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“Qocalıb qeyrətimiz...»
“Bu türk o türk deyil...»
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AXTARIRAM ALLAHI
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Qəlbləri abad edərəm
Olsa əgər imkanı, lap dünyanı mən şad edərəm.
Qüssələri məhv edərək, qəlbləri abad edərəm.
Xəlq olalı keçdi canım zülm əlinə, çırpınıram.
Xəlq edəni səsləyirəm , haqq dilərək dad edərəm.
Əhli-kitab Allahının hər işinə şükr eləyir
Zalım isə zülmün edib der, sizə bərbad edərəm.
Ey yaradan, səndə olan qüdrətini versən əgər,
Anca mənə, şər evini şər kimi bərbad edərəm.
Haqq dilədim, vermədilər, Sadiqə mən söylə dedim,
Varsa əgər haqq, onu mən diz çökərək yad edərəm.
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Cahan bir nazənin dilbər…

(H.Cavidə nəzirə)
“Cahan bir nazənin dilbər,” fəqət namərdə qismətdir.
Həqiqət axtaran insan əzəldən haqqa həsrətdir.
Babam Adəm, nənəm Həvva, atam Habil, əmim Qabil,
Vurub həmcinsi məhv etmək bəs insanda nə xislətdir?!
Zalım çəkər kefin daim, verər məzluma min zillət,
O zalimdən gələn hər şey bu məzluma əziyyətdir.
Nə hörmətlə, nə izzətlə bu dünyadan xeyir görməz,
Bəni-adəm ki, sultanlıq edən rüşvətlə sərvətdir.
De, Yar rəbb necə dünyadən ədalət istəsin Sadiq,
Ki, dünyanın lap əvvəldən gələn axrı qiyamətdir.
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Haqq olmuşam əzəldən
Dünən sevdim gözəl mən, bu gün yazdım qəzəl mən,
Babam şair olubdur, haqq olmuşam əzəldən.
Bu dünyadə əzəldən kam almışam həyatdan,
Budur, sadə gözəlçün bahar etdim xəzəldən.
Dədəm Qorqud ozandır, ərən oğlu Qazandır,
İgid Rövşən çalıb saz, Oğuz qoymaz saz əldən.
Döyüşlərdə sazın yox, qılınc oynat, el oğlu,
Gedib əldənsə dağ-daş, möhkəm yapış Xəzərdən.
Bezib, vallah, bəşərdən, qanı durmaz görərkən,
Dağıtmazmı, görən, O-bu dünyanı düzəldən?
Adamlar naxələfdir, əməllərdən axır qan,
Gələr, yəqin ki, bir gün bu əllərdən bezər dən.
Mənim Sadiq bu qəlbim deyər, vallah, ürəkdən,
Sözün sevən adamlar, özün salmaz nəzərdən.
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Etmə ümid
Özün öz qədrini bil, özgəsinə etmə ümid,
Ananın qeydinə qal, sürətinə etmə ümid.
Dünənin həsrəti bitməz, onu danmaq, yaramaz,
Dinə möhtac səhərin bidətinə etmə ümid.
Atalar yaxşı deyib ki, kasıbın qeyrəti çox,
Pulu çox nakişinin, biətinə etmə ümid.
Kişi əlbət, edə ağlıyla əməl hər işinə,
Gedər əldən kişilik, şəhvətinə etmə ümid.
Evin ol qeyrəti, hər dəm çək onun zəhmətini,
Kişi tək bir qadının qeyrətinə etmə ümid.
Özü səndə uca Allahımızın, bil, bu yetər,
Üzə-üz baxmaq üçün surətinə etmə ümid.
Azacıq varsa sənin şöhrətilə şanın əgər,
Yenə, Sadiq, oxu, sən, şöhrətinə etmə ümid.

