamam qocaldım,
İndi bu saçımda ağ dənim üçünBir “Yanıq Kərəmi”çal mənim üçün.
Bu dünya meydandı, şairsə ağa,
Ancaq ki,gücü yox sona qalmağa.
Mən də dərd çəkməkdən dönmüşəm dağa,
Başımda həm qarım ,həm çənim üçünBir “Yanıq Kərəmi”çal mənim üçün.
Bülbüləm çiçəyə həsrət qalmışam,
Qəlbimə yaranı belə salmışam.
Bütün nəfəsimi ondan almışam,
Bax,bu xəzan vurmuş çəmənim üçünBir “Yanıq Kərəmi”çal mənim üçün.
26 aprel 2009
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PEYĞƏMBƏR GETDİYİ YOLLA
GEDİRƏM
Tanrının verdiyi ruzi-nemətin,
Böləndə seçmirəm dostun, özgəsin,
Nə qədər olsa da yaşamaq çətin,
Əl açıb tanrıya dua edirəmPeyğəmbər getdiyi yolla gedirəm.
Yalnız dinə,Quranadı marağım,
Yamanlığa yaxşılıqdı cavabım.
Bu şəkildə qazanılır savabım,
Böyük yeri, kiçik yeri bilirəmPeyğəmbər getdiyi yolla gedirəm.
Ana haqqı tanrı haqqı deməkdi,
Hər övlada lazımlıdı,gərəkdi.
Ata, evin söykəndiyi dirəkdi,
Hər ikisin canımdan çox sevirəmPeyğəmbər getdiyi yolla gedirəm.
6 may 2009
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KƏSMƏ YOLU, HƏLƏ
TEZDİ
Hələ bir xoş gün görmədim
Kəsmə yolu, hələ tezdi
Ürək dolu heç gülmədim
Kəsmə yolu, hələ tezdi.
İndi etdim həyatı dərk
Edəmmərəm dünyanı tərk.
Heç olmaya yarıya tək
Kəsmə yolu ,hələ tezdi.
Qoy dolanım başdan-başa
Hey çırpınım daşdan-daşa.
Düşüm tez-tez yaydan qışa
Kəsmə yolu, hələ tezdi.
Axı hələ nə yaşım var
Başım üstə yağdırdın qar.
Ömrü mənə eyləmə dar
Kəsmə yolu, hələ tezdi.
Gözlərimə boylanıb bərk
Baxa-baxa gəldin kələk.
İnsaf eylə zalım fələk
Kəsmə yolu, hələ tezdi.
6 may 2009
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GÖZƏ GƏLDİM
Gecə-gündüz çeynədilər
Dilə əzbər eylədilər
Yaman təriflədilərGözə gəldim deyəsən.
Ey yaradan, sən əzəldən
Qorumadın bəd nəzərdən.
Lap quruyub düşdüm əldənGözə gəldim deyəsən.
Əlim gülü dərmir daha
Qəlb murada ərmir daha.
Mənə ilham gəlmir dahaGözə gəldim deyəsən.
Cuşa gəldim şeir yazdım
Çox sevildim,cox ucaldım.
Bəs nə üçün tez qocaldımGözə gəldim deyəsən.
Heç getmədi ömrüm bada
Əyilmədi özgə, yada.
Ya gözdən düşmüşəm, ya daGözə gəldim deyəsən.
7 may 2009
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YAMANCA ÇAŞDIRIB
ZƏMANƏ SƏNİ
Əvvəllər heç qəti belə deyildin
Yamanca çaşdırıb zəmanə səni.
Namus ,qeyrət, ar yerini bilirdin
Yamanca çaşdırıb zəmanə səni.
Qoşa hörüklərin nədən yox oldu
Saçının rəngi də saraldı, soldu.
Bu nə cür həyatdı,bu nə cür yoldu
Yamanca çaşdırıb zəmanə səni.
Nə idi əvvəlin,nə oldu sonun
Çat verdi taleyin,qırıldı qolun.
Nədir əynindəki uşaqlıq donun
Yamanca çaşdırıb zəmanə səni.
Bəlkə də bilmirsən etdiklərini
Bir-bir itirirsən sevdiklərini.
Hətta unudursan bildiklərini
Yamanca çaşdırıb zəmanə səni.
Haçansa sən özün olanda ana
Nə üzlə baxacan öz övladına.
Salacan sözümü onda yadına
Yamanca çaşdırıb zəmanə səni.
25 may 2009
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KİMDİ GÖRƏSƏN
Nə qalın cığırdı nə çətin yoldu
Bu yolun yolçusu kimdi görəsən?
Gah günəş parladı ,gah zülmət oldu
Bu yolun yolçusu kimdi görəsən?
Bir anda gül açdı, bir anda soldu
Qan gəlib qurumuş göllərə doldu.
Sanki cəhənnəmdən ayrılmış qoldu
Bu yolun yolçusu kimdi görəsən?
Bir yanda məhv olmuş güllər, çiçəklər
Bir yanda qan vuran çoxlu ürəklər.
Leş iyin gətirir əsən küləklər
Bu yolun yolçusu kimdi görəsən?
Burda oldum xoşbəxtliyə bədguman
Şeytan məni çaşdırırmış, bax yaman
Ya əzrayıldı,ya da zalım zaman
Bu yolun yolçusu kimdi görəsən?
Tez durdum, gəzməyi çatırdım sona
Gördüm ki, yollar da girir min dona
Mənim insan qəlbim dözmədi buna
Bu yolun yolçusu kimdi görəsən?
25 may 2009
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MƏNİM DƏ SƏMADA BİR
ULDUZUM VAR
Yenə də axşamdı, çölə çıxmışam
O tənha ulduza boylanmaq üçün.
Özümü torpağa tamam yıxmışam
Qoy səma gözümdə görünsün bütün.
O tənha parlayan ulduza bax sən
Gör məni görəndə necə sevinir.
Yalnızca boylanma, dözəmmirəm mən
Mənsiz çox üşüyür ,çox da deyinir.
Mən ona boylanıb ləzzət alıram
Sanki o ,başıma ilham ələdi.
Baxdıqca doymuram durub qalıram
Ulduzum da özüm tək birdənədi.
İlham mənbəyimdi şəfəqi mənə
Gör neçə şeiri yazdım bununla.
Məsumdu, təmizdi, əzizdi yenə
Onunçün də fəxr edirəm onunla .
Nə olsun varlının varı var ,Allah
Pulların çoxluğu cibin edir dar.
Heç kasıb deyiləm onlardan, vallah
Mənim də səmada bir ulduzum var.
25 may 2009
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İNDƏN SONRA
Bircə fərəhlənib heç gülmədimsə,
Xoşbəxtlik nədirsə heç bilmədimsə,
Cavanlıq çağında heç görmədimsəNəyimə gərəkdi pul indən sonra.
Öz dərdimdən özüm tamam soldumsa,
Göz yaşımla göllər kimi doldumsa,
İndiyəcən özüm kölə oldumsaNəyimə gərəkdi qul indən sonra.
Görən kimi incitmişəm,üzmüşəm,
Ya da düşmən gözü ilə süzmüşəm,
Yük belimdə bu vaxtdacan dözmüşəmNəyimə gərəkdi çul indən sonra.
Sevgi ilə çaya dönüb axmadım,
Bir gözəlin ürəyində çaxmadım,
Bura qədər bir qıza ki baxmadımNəyimə gərəkdi dul indən sonra.
25 may 2009
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QIZIL PAYIZIM
Çarə oldun dərdimə
Mənim qızıl payızım.
Sevinc verdin qəlbimə
Mənim qızıl payızım.
Mənimçün ta əzəlsən
Gəraylısan ,qəzəlsən.
Gözəldən də gözəlsən
Mənim qızıl payızım.
Yaman vurğunam sənə
Sənsiz düçaram çənə.
Birdənəsən, birdənə
Mənim qızıl payızım.
Bir rəssamın əsəridi
Şairin söz kəsəridi.
Həm şirindi ,məzəlidi
Mənim qızıl payızım.
Bir almasan soyanmıram
Yeyib-yeyib doyammıramƏlimdən də qoyammıram
Mənim qızıl payızım.
26 may 2009
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VAXTSIZ ÖLÜM
Yağışlı günlərdə qarda,boranda
İkimiz də dincəlirik elədi.
Mən isti otaqda,sənsə məzarda
Təəssüf , alnında yazı belədi.
Ölüm zənguləsi qondu dillərə
Saçına bir dənə düşməmişdən dən.
Tez durub yollandın milyon illərə
Görən hansı dövrü-zamandasan sən .
Həyata sevgin də çox idi qardaş
Bilməz idim o haçansa tez sola.
Sənin tək dünyada yox idi qardaş
Heç inanma indən sonra da ola.
Sonu xəzan oldu bahar yazının
Boylanırıq başdaşına,üzünə.
O körpə oğlunun ,körpə qızının
Dilləri həsrətdi “ata”sözünə
Keçilməz yollarda heç etməzdin qəm
Deməzdin bu yolu mən necə aşım.
İndi bir məzarda uyumusan sən
Yuxun şirin olsun, uyu qardaşım.
26 may 2009
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NECƏ DOYUM BU
HƏYATDAN
Bal, şəkərdi hər bir anı
Necə doyum bu həyatdan.
Xoşdu sevinci,yamanı
Necə doyum bu həyatdan.
Güllər açır şana-şana
Sevgisindən gəlir cana.
Bülbül baxır yana-yana
Necə doyum bu həyatdan.
Suyu şirin gözəl yarım
Hanı əhdə etibarın?
Söylə mənə vəfadarım
Necə doyum bu həyatdan.
Çəmənə bax naxış kimi
Çiçək yağır yağış kimi.
Yay qurusa lap qış kimi
Necə doyum bu həyatdan.
Dünya, necə gözəlsənmiş
Sanki şeir, qəzəlsənmiş.
Eşq badəsin süzərsənmiş
Necə doyum bu həyatdan.
26 may 2009
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DOĞRU SÖZ
Küskün yanaq yaşa dəyər
Kirpik qalxar qaşa dəyər.
Yalançı söz daşdan-daşa
Döğru isə başa dəyər.
Qara gördüm ağım kimi
Lap cavanlıq çağım kimi.
Görən indi bu dünyada
Bir dağ varmı dağım kimi.
Nərə çəkdim dağ oynadı
Çiçək güldü, bağ oynadı.
Doğruluqdan ilham aldım
Qəmli ötən çağ oynadı.
Mən şairəm, bu da sazım
Şeirim isə alın yazım.
Dilimdən bir yalan çıxdı
Xəzan oldu bahar- yazım.
Yalançının olmaz düzü
Öyrəşibdi buna üzü.
Əminsənsə qorxma ,söylə
Şər də qanmaz doğru sözü.
31 may 2009
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YAMAN GÜNAHKARAM
QARŞINDA, ATA
Nə əzab-əziyyət vermişəm sənə
Sən uca dağ idin mən saldım çənə.
Yenə də sən “oğlum”deyirsən mənə
Yaman günahkaram qarşında, ata.
Bu zalım dünyadan hər an özünə
Bir eynək bilmisən məni gözünə.
Bəs mən də baxdımmı sənin sözünə
Yaman günahkaram qarşında, ata.
İndi baxammıram inan üzünə
Baxanda yanıram yaşam izinə.
Zalım dünya yara qoyub dizinə
Yaman günahkaram qarşında, ata.
Dağa bax qıy vuran mənim çənimdi
Saçında parlayan mənim dənimdi.
İndi də səhvlərim mənə qənimdi
Yaman günahkaram qarşında, ata.
Səhvlərim toplanıb gəlməyir saya
Gözündə bir dağam, qəlbində qaya
Sifətin nur salır günəşə,aya
Yaman günahkaram qarşında ,ata.
Könlüm nə istədi onu edərdim
Mən axı səhvimi hardan bilərdim.
İndi yer yarılsa yerə girərdim
Yaman günahkaram qarşında, ata.
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Yolumda çıraq tək qalan da sənsən
Qəlbimin sevincin quran da sənsən.
Tövrat da,Zəbur da,Quran da sənsən
Yaman günahkaram qarşında ,ata.
Mən xarı bülbüləm yazımsan mənim
Atəşli aşığam sazımsan mənim
Qəlbimdə yeganə yazımsan mənim
Yaman günahkaram qarşında ,ata.
Ürəyində məhəbbətin solmasın
Yanağına yaş damlası dolmasın.
Mütaliboğlu, bir gün sənsiz olmasın
Yaman günahkaram qarşında ,ata.
31 may 2009