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

9

Bəllidir
Nəsimiyə nəzirə
Ad-sanı hər dahi şəxsin izzətindən bəllidir.
Yaxşılardan yaxşı kəslər xislətindən bəllidir.
Başda yaylıq, ya papaqla bəlli olmaz qeyrəti,
Ya kişi, ya arvad ancaq qeyrətindən bəllidir.
Dostu-yarı dandı şöhrət tacını kim qoydusa,
Hər ucuz şöhrət əsiri surətindən bəllidir.
Dilbərindən ayrı düşşə, qəm edib ağlar könül,
Aşiqin sevdası hər dəm həsrətindən bəllidir.
Dərdə xalqın tabı çoxsa, Sadiqa, tən etmə sən,
Millətin üsyana meyli sərvətindən bəllidir.
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Fağır kişi
Gəlib gedir, gəlib gedir, ayaq döyür fağır kişi,
Əyib belin, döyür gözün, yazıq-yazıq baxır kişi.
Gedir ki, bəlkə rəhbərin görüb sözün sovun deyə,
Nə fayda, hey için yeyir, ümidlərin sağır kişi.
Bezib yazıq, zaman döyür, həyat verir əzab ona,
Arar ölüm, gedib görür yazıq uşaq yatır kişi.
Uşaq deyir: “yemək verin,” durub, çıxıb gedir yenə,
Gəzir həyət-həyət, qapı döyüb qatıq satır kişi.
Qatıq satıb alır yemək uşaqların sevindirə,
Gəlir qadın deyir: “geyim” başın tutub qaçır kişi.
Çıxıb görür sahib gəlib, evin pulun, deyir ona,
Sadiq qalıb verir pulun, lakin ölür axır kişi.
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Gedib əldən şöhrətiylə şanımız
Gedib əldən şöhrətiylə şanımız,
Əgər yoxsa pul, qarədir qanımız.
Kasıb ölsə, dərman verməz kimsə bil,
Yaxın durmaz, çün yoxdur vicdanımız.
Atam doğma bir qardaşla düşmənik,
Gələn yadçün qurban daim canımız.
Əgər bir gün düşmən gülsə bizlərə,
Olar dostum, əlbət, qan düşmanımız.
Bil, ey Sadiq, hürriyyətidir bizim,
Həyat güldürən şən dürəfşanımız.
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Yam-yam kimi
Ömrüm-günüm hey əriyir dayanmadan bir şam kimi,
Sonsuz olan arzularım parıldayır bir cam kimi.
Cismin kiçik zərrə kimi, bu dünyada görünmür o,
Amma ki, gəl xoş diləyim bu dünyada ehram kimi.
Zövqüm gözəl, incəliyi qızılgüldən qalmaz geri,
Mən istərəm sevgi əkəm, bəşər gülər yam-yam kimi.
Qəlbim gülər qönçə kimi səhər-səhər aydınlığa
Axşam gələr, nurlar sönər, həyat olar bir kam kimi.
Çirkinliyi rədd elə sən, buraxma heç mənən yaxın,
Sadiq olub meyl elə sən gözəlliyə Bəhram kimi.
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Gələr bir gün doğar gün

Gələr bir gün doğar gün,
Gülər bizçün saçar gün.
Gedər vəhşət və dəhşət,
Olar hər yan şətarət.
Açar gül çöl-biyaban,
Olar yurdum firavan.
Görən heç mən də görrəm,
Elim hey şadu xürrəm?

O vaxt dünya yaşar, hey,
Qələm xürrəm qoşar, hey.
Səsim duysun bütün el,
Eşitsin qoy bu gün el.
Əgər görsəm, bilin mən,
Bu dünyadan silinməm.
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Axtariram Allahı

Bu dünyadan bezmişəm, axtarıram Allahı.
Çox nazına dözmüşəm, axtarıram Allahı
Ta əzəldən qan-qadayla yaranmış,
Qəddarların əli ilə tarixləri dolanmış,
Dərdləri dərd üstünə zaman-zaman qalanmış,
Bu dünyanın sirrini sormaq üçün Allahdan
Axtarıram Allahı.
İnsanların qəlbində xeyir nədir, şər nədir?
Balacadır qarış da, yanımdakı nər nədir?
Kişilərin içində qorxaq nədir, ər nədir?
Bir qısaca ömürdə qəm nədir, kədər nədir?
Sormaq üçün Allahdan axtarıram Allahı.
Arvadı bildik arvad, kişilər də kişidir,
Bəziləri vardır ki, nə kişidir, nə arvad.
Şübhəsiz ki, bunlar da o Allahın işidir.
İndi, yəqin Allahım məni görüb eşidir,
Bax bunları bilməkçün axtarıram Allahı.
Gah yağdırır qarları, gah çıxarır günəşi,
Haqlılqrla nahaqqı tez-tez qoyur yanaşı.
Dərdlilərin belinə hey yükləyir qəm daşı,
Görəsən, bunlara o, axıdırmı göz yaşı?
Mən bunları bilməkçün axtarıram Allahı.
Hey daşdırır çayları, damcı salmır düzlərə
Çiçəklərin içindən tikan girir gözlərə,
Bəzən də bir yanaşır əyrilərə, düzlərə,
Hər şeyə qadirsə o, niyə gülmür üzlərə?
Heç yazığı gəlmirmi, görən, onun bizlərə?
Bunları bilmək üçün axtarıram Allahı.
Məni niyə yaradıb, bəs niyə də yaşadır?
Bəlkə, mənim hər günüm bu dünyada boşadır?
Qəlbimdəki xeyir, şər yaranandan qoşadır,
Bəlkə, mənim Allahım şər ilə baş-başadır?
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Məni bu puç həyatda yalnız bir şey yaşadır,
İnandırıb gözümü,
Dərk etməkçün özümü,
Dağıtmaqçün kökündən
Bu şübhəmi, sözümü
Axtarıram Allahı.
Axtarıram Allahı.
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Marş
Döyüşlərdə müzəffərik,
Düşmənlərə sədd çəkərik.
Bizik adlı-sanlı ordu,
Arş irəli, şanlı ordu!
Çəkdin vətənin qeyrətin,
Addımımız yeyin, mətin,
Almaz yurdun, bu millətin,
Heç bir əliqanlı ordu,
Arş irəli, şanlı ordu!
Babalardan aldıq öyüd,
Hər birimiz qorxmaz igid,
Vətən bizə bəslər ümid,
Bizik ölməz, canlı ordu,
Arş irəli, şanlı ordu!