ATA
Dolandım həyatı tək bircə donda
Yaşayıb bir bunu bildim ki, sonda
Dünyada yeganə şəxs anadırsaYeganə şəxsiyyət atadır onda.
Qoymadın bağıma kimsə daş ata
Qoymadın qəlbimi hicrana bata
Dünyanın boyu da boyuna çatmırNə qədər dünyadan ucasan, ata.
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Şərin əllərini tutub bağladın
Əllini,altmışı keçib haqladın
Mən gülü bir gecə saxlayammadımSən məni bir ömür necə saxladın.
Sənin kədərin var, dağın, çənin də
Biruzə olmadı dərdi-sərin də
Övladların hər bir cürə yükünüYığıb cəmləyirsən bəyaz dənində.
Bu həyat nisgili, kədəri, silməz
Amma ki ,demirəm heç qədir bilməz
İnanki çox qəddar olsa da dünyaSənin tək atanı dübarə verməz.
31 may 2009

HƏR KİTAB ŞAİRİN ABİDƏSİDİ
(Nadanlara cavab)
Kitab yol qırağı tikilmiş evdi
Biri söz atanda ,biri daş atar.
Elə ki,çoxları bəyəndi,sevdi
Gərək ucaldasan qalın daş hasar.
Qoruyasan nadan atdığı daşdan
Qoymayasan görkəmini itirsin
Süfrəndəki nemətindi o başdan
İzin vermə namərd yeyib bitirsin.
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O bacarmır yaltaqlığı,yalanı
Yazıçının düz üzüdü kitablar.
Sanmayınki ələ salır zamanı
Bu dünyaya bir güzgüdü kitablar.
Nadan insan at kinini beynindən
Boş-boş yerə vaxt itirirsən vallah.
Qələmini alammazlar əlindən
Onu bəxşiş verib şairə allah.
Heç dönməz sözündən kəsilsə başı
Söz Quran ayəsi, səs haqq səsidi.
Hər qələm yazarın dostu,sirdaşı
Hər kitab şairin abidəsidi.
13 iyun 2009

HİSS ETMƏDƏN QOCALMIŞAM
Cümə günü Kür qırağı
Bir qız dəydi gözlərimə.
Bulud çətir,yel darağı
İlham gəldi sözlərimə.
Arxasıyla mən də getdim
Söz tulladım dönüb baxsın.
Nələr dedim,nələr etdim
Ürəyimə su tək axsın.
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Az qalmışdı gül tək solum
Tez dayanıb döndü geri
İstədimki tanış olum
Birdən mənə dayı dedi.
Elə bildim qaynar qazan
Birdən üstümə aşdı.
Bu sözüylə oldum talan
Bunun qəlbi yaman daşdı.
Bircə kəlmə söyləmədim
Ürək doldu yaralardan.
Çağırsa da gözləmədim
Uzaqlaşdım oralardan.
Ürək sərxoş,gözüm dəmli
Bir çəməndən çiçək dərdim
Asta-asta,qəmli-qəmli
Axır dönüb evə gəldim.
Kitabıma baxıb gördüm
Qələmimlə ucalmışam
Aynayasa baxıb güldüm
Hiss etmədən qocalmışam.
13 iyun 2009
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MƏLƏKLƏR DEDİ MƏNƏ
Ömrün bütün sirlərindən
Ocağından,pirlərindən
Yaylarından,tirlərindən
Bax, mələklər dedi mənə.
Aşiqlərin vəfasından
Məhəbbətin cəfasından
Bu həyatın səfasından
Bax, mələklər dedi mənə.
Dedi dünya palançıdı
Həm taxılçı, samançıdı
Özü boyda yalançıdı
Bax, mələklər dedi mənə.
Bir kəs eşqə dalammadım
Qəlbə sevgi salammadım
Yardan xəbər alammadım
Bax,mələklər dedi mənə.
Bu həyatda nələr olur
Ömrə qəhər ələr olur
Quzu kimi mələr olur
Bax, mələklər dedi mənə.
14 iyun 2009
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ÖMÜR KİTABI
İnsan ömrü bir kitabdı
Yazılmayan səhifəsi var
Həm günahdı,həm savabdı
Vərəq geniş,yazısı dar.
Hələm nəşr olunmayıb
Onun da bir zamanı var
Kiməsə həsr olunmayıb
Həm doğrusu, yalanı var.
Hər abzasda sətir-sətir
Birin sevdi birin yaxdı
Gör yazılir neçə əsir
Yazarı da tək allahdı.
Qarşı çıxmaq olmur ona
Fayda etməz çıxsan belə
Görən nə vaxt çatar sona
Oxusam pis olmaz elə.
Hələ sonun gözləyirik
Sürpirizi qabaqdadı
Darıxırıq ,özləyirik
Ötən dadı damaqdadı.
15 iyun 2009
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ŞEİR DƏFTƏRİMDƏ
Açılmayan sirlər vardı
Mənim şeir dəftərimdə.
Sona kimi gizli qaldı
Mənim şeir dəftərimdə.
Kəhər atın nalları var
Bu həyatın qolları var
Taleyimin yolları var
Mənim şeir dəftərimdə.
Həm kafir var, həm də dindar
Həm bülbül var,həm də gülzar
Çox qaranlıq keçmişim var
Mənim şeir dəftərimdə.
Sətir-sətir göz yaşıdı
Misralara qəm daşıdı
Boz dağımın sal daşıdı
Mənim şeir dəftərimdə.
Həm əyriyəm, həm də düzgün
Gözlər qəmli,baxış süzgün
Yarı şadam,yarı üzgün
Mənim şeir dəftərimdə.

15 iyun 2009
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HƏYAT YAMAN ŞİRİNDi
Yaşayaraq gördüm elə
Həyat yaman şirindi.
Ürək bundan doymur belə
Həyat yaman şirindi.
Hər dəqiqə, hər bir anı
Həm saatı,həm zamanı
Məhəbbətdi dörd bir yanı
Həyat yaman şirindi.
Başdan-başa bir çəməndi
Sanki başaqa bir aləmdi
Ya bir sazdı ,ya qələmdi
Həyat yaman şirindi.
Yaşamaqdan doyan yoxdu
Dağın, daşın oyan yoxdu
Hələ ki, son qoyan yoxdu
Həyat yaman şirindi.
Düzdü məlum etmək olmur
Çox hiyləsin bilmək olmur
Heç doyub da getmək olmur
Həyat yaman şirindi.

15 iyun 2009
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TALE YAZARI
Kim yazırsa çox pis yazır
Kimdir tale yazarı.
Yazı yazmır quyu qazır
Kimdir tale yazarı.
Ömür yolu faciədir
Sağı,solu faciədir.
Leysan,dolu,faciədir
Kimdir tale yazarı.
O heç düzgün yolla getmir
Axır sona gəlib bitmir.
Yazdığına hörmət etmir
Kimdir tale yazarı.
Heç kim sevgi görəmmədi
Ağız dolu güləmmədi.
Xoşbəxt ömür sürəmmədi
Kimdir tale yazarı.
Qoca yazar axtarıram
Qəlbə azar axtarıram.
Mərdi-məzar axtarıram
Kimdir tale yazarı.

15 iyun 2009

163

ŞEİRƏ İLHAM GƏZİRƏM
Qarış-qarış dağda,daşda
Şeirə ilham gəzirəm.
Billur gözdə qələm qaşda
Şeirə ilham gəzirəm.
Həzin əsən küləklərdə
Sevgi dolu ürəklərdə
Saf arzulu diləklərdə
Şeirə ilham gəzirəm.
Bir gözəli sevəcəyəm
Arxasınca gedəcəyəm
Soran olsa deyəcəyəm
Şeirə ilham gəzirəm.
Ürəklərin yarasında
Ömrün cızma -qarasında
Sal daşların arasında
Şeirə ilham gəzirəm.
Kürə baxdım məni yaxdı
Havalanıb birdən axdı.
Bir gözəlsə mənə baxdı
Şeirə ilham gəzirəm.