Tanrımızı yar eyləyirik,
Basılmaqdan ar eylərik,
Düşmənləri xar eylərik,
Sən, ey xoş ünvanlı ordu,
Arş irəli, şanlı ordu!
Azərbaycan, Azərbaycan!
Ucaldacaq səsin hər an,
Bayrağını zaman-zaman,
Ay ulduz nişanlı ordu.
Marş irəli, Şanlı ordu!
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Yaşamaq

De sən hara, de mə hara,
Bu dünyadan gəldik zara,
Qəlbimizi yara-yara,
Yaşamaq da yaşamaqmı?
Yurd ətrini duya-duya,
Yurddan uzaq uya-uya,
Günahları yuya-yuya,
Yaşamaq da yaşamaqmı?
Gözəlliyə susa-susa,
Yad söhbətin pusa-pusa,
Yediyini qusa-qusa,
Yaşamaq da yaşamaqmı?

Qəm çəkərək gülə-gülə
Yaşayarkən ölə-ölə
Söndüyünü bilə-bilə,
Yaşamaq da yaşamaqmı?
Yol gedərək bata-bata,
Dərd verərək bu həyata,
Gərnəşərək yata-yata,
Yaşamaq da yaşamaqmı?
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Qoca kimi

Gəncliyimiz gənc çağında,
Belin tutur qoca kimi.
Erkən gələn qocalığım,
Görən gedər hara kimi?!
Tən olmuşuq əhdimizə,
Kasıbçılıq çıxıb dizə,
Həyat verir əzab bizə,
Sağalmaq bir yara kimi.
Dilimizdə çoxdu qeyrət,
Dizimizdə yoxdu taqət,
Tez-tez edib yolları qət,
Bəlkə çataq yara kimi.

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

19

Atamin ürəyindən keçənlər

Ürəyim sıxılır qəmdən, kədərdən,
Öz arzu kamıma lap ağ olmuşam.
Yad mənə yaxındır mənim özümdən,
Mənsə öz-özümə uzaq olmuşam.
Burda göz açmışam, böyümüşəm mən,
Burada gülmüşəm, güldürmüşəm mən,
Burda xoş günləri keçirmişəm mən,
İndi o günlərə yamaq olmuşam.
Bir yadlıq duyuram özüm-özümdə,
Gülüşüm ağlayır mənim üzümdə,
Canlanda keçmiş günlər gözümdə,
Duyuram onlardan qıraq olmuşam.

Dağılıb yurd-yuvam, gedib torpağım,
Alınıb əlimdən öz Qarabağım,
Sahibdir evimə mənim qonağım,
İndi qonağıma qonaq olmuşam.
Oğul atasından aralı qalıb,
Oralı yarıyıb, buralı qalıb.
Sınıb öz ağacım yarılı qalıb,
Gedib özgə bağa calaq olmuşam.
Sadiq nə haydadır, zaman nə hayda,
Gələn getməlidir, bu da bir qayda,
Birdən ayıldım ki, yaşam nə fayda,
Özüm öz bağımda alaq olmuşam.
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Gəl burda gör nə istərsən
Gəl burda gör puldan doğan alçaqlığın dəm çağların,
Gəl burda gör sonsuz qalan bir ananın göz yaşların.
Gəl burda gör gündən solan bir canlının son yarpağın.
Gəl burda gör gün görməyən bir canlının sən ah-vayın.
Gəl burda gör qəmdən azad insanların xoş anların.
Gəl burda gör aclıq çəkən bir körpənin son anların.