15 iyun 2009
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BİR GÜN GƏLƏCƏKDİR
Yavaş-yavaş keçib zaman
Hamı deyib güləcəkdir.
Olmayacaq kədər o an
Elə bir gün gələcəkdir.
Sevgi qopub dodaq dildən
Sevinəcək hamı birdən.
Nur yağacaq ocaq- pirdən
Elə bir gün gələcəkdir.
Bu günümüz dalda qalar
Tanrı bizdən qəmi alar.
Elimizə şənlik salar
Elə bir gün gələcəkdir.
Biz salamat düşmən diri
Sızıldayan o yurd yeri
Qayıdacaq bir gün geri
Elə bir gün gələcəkdir.
Dözmüsünüz buna kimi
Darıxmayın ona kimi.
Siz izləyin sona kimi.
Elə bir gün gələcəkdir.

15 iyun 2009
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CAVANLIĞIN SONU GƏLDİ
Dənə düçar oldu başım
Bəyaz oldu kirpik -qaşım
Tez- tələsik keçdi yaşım
Cavanlığın sonu gəldi.
Artıq qızlar baxmır mənə
Eşqin gül tək taxmır mənə
Çay da dönüb axmır mənə
Cavanlığın sonu gəldi.
Bir az dəcəl ,bir az dəli
Bir yan mələk,bir yan pəri
Yaşım keçdi tez ,ötəri
Cavanlığın sonu gəldi.
Eşq yerinə dərdim daşdı
İllər getdi ,günlər aşdı.
Tale məndən yaman qaçdı
Cavanlığın sonu gəldi.
Gözəl çağım getdi daha
Yol üstü tərk etdi daha
Xoşbəxtliyim bitdi daha
Cavanlığın sonu gəldi.

15 iyun 2009
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XƏYALIMDA YAŞADACAM
Gəl ovudaq qəlbimizi
Ta unudaq dərdimizi
Daha mən də sevgimizi
Xəyalımda yaşadacam.
Gəl qınama sən heç kimi
Daha bəsdi bura kimi
Ayrılığı yara kimi
Xəyalımda yaşadacam.
O qaş-kirpik,o gözləri
Şəkər olan o sözləri
Məhəbbətdə bu izləri
Xəyalımda yaşadacam.
Bu sevgidən doymayacam
Yarasını oymayacam
Unutmağa qoymayacam
Xəyalımda yaşadacam.
Söndü eşqin ocaqları
Bircə qaldı sızaqları
İndi ötən o çağları
Xəyalımda yaşadacam.

25 iyun 2009
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MƏN ALLAHIN ELÇİSİYƏM
Hamı birdi gözlərimdə
Taqət çoxdu dizlərimdə.
Ayələrdi sözlərim dəMən allahın elçisiyəm.
Yamanlıqla işim yoxdu
Məhəbbətə meylim çoxdu.
Var-dövlətə gözüm toxduMən allahın elçisiyəm.
Bir sözüm bir,sifətim var
Saf mayalı ülfətim var.
Nə bir kinim,nifrətim varMən allahın elçisiyəm.
Göydən yerə ulduz dərdim
Yağışlarla enib gəldim.
Çəmənlərə çiçək sərdimMən allahın elçisiyəm.
Heç gəlmirəm sizə kələk
Nə bir yeləm,nə bir külək.
Nə bəndəyəm ,nə də mələkMən allahın elçisiyəm.

25 iyun 2009
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DÜNYA SEVƏNLƏRİNDİ
O qədər ki ağlayırlar
Başdan-başa nəmdi dünya
Ürək kimi dağlayırlar
Ona görə qəmdi dünya.
Dərdi dönüb dağ olubdu
Sağalmağa ümid yoxdu.
Keçmiş,ötən çağ olubdu
Xatirəsi yaman çoxdu.
Yaşadıqca şirin gəlir
Həm sevilib ,həm sevirsən.
Əl çəməndən çiçək dərir
Qiymətini sən bilirsən.
Tale bizim zülmümüzdü
Təkcə mənim izim deyil.
Ömür bizim ömrümüzdü
Dünya isə bizim deyil.
Bölüşdürmə gəl boş yerə
Nə mənimdi,nə sənindi.
İnan talan olsa belə
Dünya sevənlərindi.

25 iyun 2009
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ŞİKAYƏTNAMƏ
Həm dostumdan,həm də yardan
Şikayətim var Allaha.
Bütövlükdə bu həyatdan
Şikayətim var Allaha.
Şiddətlənən yel, küləkdən
Çirkab dolu çox ürəkdən.
Həm əzrayıl,həm fələkdən
Şikayətim var Allaha.
Zara gəldim ta yalandan
Talan olub qəlb yamandan.
İkiüzlü bu zamandan
Şikayətim var Allaha.
Bu nə ömür yoludu
Çuxurlarla tam doludu.
Alim gədanın quludu
Şikayətim var Allaha.
Yollarını azan kəsdən
Mənə quyu qazan kəsdən.
Taleyimi yazan kəsdən
Şikayətim var Allaha.

26 iyun 2009
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MƏNİM İŞLƏRİM DEYİL
Sevib sevilə bilmək
Deyib,danışıb, gülmək
Anlamıramsa demək
Mənim işlərim deyil.
Ömrə ömür calamaq
Səhrada eşq aramaq
Yar saçını daramaq
Mənim işlərim deyil.
Ova gedib ovlamaq
Pulu çölə tullamaq
Dünyayla nərd oynamaq
Mənim işlərim deyil.
Vaxsız saralıb solmaq
Tez-tez gözləri dolmaq
Yalançı, yaltaq olmaq
Mənim işlərim deyil.
Şeir dedim yel əsdi
Bura kimi ta bəsdi.
Artıq cümlə əbəsdi
Mənim işlərim deyil.

26 iyun 2009
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BUDUR MƏNİM TALE
YAZIM
Ocaq kimi alışıram
Toz torpağa qarışıram
Öz bəxtimlə barışıramBudur mənim tale yazım.
Qəlbim çınqıl daşdı hələ
Qaya kimi aşdı hələ
Gözlərim də yaşdı hələBudur mənim tale yazım.
Eşqin dadın biləmmədim
Yaddaşımı siləmmədim
Xoşbəxtliyə gələmmədimBudur mənim tale yazım.
Şad günlərə möhtac qaldım
Boş xəyala tez-tez daldım
Öz canımı özüm aldımBudur mənim tale yazım.
Şair nədir,şeir nədir
Kimdir axı bilən qədir
Uçuq, sökük, köhnə qəbirBudur mənim tale yazım.

26 iyun 2009
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QIŞ LÖVHƏSİ
Küləyə bax, nə cür əsir
Həm şiddətlə,həm də aram.
Elə bil ki, bıçaq kəsir
Boran-qardan donur yaram.
Tamam olub hər yan bəyaz
Mürgüləyir torpaq hələ.
Çovğun,boran,duman, ayaz
Hər il olur bu qış belə.
Çılpaq olub tam ağaclar
Mer-meyvəsi dərilibdi.
Bardan əyilən budaqlar
İndi qardan əyilibdi.
Gül-çəməndən əsər yoxdu
Aylar öncə xəzan vurub.
Gözəlliksə yenə çoxdu
Ləzzət alır adam durub.
Baxdım titrəyən qışa mən
Gözəlliyi duydum indi
Tam vurulub bu qışa mən
Şair qəlbim coşub dindi.

27 iyun 2009
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MƏLƏK OLMAQ
İSTƏYİRƏM
Bir gün səhər tezdən durub
İşlərimi özüm burub
Xəyallarda yuva qurubMələk olmaq istəyirəm.
Uzaq olub dərddən, qəmdən
Uzaq olub boran, çəndən
Uzaq olub yaşdan,nəmdənMələk olmaq istəyirəm.
Günahlara batmamaqçün
Bəxtim kimi yatmamaqçün
Xoşbəxtliyi atmamaqçün Mələk olmaq istəyirəm.
İstəyirəm sızaq olum
Əzrailə tuzaq olum
Bədnəzərdən uzaq olumMələk olmaq istəyirəm.
Hər işində bat günaha
Belə həyat gəldi baha
Bəndə oldum, yetər dahaMələk olmaq istəyirəm.

27 iyun 2009
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GÖZÜN ÇIXSIN, EY FƏLƏK
Məni saldın toruna
Bax bir bunun boyuna.
Düşdüm dərin quyuna
Gözün çıxsın ,ey fələk.
Kor olsun iki gözüm
Görə bilmədin özüm.
Sənə yoxdu ta sözüm
Gözün çıxsın, ey fələk.
Gülsüz qoydun çəməni
Hey ağlatdın güləni.
Aldatdın yaman məni
Gözün çıxsın, ey fələk.
Səhvən sənə inandım
Yol üstündə dayandım.
Gedəndəsə yubandım
Gözün çıxsın ,ey fələk.
Yara kimi qanadım
Özgəsini qınadım.
Sındı qolum, qanadım
Gözün çıxsın, ey fələk.

27 iyun 2009
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DÖZƏ BİLMƏRƏM
Dərdə bax,ürəkdən ayrı yaşamaq
Çəməndən, çiçəkdən ayrı yaşamaq
Arzudan, diləkdən ayrı yaşamaqMən bu cür dərdlərə dözə bilmərəm.
Sevgi- məhəbbətdən ayrı dolanım
Bir gün çıxacaqdı üzə yalanım.
Od yoxsa ocaq tək nə cür qalanım
Mən bu cür dərdlərə dözə bilmərəm.
Acı göz yaşından gülmək yaxşıdı
Yarının qədrini bilmək yaxşıdı.
Bu çür yaşamaqdan ölmək yaxşıdı
Mən bu cür dərdlərə dözə bilmərəm.
Əməlləri min fitnədi,yamandı
Hər addımı bir kələkdi ,yalandı
Qədir qiymət anlamayan zamandı
Mən bu cür dərdlərə dözə bilmərəm.
Ey allah, yazımdan ayırma məni
Duman, ayazımdan ayırma məni.
Şerimdən,sazımdan ayırma məni
Mən bu cür dərdlərə dözə bilmərəm.

28 iyun 2009
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NEYLƏYİM
Bezdiribdi tamam məni
Neyləyim bu ürəyi.
Oda salıb yaman məni
Neyləyim bu ürəyi.
Tamam mənə zülm edir
Nə anlayır,nə də bilir.
İkisini birdən sevir
Neyləyim bu ürəyi.
Bəxt yazısın özü yazıb
Öz-özünə quyu qazıb.
İnan, tamam yolun azıb
Neyləyim bu ürəyi.
Nə yıxılıb yatammıram
Nə imana qatammıram.
Nə də kəsib atatmmıram
Neyləyim bu ürəyi.
Az müddətlik güləcəksə
Gah gedib, gah gələcəksə.
Öz bildiyin edəcəksə
Neyləyim bu ürəyi.

28 iyun 2009

177

QƏLƏMİM
Nə qədər görmüsən göz yaşları sən
Şükür qırılmadın yenə qələmim.
Nə qədər qaytardın yaddaşları sən
Şükür qırılmadın yenə qələmim.
Hamını gizlincə boylanıb süzdün
Qəhər sularında yamanca üzdün.
İçində ağlayıb bir təhər dözdün
Şükür qırılmadın yenə qələmim.
Çox vaxtı əlimdən düşüb çatladın
Hər dərdin üstündən keçib adladın.
Qorxulu mərmi tək yaman partladın
Şükür qırılmadın yenə qələmim.
Şimşəklər qısqanar çaxılmağına
El baxa bilməzdi yıxilmağına.
Düşmən sevinərdi qırılmağına
Şükür qırılmadın yenə qələmim.
Kişi məğlub olsa elə eyibdi
Nə qədər zərbələr sənə dəyibdi.
Düzdü zalım dünya bir az əyibdi
Şükür qırılmadın yenə qələmim.

30 iyun 2009
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QƏLƏMİMMİ,ŞEİRİMMİ,
SAZIMMI
Həftə nədi ,zaman nədi,il nədi
Qələmimmi,şeirimmi,sazımmı.
Vulkan nədi,palçıq nədi,lil nədi
Qələmimmi,şeirimmi,sazımmı.
O kimdir ki, göydən yerə gələcək
Heç bir dərdə vec verməyib güləcək.
Bu dünyanı qəmdən xilas edəcək
Qələmimmi,şeirimmi,sazımmı.
Sona kimi doluşacaq göllərə
Tez boylanıb ötən ağır illərə.
Qoşun kimi axışacaq çöllərə
Qələmimmi,şeirimmi,sazımmı.
Vətənin qədrini kimlər biləcək
Torpağı almağa qərar verəcək.
Düşməni həyatdan tamam siləcək
Qələmimmi,şeirimmi,sazımmı.
Yamanca qorxuram sabahım nədi
Nəfsim nəyə keçir,tamahım nədi.
Ey allah, özün de, günahım nədi
Qələmimmi,şeirimmi,sazımmı.

30 iyun 2009
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SAĞ OL KİTABXANAÇI
Bu şeiri Mingəçevir
kitabxanaçılarına
həsr etmişəm

Kitab elin sərvətidi
Bu millətin qüdrətidi.
Adın elin şöhrətidi
Sağ ol kitabxanaçı.
Kitaba bax bir qaya
Üst-üstə çatar aya.
Zəhmətin gəlmir saya
Sağ ol kitabxanaçı.
Qoy qismətin bar olsun
Hər bir zaman var olsun.
Tanrı sənə yar olsun
Sağ ol kitabxanaçı.
Şəkər sözsən hər zaman
Gülərüzsən hər zaman.
Döğru, düzsən hər zaman
Sağ ol kitabxanaçı.
Nə tərifdi,nə yalan
Xalq səni sevib yaman.
Minnətdaram hər zaman
Sağ ol kitabxanaçı.
30 iyun 2009
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TOXUNMAYIN
Ey şairlər eşqdə azın
Bu dünyaya quyu qazın
Nədən istəyirsiniz yazınTək zamana toxunmayın.
Yağı düşmən, siz bitdiniz
Ölmə fərman verdiniz
Nə deyirəm bildinizTar, kamana toxunmayın.
Günahlardan qorxub gəlsəz
Savabları burda bilsəz
Hətta daha tövbə etsəzHeç Qurana toxunmayın.
Cavan insan ,qıyma gözü
Çəkinmədən deyin sözü
Yığın qəlbə doğru ,düzüBir yalana toxunmayın.
Eşqə dalın, seyrə çıxın
Qəm-qüssəni daha sıxın
Ev yıxanı siz də yıxınBax, qurana toxunmayın.

30 iyun 2009
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XOŞDU BELƏ YAŞAMAQ
Həm şirindi,həm məzəli
Xoşdu belə yaşamaq.
Yarım dünya gözəli
Xoşdu belə yaşamaq.
Nə yerimdən durammıram
Nə yuxudan oyanmıram.
Yaşamaqdan doyammıram
Xoşdu belə yaşamaq.
Hey əsəsən külək kimi
Döyünəsən ürək kimi.
Yaşayasan mələk kimi
Xoşdu belə yaşamaq.
Hər yan çəmən,hər yan çiçək
Xəyallarım olsa gerçək.
Bax, bir azdan yar da gəlcək
Xoşdu belə yaşamaq.
Qəm zindanda,eşq biçimdə
Tək qalibəm hər seçimdə.
Tanınıram el işində
Xoşdu belə yaşamaq.

30 iyun 2009
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MƏNİM HƏYATIM
Hər ömrü yaradan bizə bəxş edib
Çalış bu həyatı kişi tək yaşa.
Hər yersiz suala bir cavab verib
Olma nadanlara kiçik tamaşa.
Dünya puç etsə də məhəbbətimi
Saçıma kədərdən düşməyib dənim.
Qorudum sonacan səadətimi
Kimsə alanmadı əlimdən mənim.
Ürəyim həsrətdən yamanca soldu
Yenə də vermədim sirrimi yada.
Nə qədər arxamca daş atan oldu
Yalnız mərd gəzmişəm namərd dünyada.
Ömrümü çox zaman dumanlar aldı
Ancaq kürəyimi vurmadım yerə.
Nə olsun həyatım qurudu qaldı
Səbr edib dözmüşəm sınmadım yenə.
Kədər bağçasından bir qəhər dərdim
Dedim ki, tezliklə solacaq yəqin.
Dünyaya gələndə payızda gəldim
Gedişim baharda olacaq yəqin.

16 iyul 2009
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İLHAM MƏNBƏYİMDİ
Ötüb gedən gözəl çağlar
Bir-birinə dayaq dağlar
Gül-çiçəkli yaşıl bağlar
Mənim ilham mənbəyimdi.
Qızmar günlü yazlar,yaylar
Bixoş ötən günlər, aylar.
Qəlbim kimi coşan çaylar
Mənim ilham mənbəyimdi.
Fərqi yoxdu, axşam ,səhər
Ta başıma gəlsə nələr.
Həm məhəbbət həm də kədər
Mənim ilham mənbəyimdi.
Ayırmışam yaxşı, pisi
Avaz olmaz qarğa səsi.
Sevdim məni sevən kəsi
Mənim ilham mənbəyimdi.
Dünya! kədər-qəmi devir
Mütaliboğlu hələ sevir.
Çünki doğma Mingəçevir
Mənim ilham mənbəyimdi.

16 iyul 2009
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MƏN QOCALIQ ÇAĞINDAYAM
Qara saçım bəyaz olub
Taleyim də ayaz olub.
Qismətimdə gün az olub
Mən qocalıq çağındayam.
Eynək taxdım gözlərimə
Diqqət etdim sözlərimə.
Taqət gəlmir dizlərimə
Mən qocalıq çağındayam.
Çox işləri görəmmirəm
Öhdəsindən gələmmirəm.
Daha könül verəmmirəm
Mən qocalıq çağindayam.
Nə sevginin qəfəsi var
Nə gəncliyin nəfəsi var.
Tək şairlik həvəsi var
Mən qocalıq çağındayam.
Qoca ömür geri qaldı
Günlərimi illər aldı.
Axır bu dövrə saldı
Mən qocalıq çağındayam.

16 iyun 2009

185

EŞQ QALASI
Təmiz sevgi yoluyam
Keçilməz eşq qalası .
Şeyriyyatın qoluyam
Şeirlərin atası .
Tanrı mənə hələ yarsa
Şeiyrə xiridaram mən.
Harda qoşma ,qəzəl varsa
Demək orda varam mən.
Dünyaya mərd gəldiyim tək
Mərd də dönüb gedəcəm.
Xoşbəxtliyi bildiyim tək
Hamıya nəql edəcəm.
Çalışmayın aldatmağa
Sanmayın ki ,qanam mən.
Boylanmayın yerdən dağa
Sadə bir insanam mən.
Düşmənlərə çəpər oldum
Doğmalara açıq qapı.
Bulud kimi tez-tez doldum
Qəlb hiddətə dözmür axı.

186

Axirətlə işim yoxdu
Yalnız haqdı mənim yolum.
Qəlbim kiçik ,sevgim çoxdu
Heç bilməzdim belə olum.
Təmiz sevgi yoluyam
Keçilməz eşq qalası.
Məni sayanın quluyam
Saymayanın ağası.
16 avqust 2009

GECDİ DAHA
Yenə də qəm qatarı
Aldı məndən baharı
Bumu qəlbin vüqarı
Anlamadım, gecdi daha.
Ev yaxında, qəlb uzaqda
Bir iz qoyur hər sızaq da.
Eşq can verir bir tuzaqda
Anlamadım, gecdi daha.
Bu dünyanın ziynətini
Duyammadım niyyətini.
Heç qədrini, qiymətini
Anlamadım, gecdi daha.

187

Yalançıya qardaş dedim
İkiüzlüyə sirdaş dedim.
Öz qəlbimə savaş dedim
Anlamadım, gecdi daha.
İndi cavan vaxtım deyil
Qızıl olan baxtım deyil.
Çürük stul taxtım deyil
Anlamadım, gecdi daha.
17avqust 2009

ƏLVAN PAYIZ
Yavaş –yavaş asta-asta duyulur
Qızıl donlu payızın şux nəfəsi.
Çaylar ,göllər göz yaşı tək durulur
Ta azalır quşların da nəğməsi.
Aram-aram əsir sərin küləklər
Könüllərə xoş bir ahəng gətirir.
Ləzzət alır ,çox şad olur ürəklər
Dəli payız əlvan çələng gətirir.
Gün keçdikcə dəyişilir rəngləri
Çəmənin də,bağçanın,da dağın da.
Solğun güldən hörülür çələngləri
Könül coşur fəsli xəzan çağında.