Gəl, gəl də gör yalqız qalan bir aşiqin ruhsuz canın,
Gəl, gəl də gör vicdan satan bir insanın nursuz anın,
Gəl, gəl də gör “mərhəmətin” vicdan alan bir insanın,
Gəl, gəl də gör cənnət satan bir mollanın hədyanların,
Gəl burda gör qəmdən azad insanların xoş anların.
Gəl burda gör aclıq çəkən bir körpənin son anların.

Gəl burda gör bir insanın tısbağadan zövq aldığın,
Gəl burda gör bir oğulun can atadan söz aldığın,
Gəl burda gör bir qardaşın qardaşından öc aldığın,
Gəl burda gör torpaq satan “igidlərin” saz çaldığın.
Gəl burda gör qəmdən azad insanların xoş anların.
Gəl burda gör aclıq çəkən bir körpənin son anların.
Gəl sən də bil tarixlərin böhtan deyib, şər yazdığın,
Gəl sən də bil Qabillərin qardaş vurub,yer qazdığın,
Gəl sən də bil dahilərin şəhvət üçün yol azdığın,
Gəl sən də bil bir dilbərin sərvət üçün can satdığın,
Gəl burda gör qəmdən azad insanların xoş anların.
Gəl burda gör aclıq çəkən bir körpənin son anların.
Gəl, gör bu yer sən olduğun bir dünyadır, ağlar, gözəl,
Gəl, gör bu yer çoxdan qalıb, sönmüş bizim sonlar əzəl.
Gəl, gör bu yer cənnət deyil, dərddən yazar Sadiq qəzəl.
Gəl, gör bu yer bir yer ki, bil, etmiş gülün ömrün xəzəl.
Gəl burda gör qəmdən azad insanların xoş anların.
Gəl burda gör aclıq çəkən bir körpənin son anların.
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Tələbə

Mən tələbə olanda,
Sevinəndə, güləndə,
Elə bildim yeni bir
Günəş doğdu səmanın, göyün üfüqlərində.
Elə bildim yenicə
Göz açmışam cahana,
Elə bildim anam da
Yanımda durub, dedim:
-Bura haradır, ana?
Ərköyün uşaq kimi
O yan bu yana qaçdım,
Az qala, qartal olub göylərə qanad açdım.
Birdən... nəsə köksümə
Çökdü qara kölgətək,
Boylandım ürkək-ürkək.
Soyuqluğu sıxır,
İstiliyi boğurdu,

Bu istilik, soyuq da
Məndə ümid doğurdu.
Mənə deyirdi: - Dayan!
Bu gəldiyin yolundan
Sarpma qırağa bir an.
Sənin yolun millətin, səadətindir ancaq,
Sən necə olacaqsan,
Millət o cür olacaq!
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Bu dünyanin sahibi kimdir?

Bir xəyalın içində mən,
Gecə-gündüz fırlanıram,
Fırlanıram ...
Hey yanıram.
Çölündə mən, içində mən,
Zəif də mən, mətin də mən,
Asan da mən, çətin də mən,
Düşünürəm, görən, niyə?
Nədən ötrü, kimə görə,
Kim yaradıb bu dünyanı?
Məqsəd nədir, səbəb nədir?
Bilmək olmur yaradanı,
Nə xeyirdir, nə də şərdir
Sahibi yox.
Demək olmaz.
Çünki vardır bu dünyada
Hər bir şeyin öz sahibi.
Heç bir şeyə dəymək olmaz,
Çünki gələn söz sahibi.
Amma nədən bilməyirəm
Üzə çıxmır göz sahibi.
Axı görmür bu dünyanı
Alçaq atır, namərd tutur?
Səfillərin ah-tüğyanı,
Onu etmiş qotur-qotur?
Bəlkə, bicik atıb bizi,
Bir atasız cocuq kimi?
Bəlkə, gicik, satıb bizi,
Kara gəlməz toyuq kimi?
Bəlkə, də o, bacarmır heç
bizim ilə,
Olar...
Bəzən mən də bacarmıram
Özüm ilə.
Tutmur fikrim sözüm ilə,
İnanıram yalanlara, görməsəm də
Gözüm ilə.
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Deyirlər ki bu dünyanın sahibi var,
Şəksiz inan! Danışma heç.
Göylərin də, yerlərin də talibi var,
Yansan da, sən alışma heç.
Allahının işlərinə yum gözünü,
Qarışma heç.
Yumsam da mən gözlərimi ,
Qəlbim baxar ona bic-bic.
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Dünya sənin nəyindir ki?