188

İsti yaydan xəbər- ətər qalmayır
Püsəkləyir narın yağan yağışlar.
Əlvan payız heç yerində durmayır
Gözəlliyi aləmə nur bağışlar.
Mən payız fəslinin xəzan oğluyam
Çox şadam ki, bu fəsildə doğuldum
Baxmayın şairəm ,Mütaliboğluyam
Mən də bu fəsildə şair yoğruldum.
22 avqust 2009

ÖTƏN GÜNLƏR
Günü yaxşı yaşa, bitir,
Dönmür geri ötən günlər.
Bir qatardı ötüb gedir
Dönmür geri ötən günlər
Şair dostum tez gəl duraq
Bu dünyanı təzdən quraq.
Çalış yaxşı bir iz burax
Dönmür geri ötən günlər.
Taleyinlə tam barışsan
Ocaq kimi sən alışsan.
Nə qədər də ta çalışsan
Dönmür geri ötən günlər.

189

Pal-paltar tək yumaq olmur
Nə əkilmir, alaq olmur,
Gündən-günə calaq olmur
Dönmür geri ötən günlər.
Bax, saata, tələsir bərk
Sanki uçur əqrəbi tək.
Lap istəsən geriyə çək
Dönmür geri ötən günlər.
22 avqust 2009

HƏKİM
Uşaqlıq ilindən indiyə qədər
Görürəm mənimçün etmisən nələr.
Qoymadın ömrümü bürüsün qəhər
Qızıldandı sənin əllərin, həkim
Bəlkə olmasaydın yanımda bir gün
Artıq bir tabutda olmuşdum sürgün.
Dolayı ömrümü eylədin düzgün
Qızıldandı sənin əllərin, həkim.
Həyat çox fanidi, yaxşılıq bilməz
Çox vaxtı insanın üzünə gülməz.
Ancaq ki, o səni dübarə verməz
Qızıldandı sənin əllərin, həkim.

190

Sənin əlin hər xəstəyə şəfadı
Ağlına bir söz olammaz ,zəkadı
Kəlmə- sözün bütün dərdə dəvadı
Qızıldandı sənin əllərin, həkim.
Əsər çıxar inan sənin sözündən
Heç bir gizlin iş qaçmayır gözündən.
Mən gedirəm salamat qal özündən
Qızıldandı sənin əllərin ,həkim.

23 avqust 2009

NƏ YAZIM
Məhəbbətdən, kədər-qəmdən
Heç bilmirəm nədən yazım.
Dünya daha bezdi məndən
İndi kimə quyu qazım.
İki üzlüdən yoldaş olmaz
Salmamışam ona meyil.
Yalan yazsam düzgün çıxmaz
Yaltaqlıq da mənlik deyil.
Qaranı ağ, ağı qara
Yazsam aləm gülər mənə.
Doğru söz də vurur yara
Salır ürəyi qəmə.

191

Nədən yazım bəs onda mən
Beynimə bir fikir gəlmir.
Mavi dəniz yaşıl çəmən
Gözüm görür, əlim dərmir
İndi bildim bir bel alım
Toxum səpim, ağac əkim.
Bir işgüzar bağban olum
Şairlikdən ta əl çəkim.

23 avqust 2009

ŞAİR ÜRƏYİDİ
Dağ çayı tək daşdı qəlbim
Məcrasına yığammadı.
Zirvələri aşdı qəlbim
Şöhrətinə sığammadı.
Neçəsinə könül verib
Gümanında saxlayıbdı.
Üçün, dördün birdən sevib
Heç geriyə baxmayıbdı.
Fərq qoymayır dosta, yada
Bütün bəndə birdi ona.
Heç verməyib ömrü bada
Nifrət, kədər sirdi ona.

192

Heç anlamaz nədir yalan
Doğru sözün nəqqaşıdı.
Çox ürəyi edib talan
Qəm dağının sal daşıdı.
Hər sözünü sınamayın
Bu dünyanın gərəyidi.
Çoxun sevir, qınamayın
O bir şair ürəyidi.

25 avqust 2009

ÖMRÜMƏ PAYIZ GƏLİR
Solur əlvan güllərim
Quruyur xoş günlərim
Xəzan olub çöllərimÖmrümə payız gəlir.
Bahar idim gümanca
Çox aldandım yamanca.
Bilməz idim zamanca
Ömrümə payız gəlir.
Sevincimdən uçuram
Dünyaya nur saçıram.
Dərd əlindən qaçıram
Ömrümə payız gəlir.

193

Hey üşüyür ürəyim
Buz bağlayır kürəyim.
Bumu mənim gərəyim ?
Ömrümə payız gəlir.
Bahar məndən dönüb getdi
Bəlkə də bax, qəsdən etdi.
Elə getdi, gözdən itdi
Ömrümə payız gəlir.
27 avqust 2009

QOCALAR ŞAİR
Gəzir oba-oba,aranı, dağı
Gözləri çəməni, ürəyi bağı.
Baxmadan ayırır qaranı ,ağı
Hər açan çiçəkdən güc alar şair
Zamanı gəlmədən qocalar şair.
Aşılmaz dağları sədləri aşar
Göl kimi durulub,çay kimi daşar.
Çox zaman yığışıb fikrində yaşar
Röyaya ,xülyaya çox dolar şair
Zamanı gəlmədən qocalar şair.
Vaxtında sevib qədrin bilməsən
Yazdığı şeirinə qiymət verməsən.
Tər açan çiçəkdi qulluq etməsən
Heç payız olmamış tez solar şair
Zamanı gəlmədən qocalar şair.

194

Gözləri hey gəzər bəxtiyarını
Başına tac bilər hər an yarını
Heç zaman itirməz ixtiyarını
Şöhrəti, şanıyla ucalar şair
Zamanı gəlmədən qocalır şair.
Şeirlər oxucu, səs ümman gəzər
Dünyanı hər vaxtı tapdayar, əzər
Saçına dənləri çox erkən düzər
Zəngli saat kimi qurular şair
Zamanı gəlmədən qocalır şair.
4 sentyabr 2009

BACILAR
Çox zaman gümraham,çox zaman yorğun
Çaylarda daşqınam,göllərdə durğun
Mən dəli şairəm sevgiyə vurğunMənim xoşbəxtliyim sizsiz, bacılar.
Şeirdə qafiyə, sazdakı səsəm
İstərəm yel olum hər yana əsəm.
Bu bədbəxt dünyada ən xoşbəxt kəsəmÇünki səadətim sizsiz ,bacılar.
Çiçəyəm qışda da, inan solmaram
O boş-boş xəyala bir də dalmaram.
Nə qədər siz varsız mən qocalmaramGənclik təravətim sizsiz, bacılar.

195

Tək arzum ,istəyim, diləyim sizsiz
Gərəksiz dünyaya gərəyim sizsiz.
İnanın döyünən ürəyim sizsiz
Son ümid ,niyyətim sizsiz, bacılar.
Sizinlə bu dünya gözəl görünür
Bir muğam,bir kaman,qəzəl ,görünür
Ürəyim aləmə yaman bürünür
Bütün ülviyyətim sizsiz, bacılar
4 sentyabr 2009

ƏDƏBİYYAT MÜƏLLİMƏSİ
Dil-ədəbiyyat müəlliməm
Fatma Hüseynovaya
həsr edirəm

Poeziya vurğunudu
Ədəbiyyat müəlliməsi.
Əsrlərin yorğunudu
Ədəbiyyat müəlliməsi
Qəzəl ,qoşma, rübaidən
Şah Ismayıl Xətaidən
Xəbər verir Füzulidən
Ədəbiyyat müəlliməsi.
Deyir sözdə kəsər nədi
Xəmsə, təmsil, əsər nədi
Özü də bir əfsanədi
Ədəbiyyat müəlliməsi.

196

Gecə-gündüz keşik çəkir
Xam torpaqda bitki əkir
Biliklərdən qala tikir
Ədəbiyyat müəlliməsi.
Fərəhindən cuşa gəlir
Becərdiyi barın dərir.
Şeriyyata toxum səpir
Ədəbiyyat müəlliməsi.

4 sentyabr 2009

MƏNİM İLK ZƏNGİM
Bu gün “Bilik günü “, ilk zəng günüdü
Mənim ilk zəngimdən çox illər keçib.
Ağıldan hörülən çələng günüdü
Mənim ilk zəngimdən çox illər keçib.
Mən də bu bayrama salsam da meyil
Gəzirəm fikrimdə bax veyil-veyil.
İndi çalacaq zəng mənimki deyil
Mənim ilk zəngimdən çox illər keçib.
Mən də şagird idim ötən zamanda
Bir gün eşqdə idim, bir gün yamanda
Çox xöşbəxt olmuşam, bilin o anda
Mənim ilk zəngimdən çox illər keçib.

197

Çox kövrəldir məni məktəb binası
Şirin idi müəllimlərin cəzası.
Heç sağalmaz bu qəlbimin yarası
Mənim ilk zəngimdən çox illər keçib
Qələmimə sarılaraq iki əlli
Şeir yazdım ,sözüm oldu kəsərli.
Bu da olsun qoy özümə təsəlli
Mənim ilk zəngimdən çox illər keçib.

4 sentyabr 2009

PAYIZIM
Həsrətinə dözəmmirəm
Qəm gölündə üzəmmirəm.
Qəlbə sevinc düzəmmirəm
Payızım çox gecikir.
Baharım çox olsa şirin
Yenə vermir onun yerin.
Bir o bilir eşqin sirrin
Payızım çox gecikir.
Hanı əlvan lövhəsi
Sarı parlaq şöləsi.
Oldum xəzəl köləsi
Payızım çox gecikir.

198

Öyrəşmişəm zamanca
Tələsirəm yamanca
Düşünürəm gümanca
Payızım çox gecikir.
Zəndimcə çox gəzib daha
Dərd -sərimi əzib daha
Ya da məndən bezib daha
Payızım çox gecikir.

4 sentyabr 2009

QIZIL PAYIZ
Gözləməkdən xəstə oldum
Harda qaldın qızıl payız.
Dərd çəkməkdən inan soldum
Harda qaldın qızıl payız.
Canım qurban çənin üçün
Bir qonaq ol mənim üçün
Darıxmışam sənin üçün
Harda qaldın qızıl payız.
Sən oldun səadətim
Sağlığımda niyyətim
Hətta ilk məhəbbətim
Harda qaldın qızıl payız.

199

Gəl yanıma əvvəlki tək
Qoyma yalqız,gəl qoyma tək.
Niyə etdin sən məni tərk
Harda qaldın qızıl payız.
Şeriyyata dalammıram
Heç ilham da alammıram
Səndən ayrı qalammıram
Harda qaldın qızıl payız.

5 sentyabr 2009

İLK MÜƏLLİMİM
İbtidai sinif müəlliməm
Zenfira Abbasovaya
həsr edirəm

Tez-tez düşür yadıma
Mənim ilk müəllimim.
Can qatırdı canıma
Mənim ilk müəllimim
Şəndi,gülərüz idi
Qamətidə düz idi.
Baldan şirin söz idi
Mənim ilk müəllimim.
Duman oldu çənim üçün
Saçımdakı dənim üçün.
Bir dünyadı mənim üçün
Mənim ilk müəllimim.

200

Şəfəqdi gözlərimdə
İlhamdı sözlərimdə.
Taqətdi dizlərimdə
Mənim ilk müəllimim.
Nələr çəkdin bilirəm
Canımdan çox sevirəm.
Çox təşəkkür edirəm
Mənim ilk müəllimim.

5 sentyabr 2009

ZAMANI SAXLAYIN
Yenə qəlbim çəndi,borandı,qardı
Xoş günləri məndən alıb apardı.
Saqqız kimi uzadaraq qopardı
Zamanı saxlayın,qoymayın getsin.
Kaş yenə o dəcəl uşaq olardım
Sevgimdən gül kimi açıb solardım
Quruyub yerimdə çaş-baş qalardım
Zamanı saxlayın,qoymayın getsin.
Tək böyümək idi arzu- niyyətim
Yaxşı gətirirdi o vaxt qismətim.
Hələ beynimdədi ilk məhəbbətim
Zamanı saxlayın,qoymayın getsin.

201

Fikrimdə görürəm o yandan bəri
Görərək itirdim gör ki nələri.
İmkanız vardısa qaytarın geri
Zamanı saxlayın,qoymayın getsin.
Gedərsə ürəyim dönəcək dağa
Xəzan düşəcəkdi qəlbimdə bağa.
Çox həsrət olacam gənclikdə çağa
Zamanı saxlayın,qoymayın getsin.

5 sentyabr 2009
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DÜNYANIN ZÜLMÜNƏ CAVAB

Yaman acısanmış, ey yalan dünya
Mən də yaşayaraq bilmişəm sonda.
Bax bir gün olacan sən talan dünya
Baxıb güləcəyəm mən sənə onda.
Qalmışam həyatın ayrıcında mən
Bilmirəm hayana üz tutum ,gedim.
Gözümdə qara su,taleyimdə qəm
Nədir de düşmənlik mənimlə, bilim.
Qocanı can verib ölən görmüşəm
Ömür bağçasının meyvəsin dərib.
Bir körpə şəfəqi sönən görmüşəm
Dünyaya gələndə cəsədi gəlib.
Baxdım taleyimə, baxdım yaşıma
Gördüm ki ,fərqi yox baharın, yazın.
Sevgi yağış kimi yağsın başıma
Yenə yerin vermir mənə payızın.
Ürəyim həsrətdən yamanca soldu
Yenə də sirrimi vermədim yada.
Nə qədər arxamca daş atan oldu
Yalnız mərd gəzmişəm namərd dünyada.
Əyilmədim heç bir kəsə bir dəfə
Əməlimi sözlərimi danmadım
Aldanmadım nə iblisə, nə şərə
Öz oduma özüm düşüb yanmadım.
Bir gün darıxanda baxdım səmaya
Söylədim, ey dünya, sənə qənimdi.
Boylandım göylərə, boylandım aya
Seçdim bir ulduzu, dedim mənimdi.
Mənə öz zülmünü etdikcə zaman

204

Hamısın bircə bircə yazdım şeirə.
Dünyanın üzlərin görəndə inan
Heç gərək qalmır ki çıxam seyirə.
İndiyəcən düzgün yola gəlməyib
İndən sonra gəlir- gəlsin, nə fayda.
Zalım dünya buracan düzəlməyib
İndən sonra qoy düzəlsin, nə fayda.
Gör neçə aşiqin nəfəsin kəsdi
Eşqə inanmayın, olmasaz əmin.
Hər yanı alovdu, hər yanı hisdi
San ki,filiyalıdı o, cəhənnəmin.
Hey aldadıb xəyallara, hisslərə
Çırpar sizi qayalardan qayaya.
Dara düşüb əl uzatsa sizlərə
Heç bir zaman inanmayın dünyaya.
Ömrümü çox vaxtı dumanlar aldı
Ancaq kürəyimi vurmadım yerə.
Nə olsun, həyatım qurudu, qaldı
Səbr edib dözmüşəm, sınmadım yenə.
Kədər bağçasından bir qəhər dərdim
Dedim ki, tezliklə solacaq yəqin.
Dünyaya gələndə payızda gəldim.
Gedişim baharda olacaq yəqin.

205

QORXUNC FƏSİL
2004-cü ilin qış günü........
Dizəcən olmuşdu yağan soyuq qar.
Kəsirdi insanda taqəti, gücü
Bu qarda nə yaman qorxunc bir hiss var.
Ağ libas geymişdi ağaclar, çöllər
Çiçəkdən, çəməndən xəbər yox idi.
Nazik buz qatıyla örtülüb göllər
Şaxtanın qüvvəsi yaman çox idi.
Heç görə bilmirsən inan ötəni
O lalə ,o rüzgar hara gedibdi.
Hər səhər bülbüllər ötən çəməni
İndi də qar-boran işğal edibdi.
Bu nə cür dəhşətdi, bu nə cür hava
Sırsıra tökülür damın belindən.
Ürəyim ağrıdı baxanda dağa
Mən də dağa dondüm ona sevgimdən.
Elə bil bu dünya nəsə deyirdi
Anlamadı heç kəs onun sözünü.
Bütün olanları artıq bilirdi
Biruzə vermirdi hələ özünü.

ƏSƏRİN BAŞLIĞI
Uzaq bir şəhərdə, uzaq bir yerdə
Dərdinə bürünmüş gözəl yaşayır .
Tənhalıq içində boğulur bir də
Ömründən hər ötən günləri sayır.

206

Hələ az olsa da bu qızın yaşı
Dünyanın hər üzün görübdü daha.
İpəkdən saçı var ,qələmdən qaşı
Bununçün gətirir həyatı baha.
Düzdür ki, başına bəla da olsa
Gözəllik tanrıdan bəxşişdi ona.
Ürəyi sıxılsa, gözləri dolsa
Yenə də zamana əyilmir Sona.
Möhkəm iradəli, səbirli qızdı
Başını dik tutur əyməyir heç vaxt.
Ömründə xəzandı ,fikrində yazdı
Xəyallar qoynunda yaşayır xoşbəxt.
Pəncərədən baxır küçəyə, çölə
Görür ki ,hər tərəf borandı ,qardı.
Sanki, taleyinə boylanır elə
Onun da ömründə şaxtalar vardı.

SONANIN AYNA İLƏ SÖHBƏTİ
Ayna qarşısına keçərək Sona
Süzgün baxışlarla özünə baxır.
Dözməyir ürəyi ,dinlənir ona
Deyir ki,üzündən niyə qəm yağır?
Bir anlıq sanır ki ,aynada duran
Onun əksi deyil ,özgə biridi.
Danışdıqca başa düşülür o an
Ürəyi təmamən sehirdi, sirdi.

207

Söyləyir tənhalıq sıxmırmı səni
Mənim kimi nə sirrin ,sirdaşın var.
Çürük ağac kimi yıxmırmı səni
Şəxsən mənim üçün dünya gəlir dar.
Bax ,saçın, kirpiyin, gözün qaradı
Bəlkə də bəxtindən bu xəbər verir.
Dodağın üstü də kiçik yaradı
Zənnimcə ,qəlbindən o xəbər verir.
Demirəm bədbəxtəm mən bu dünyada
Yox, əsla, sadəcə təklik bezdirib.
Mənim eşq qatarım gəlməyib, ya da
Çox vaxtsız gələrək, çox vaxtsız gedib.
Tapammıram səadəti, sevinci
Bilmirəm son dəfə nə vaxt gülmüşəm.
Mənimçün olsa da məhəbbət inci
Sanma ki, mən onun dadın görmüşəm.
Baxdı aynadakı duran üzünə
Dinmədi, sakitcə tam sükut etdi.
Bir azca gülərək o öz-özünə
Otağı astaca tərk edib getdi.

NAMƏLUM ZƏNG
Bu qarlı, çovğunlu qışın səhəri
Dan yeri təzəcə ağaran vaxtı.
Telefon zəng çalıb ötdü ötəri
İki qəlb birləşib qığılcım çaxdı.
Durmadan hey ötür tələsir sanki
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Görən hansı qəlbi fərəh edəcək.
Səsi də külək tək hey əsir sanki
Hansı bəxtəvərdə bəxtə güləcək.
Təəssüf ki,hər bir kəs yuxulu imiş
Olduğu kimi də yerində qalır.
Ancaq ki, aradan heç vaxt keçməmiş
Təzədən başlayıb bir də zəng çalır.
Birtəhər dəstəyi götürür Sona
Yuxulu-yuxulu tutub gözləyir.
Yuxu imkan vermir danışsın ona
Axır titrək səslə”,alo”,söyləyir.
Heç ağarmamışdı hələ dan yeri
Gecənin zülməti yerində durur
Duman da örtmüşdü oyandan bəri
Ulduzlar səmanın belində idi
Zəng edən o cavan bir kənddən idi
Heç də yad deyildi, Elgündü adı.
Eyni bir torpaqdan,bir eldən idi
Bütün əhvalat da burdan başladı.
Sözünü qısaca söyləyir belə
Cümlədə sözləri astaca dərib.
Vaxt elə görüşək, çünki mən sənə
Şəkil verməliyəm, Emil göndərib.
Şəkil ailəvi olan şəkildi
Emillə qohumdu yaxından Sona.
Bakıya onsuz da Elgün gəlirdi
Onunçün verir ki,çatdırsın ona.
Tez razı salırlar onlar bir-birin
Ortaq bir fikirə gəlirlər artıq.
Təyin elədilər ta görüş yerin
Zamanın,məkanın bilirlər artıq.
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İLK GÖRÜŞ
Gör neçə əsirlər yaddan çıxmayır
Məcnundan,Fərhaddan ,Kərəmdən bəri.
Heç zaman dünyada unudulmayır
İlk məhəbbətlə ilk görüş yeri.
Bu yerlər ürəkdə məhəbbətlərin
Bahar çiçəyi tək açan yeridi.
Arzu -diləklərin, ülviyyətlərin
Ürəyə şəfəqlər saçan yeridi.
Axır ki görüşə bilirlər artıq
Baxıb bir-birinə elə o anda.
Sonunda tanıya bilirlər artıq
Pis olmaz köməklik etsə zaman da.
Saat asta-asta yoluyla gedir
Bir az danışırlar olub keçəndən
Elgün də Sonanı xəbərdar edir
Rayonda baş verib olub- bitəndən.
Danışırlar, dərdləşirlər beləcə
Zamandan da xəbərləri olmayır.
Görürlər ki, vaxt ötüşüb eləcə
Nahara da o qədər vaxt qalmayıb.
Əmanəti nəhayət ki,sonunda
Təhvil-təslim edirlər bir-birlərinə.
Bax beləcə görüş bitir bununla
Sağollaşıb gedirlər evlərinə.
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ERKƏN OYANAN SEVGİ
Kəsmir əlaqəni bunlar heç zaman
İmkan olan kimi görşürdülər.
Yenə olanlardan danışır o an
Bütün dərd-sərləri bölüşürdülər.
Əvvəl münasibət dostluğa döndü
Ancaq uzun müddət belə getmədi.
Sonradan bu dostluq sevgiyə çöndü
Eşq yolu uzandı heç də bitmədi.
Heç Sona bilməzdi sabah Elgünü
Hətta öz ömründən artıq sevəcək.
İrəli can atan ,günün bir günü
Onu həyatına gərək biləcək.
Daha çox güvəndi ona getdikcə
Hər zaman anlayan yeganə oydu.
Bəlkə də onunçün zaman keçdikcə
Ömrünün ayrılmaz hissəsi oldu.
Heç də gizlətmirlər öz sirlərini
Bir-bir, yavaş-yavaş açıb deyirlər.
Dinləyə bilmirlər ürəklərini
Çünki bir-birini yaman sevirlər.
Ancaq ki qorxurlar bax söyləməyə
Tale də bunları bir sınaq edir.
Ürəksə dözməyir ta gözləməyə
Oda, alovundan əriyib gedir.
Qorxu da ayrılıq qorxusu idi
Buda ki, doğrudan dözülməz olur.
Elgün də axır ki ,dözmədi ,dedi:
Sonanın gözləri yamanca dolur.
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Deyir ki, qəlbimdən ata bilmirəm
Bu yolla görmürəm hara gedirəm.
Nə gündüz,nə gecə yata bilmirəm
Mən səni canımdan artıq sevirəm.
Bilmirəm nə hissdi,nə həyəcandı
Dağ kimi büründüm dumana, çənə.
Gözünə baxanda hissim oyandı
Məcnuna dönərək vuruldum sənə.
Sevgi qanadlarında uçuşan Sona
Bilmirdi bir anda özü nə edir.
Cavab söyləməkçün bir halda buna
Səsi çıxmasa da bəllidi ;sevir.
Utanır, başını aşağı salır
Bir al bənövşəyə dönür yanağı.
Quruyub ağac tək yerində qalır
Getdikcə quruyur dili,dodağı.
Sevgi çox təmizsə saxlayın yadda
Heç zaman olmayır onu devirmək.
Məhəbbət çələngli qoca dünyada
Nə gözəl hiss imiş sevib,sevilmək.
Həyat bağçasında sevgi çiçəkdi
Gərək qoymayasan vaxtsız solmağa.
Məhəbbət hər kəsə lazım, gərəkdi
İzin verməyəsən tez məhv olmağa.
Qatmayasan gərək ona heç yalan
Qoruyasan ,keşiyini çəkəsən.
Tək bir dəfə sevib,sevilir insan
Eşq toxum deyil ki, hər vaxt səpəsən.
Sevənlər qovuşur əhdə, vüsala,
Gözləri hər yanda sevgi görürdü.
Yamanca düşürlər tam haldan- hala
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Bir-birin dərdindən tamam ölürdü.
19 yaşına qədəmin qoyan
Sonayçün bu hisslər tanış deyildi.
Nədir onun qəlbin bu qədər oyan
Mən deyim, siz bilin, çünki sevirdi.
O heç bir gününü bu qədər xoşbəxt
Bu qədər sevinclə yaşamamışdı.
Çox erkən gülmüşdü ona tale-bəxt
Eşq ondan aralı qaçammamışdı.

***
Bakıda yaşayır gülüzlü Sona
Küləklər şəhəri yerindən idi.
Elgünün əlləri çatmırdı ona
Oda ki,Gürcüstan elindən idi.
Yenə də məsafə uzaq olsa da
Bir-birinə yaxın idi qəlbləri.
Ayrı-ayrılıqda tamam dolsa da
Bir yerdə boşalırdı dərdləri.
Sona çox həsrlətlə durub gözləyir
Haçan Gürcüstana çıxıb gedəcək.
Səbirsiz halda da yarın özləyir
Görən haçan bəxt üzünə güləcək.
Elgün də durammır yerində bir an
Gecələr də Sonaya zəng eyləyir.
Deyir ki,heç bir iş olmayıb inan
Qulağım səsini duymaq istəyir.
Yaman çox darıxdım mən sənin üçün
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Ömrüm bir andaca sanki tam bitdi.
Hava tək lazımsan sən mənim üçün
Bu sözlər Sonaya həyat bəxş etdi.
Sanki sevilib sevəndən bəri
Mələklər cüt qanad vermişdi buna.
Yalnız uçmaq idi onun dərd- səri
Sevgisi güc verirdi hər günü ona.
Bu qədər çox erkən, cavan yaşında
Sancılıb qəlbinə məhəbbət oxu.
O qədər fırlanır sevgi başında
Gecə də gözünə getməyir yuxu.
Onun davranışı ,onun əməli
Sonanı əməlli səbirsiz edir.
Onunçün Elgünü bu qız ,deməli,
Hər səhər açdıqca daha çox sevir.
Sanki ovsunlayıb Elgün bu qızı
Gözü də, qəlbi də tək onu sevir.
O oldu ömrünün baharı, yazı
Onunçün tək onu dünyası bilir.
Yalnız eşqdi həm sabahı, həm dünü
Ona görə budu eşqin qaydası.
Sanır ki,Elgünsüz olsa bir günü
Zərrə qədər olmaz ömrün mənası
Oturub gözləyir o Gürcüstana
Haçan qədəmlərin atıb gedəcək
Elə bil bir bülbül bir gülüstana
Gül üçün dolaşıb bir yad edəcək.
Hələ darıxanda Elgünün özü
Yol uzun olsa da gəlib görüşür
Yaman çox olsa da dərd -səri, sözü
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Sevgili yarıyla ancaq bölüşür.
Onunçün hər zaman özünü ancaq
Yarının qəlbində bilirdi hələ.
Sona da sirrini, sözünü ancaq
Yalnız bacısına deyirdi hələ.
Bir an darıxanda zəng edirdilər
Dözəmmirlər bir-birindən aralı.
Xəyallar qoynuna bir gedirdilər
Sevməkdən olmuşdu ürək yaralı.
Gəl bir eşqdə,məhəbbətdə gücə bax
Gör hansı güclərə o malik imiş.
Sevgidən bulud ol, şimşək kimi çax
Görərsən öz sevgin qəlbini yemiş.
Ürək sevgisindən artıq deyinir
Sevgiyə,sevincə yoldu məhəbbət
Əgər ki ,hər bir kəs sevib,sevinir
Bəs niyə deyirlər kordu məhəbbət.
Sözü çəp gələndə bu aşiqlərin
Küsülü qaldığı günləri olub
Gözləri güləndə bu aşiqlərin
Qəlbləri tənhalıq hissindən solub
Bulud tək gözləri tez-tez dolsa da
Yenə də sevginin qədrin bilirlər.
Nələr baş versə də, nələr olsa da
Onlar bir-birini yaman sevirlər
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MƏHƏBBƏTİN CƏZASI
Söz-söhbət getdikcə böyüyür daha
Elgünün anası bunu anlayır.
Bu da aşiq üçün oturur baha
Günün sonunacan onu danlayır.
Axı o bunların əksinə idi
Heç vaxt istəməzdi belə alınsın.
Bunların sevgisin qəsdinə idi
Əlindən gələni edir dağılsın.
Sonanı lap yaxşı tanıyır o da
Düşünür qədrini heç bilməyəcək.
Qorxur ki, oğlunu salaraq oda
Təmiz qəlbi ilə heç sevməyəcək.
Mahirə ananın ürəyindəki
Ayrı bir insandı, ayrı bir qızdı.
Düşünür Elgünün gərəyindəki
Hansı bir bahardı, hansı bir yazdı.
Gizlin elçi gedir o qıza bir gün
Sanır ki, oğlunun həyatın qurur.
Özündən xəbərsiz sevgiyə sürgün
Olan bu qızın da bəxtini burur.
Yenə də olanlar Elgünə olur
Əsəbi enməyir göylərdən yerə.
Fikiri çoxalır, gözləri dolur
Dərdini artırır o bilə-bilə.
Bilmirdi nə çarə qılsın dərdinə
Əsəbi hər günü başına vurdu.
Qız isə Elgünü salır beyninə
Özü od olsa da, adı Aynurdu.
O da bu aşiqin düşür izinə
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Getdiyi hər yolda qarşına çıxır.
Qapanıb iki əlli onun dizinə
Candan usandırır, qəlbini sıxır.
Ancaq yol tapammır qəlbinə onun
Nə qədər əlləşir, xeyri olmayır.
Tanrı pis gətirir onun da sonun
Sonacan məhəbbət qəlbə dolmayır.
Elgün də axırda tam bezib bir gün
Bütün olanları bir-bir danışır.
Aynursa əsəbi, gözləri süzgün
Tez dönüb geriyə evinə qaçır.
Deyir anasına o olanları
Tünzalə ananın yaş olur gözü.
O da yetişdirir bütün bunları
Yoldaşı Mikayıl bəyə ta özü.
Aynuru götürüb dərhal gedirlər
Yeni qudaları Mahirəgilə
Vur-qırğın, dava-dalaş edirlər
Heç bir kəs gəlməyir özünə hələ.
Axır ki, söz –söhbət çatırır sona
Qohumlar təmamən inciyib gedir.
Ancaq ki, qurtarmır Mahirə ana
Oğlunu danlayıb tamam məhv edir.
Elgünün ürəyi tam dönür dağa
Anasın sözləri pisinə gedir
Çəkilib səssizcə o bir otağa
Bakıya getməkçün hazırlıq edir.
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AŞİQİN ÖLÜMÜ

2008-ci ilin qış günü
Qarlı dekabırın 6-sı idi.
Görən nələr imiş həyatın önü
Sevgi aləminin axırı nədi.
Həmin gün aşiqlər danışırdılar
Hər cümlə bu eşqin özəlliyidi.
Arada lap küsüb barışırdılar
Bu da kı sevginin gözəlliyidi.
Bax Elgün Sonanın dəysə qəlbinə
Yenə də qəlbində onu çox sevir
Məlhəm etmək üçün onun dərdinə
Birdən o yarına qayıdıb deyir:
Deyir ki ,Bakıya gələcəm sabah
Ayrılıq ağırdı ,dözmürəm buna.
Sevinirəm səni görəcəm sabah
Gör səni nə qədər sevirəm Sona.
Sanki qız bir anlıq səmaya uçdu
Sevinci sığmırdı nə göyə, yerə.
Ürəyi Kür kimi yamanca coşdu
Həyəcan göz yaşın döndərdi selə.
Axşam gözləsə də sevinclə Sona
Elgündən gələcək məktublarını.
Ancaq heç bir söz yazmayır ona
Yenə də qınamır o öz yarını.
O,sanır ayrı nə ola bilər ki,
Yəqin telefonun konturu bitib
Hətta öz-özünə durub deyir ki
Bəlkə də yol gəlir dalğası itib.

218

Ayın yeddisində tez durub erkən
Yenidən zəng edir Sona yarına
Yenə də alınmır ,görür ki, birdən
Artıq zəng çatmayır bəxtiyarına.
Ağlında çox fikir gəzib dolaşır
Elə bil bıçaqlar batıb bağrına.
Fikri xəyalında sərhəddi aşır
Yenə də gəlməyir heç nə ağlına.
Yerində daş kimi qaldığı vaxtda
Əcəl ürəyinə qəm sərir birdən.
Fikirə,xəyala daldığı vaxtda
Yenidən kəndindən zəng gəlir birdən
Zəng edən tanış bir qız idi yenə
Dedi xəbərin var, təzə xəbərdən?
Mən də indi bildim deyirəm sənə
Yaman sarsılmışıq biz də səhərdən.
Sən demə ,bu səhər 6 olanda
Ağır avtomobil qəzası olub.
Bizə deyiblər ki, lap həmin anda
Elə yerindəcə 4 oğlan ölüb.
Dedim xəbər edim sən də biləsən
Üşaqlar bu kəndin bir adı idi.
Ölən 4 oğlandan biri tərslikdən
Mahirə xalanın övladı idi.
Bu ağır cümləni eşidir Sona
Telefon əlindən tez düşür yerə.
Yamanca dar gəlir yaşamaq ona
Çox zalım yazıldı taleyi belə.
Başında dolandı dağın çənləri
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Özünü itirdi qızın sözündən.
Elgünlə birlikdə olan günləri
Bir an keçib getdi gözü önündən.
Bu cavan yaşında bu çür əzabı
Niyə çəkdirirsən buna, ay allah.
Bax, bu çür cəzanı,bu cür fəsadı
Ayrısı çəksəydi ölərdi ,vallah.
Həyatsa görünmür onun gözünə
O təkcə yaşamda ta qalammadı.
Özün atdı avtomobilin önünə
Yenə də ölmədi,bacarammadı.
Sanmayın dalmışam yenə röyaya
Deməyin əsərdi,xaliqədi bu.
Yalançı ,ikiüzlü, zalım dünyaya
Elgünün ömründən xatirədi bu.

09.09.2009
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КİТАБIН İÇİНДƏКİЛƏР
Елвiнiн сöз дüнйасı
НƏ ЙАЗIР, СЕВЭİДƏН ЙАЗIР ГƏЛƏМİМ
Сəнi севiрəм ахı
İлк мəщəббəтiм
Əфв едə бiлмiрəм
Йаşадıг нəлəрi
Эöрüşмəйəк
Севэiм
Гайıтма
Севмəйəъəм даща
Сəнi мəндəн соруşсалар нə дейiм?
Артıг эеъдi
Öз əлiмлə газıраммış гуйуму
Бiр дə эəлəрдiм
Гой гəлбiнə олум нахış
Сəнi щеç севəммəрəм
Йадıна дüşмüрəм, эüлüм
Наз едiрсəн
Бу дüнйада çəкдiм нəлəр
Çеврiлдi
Йоллар нiйə белə вəфасıз олур
Севэi месажларıнда
Йаланçı йарıм
Нiйə qаyıтмıсан
Тапаъаğам бiр эüн сəнi
Сəнсəн əлаъıм
Кiмсə анламадı
Мəщəббəтiн щеç üзümə эüлмəдi
Севiрəм сəнi
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3
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Мəнi севəрсəнмi
Нəзiрəм
Баğışла мəнi
Бу гıз мəнi танıмадı
Щəлə сəнi эöзлəйiрəм
Бiр гıз эəлiр
Неъə севiб севiлмəйiм
Йадлаşмışıг йаманъа бiз
Эöрüş
Мəщəббəт нəдi?
Йадıна дüşмüрəм
Сəнi эöзлəйiрəм
Бiзiм бəхтiмiзə кəдəр əлəдi
Ода салıб
Севэiнi уъа тутун!
Унутма мəнi
Тале бiзə ойун гурду демəлi
Щəсрəт гойаъам сəнi
Мəщəббəтi кiмдəн алıм
Щеç йазığıн эəлмiр мəнə
Сəнi тапа бiлəммəдiм
Нə йаман çəтiнмiş унутмаг сəнi
Эöрмəйəъəн
Хатiрə şəкiл
Дедi, мəнi севəрсəнмi
Севмə мəнi
Севəрəм сəнi
Мəнлiк дейiл
Бу эöзəлə эöзüм дüşüб
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Сiзi хоşбəхт оласıз
Севэi дейiрлəр
Севмişəм
Севiрəм
Эəл сəнə şеiр дейiм
Щанı мəнiм мəщəббəтiм
Вəфасıзсанмış
Эəлсiн
Мəнiм iткiн мəщəббəтiм
Ода салдı гəлбiм мəнi
Гəлбiм
İтiб гəлбiм
Йухума эəлмişдiн
Бəйəнмəдi
Нə йазıр, севэiдəн йазıр гəлəмiм
ÖЗÜМ ÖЗ ДÜНЙАМIН ƏСİРİЙƏМ МƏН
Нə хəтакарсан дüнйа
Дüнйа
Дейəсəн, аğлıнı iтiрiб дüнйа
Та дəйişмəз бу дüнйа
Эöзəл дüнйа
Зüлм ейлəмə даща дüнйа
Сəндə нəлəр эöрдüм дüнйа
Мəн нə дейiм сəнə дüнйа
Даğıл даща белə дüнйа
Бöлüşдüрəк дüнйанı
Дüнйада мəнiм тəк вармı эöрəсəн
Эöрəсəн нə едiр йенə бу дüнйа
İнанмадı мəнə дüнйа
Хатакар дüнйасан
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Əзабıна дöзəммəдi
Мəн сəнə şеiрi неъə щəср едiм
Щеç iнсафıн йохду, дüнйа
Дüнйанıн гəрiбə işлəрi вармış
Бу дüнйайа iнанмайıн
Дüнйа вə мəн
Аъıглıйам, дüнйа, сəнə
Йарадандан iнъiмişəм
Üз дöндəрiб
Сəн дüнйанıн işiнə бах
Нə галдı кi, бу дüнйада
İнанмайıн дüнйайа
İстəмiрəм
Зарафат ейлəмə мəнiмлə дüнйа
Сəнiн işiн дейiл dünya
Бу ъüр йаранıбдı əзəлдəн дüнйа
Эəл сöз дейiм сəнə дüнйа
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Бəхтəвəр дüнйанıн бəхтсiз оğлуйам
Мəрд оğул эəрəкдi Азəрбайъана
Щейдəр халга, халг Щейдəрə сöйкəндi
Уъарıм
Öзü эедiбдiмi, öзü гайıтсıн
Ъан боръум галıб
Горуйа бiлмəдiк торпаğıмıзı
Вəтəн

224

118
119
120
121
122
123
124
125

Нурлу Мiнэəçевiрiм
Мiнэəçевiр эöзəлi
Сəнсiз öлəрəм, Вəтəн!
Щəрбiçiдi мəнiм атам
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ПОЕЗİЙА АЛƏМİН İЛЩАМI МƏНƏМ
Поезiйа алəмiн iлщамı мəнəм
Бу йаşам öлüмдəн бетəрдi мəнə
Анадан мüгəддəс вармı дüнйада?
Нə йаман тез гоъалıрам
Öвладсıз гоймасıн танрıм щеç кəsi
Йаман йадлаşдıрдı бу дüнйа бiзi
Бiр – «Йанıг Кəрəмi» çал мəнiм üçüн
Пейğəмбəр эетдiйi йолла эедiрəм
Кəсмə йолу, щəлə тездi
Эöзə эəлдiм
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Щiсс етмəдəн гоъалмışам
Мəлəклəр дедi мəнə
Öмüр кiтабı
Şеiр дəфтəрiмдə
Щəйат йаман şiрiндi
Тале йазарı
Şеiрə iлщам эəзiрəм
Бiр эüн эəлəъəкдiр
Ъаванлığıн сону эəлдi
Хəйалıмда йаşадаъам
Мəн Аллащıн елçiсiйəм
Дüнйа севəнлəрiндi
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Мəнiм işлəрiм дейiл
Будур мəнiм тале йазıм
Гış лöвщəсi
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Саğ ол кiтабханаçı
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Еşг галасı
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Эеъдi даща
Əлван пайıз
Öтəн эüнлəр
Щəкiм
Нə йазıм
Şаiр üрəйiдi
Öмрüмə пайıз эəлiр
Гоъалар şаiр
Баъıлар
Əдəбiййат мüəллiмəсi
Мəнiм iлк зəнэiм
Пайıзıм
Гıзıл пайıз
İлк мüəллiмiм
Заманı сахлайıн
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