Küsmə, qardaş, bu dünyadan, dünya sənin nəyindir ki?!
Ondan ötrü keçmə candan, dünya sənin nəyindir ki?!
Atan deyil, anan deyil, sevib səni həyat versin,
Müəllim tək tutub əldən, əzizləyib savad versin,
Ucaldaraq göylərə o, yıxılanda qanad versin,
Gözləmə heç vəfa ondan, dünya sənin nəyindir ki?!
Küsmə, qardaş, bu dünyadan, dünya sənin nəyindir ki?!
Minnət etmə alçaq deyib, zalım deyib, bu dünyaya,
Incidərək alçaltsa da, tutma eyib bu dünyaya,
Şükr elə sən, tapdığını içib-yeyib, bu dünyaya,
Doğulan gündən sən ondan, dünya sənin nəyindir ki?!
Küsmə, qardaş, bu dünyadan, dünya sənin nəyindir ki?!
Yollarında dərə də var, təpə də var, görən bilər,
Cəhənnəmi, cənnəti var, deyirlər ki, ölən bilər,
Hər ikisi burdadır, bil, o dünyadan dönən bilər,
Əl çəkmə sən inadından, dünya sənin nəyindir ki?!
Küsmə, qardaş, bu dünyadan, dünya sənin nəyindir ki?!

Mübariz ol, həyat üçün alma çiynə qəm yükünü,
Dövranında sən kişi ol, qoy başına, ər börkünü,
Atma qardaş, bu dünyanın boynuna sən öz suçunu.
Çalış sənin olsun dövran, dünya sənin nəyindir ki?!
Küsmə, qardaş, bu dünyadan, dünya sənin nəyindir ki?!
Bu dünyanın bazarından boş çıxsa da əlin sənin,
Bu dünyanın əzabından bükülsə də belin sənin,
Baxıb görsən səndən betər olub oban, elin sənin,
Niyə versin dava-dərman, dünya sənin nəyindir ki?!
Küsmə, qardaş, bu dünyadan, dünya sənin nəyindir ki?!
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Ulduzlar niyə yanır?

Gözlərim hey baxır göyə
ulduzları süzə-süzə.
Xəyallarım axır göyə
sonsuzları üzə-üzə.
Kaş deyirəm mən də göydə
Parlayardım ulduz kimi,
Seyr edərdim yeri göydə,
Qalmazdım heç yalqız kimi.
Amma birdən düşündüm ki,
Məgərsə mən təkəm burda?
Bunu deyib oyandım ki,
Göydəyəm mən,
Təkəm orda.
Baxdım yerə, gördüm ki, mən
Yerdə həyat dəhşət saçır,

Elə orda duydum ki, mən
Parlamayır göydə ulduz,
Həyatı o, görür donsuz,
Dərd əlindən vəhşət saçır.
Bir də gördüm od tutmuşam
yanıram mən
Vəhşətləri görə-görə,
Nə yaxşı ki, mən yatmışam,
Qanıram mən,
Yatdım əlan, şükr elədim Allahıma.
Gecə-gündüz dönə-dönə.
Nə yaxşı ki, yanmıram mən
Ulduzları köz eləyən
Öz ahıma!

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

26

Şagirdimin rəsm dəftəri

Bir gün şagirdimin rəsm dəftərin,
Partadan götürüb vərəqlədim mən.
Birinci səhifə...
İgid bir əsgərin qolsuz bədəni,
Qızarmışdı qandan, onun kəfəni...
Kədərləndim mən...
İkinci səhifə...
Burada çəkdiyi qaranlıq gecə,
Gecədə görsənir qanlı bir küçə,
Millətə verilib ağır işgəncə...
Qəhərləndim mən...
Üçüncü səhifə...
Bir günəş çəkilib işığı sönmüş.
Dördüncü səhifə...
Bir ana ağlayır balası ölmüş.
Qəzəbdən gözləri atəşə dönmüş.
Dinəmmədim mən...
Beşinci səhifə...
Yaşıl çəmənlikdə bomba partlamış,
Qırmızı lalə də qana boyanmış.
Altıncı səhifə...
***

-

-

Onuncu səhifə...
Artıq dözəmmədim mən.
Qaldırıb ayağa soruşdum ondan:
A məsum bala...
Söylə nə görmüsən dəhşəti qandan?
Niyə çəkməyirsən güldən, bahardan?
Günəşdən, şəfəqdən, xoş ruzigardan?
İnsana zövq verən gözəl həyatdan?
Söylədi şagirdim:
Axı müəllim, ...
Elimdə güldən çox qan görürəm mən,
Vəhşilik əkibdir yurduma düşmən.
Mən necə danışım güldən, çiçəkdən?
Şəhidlərin ruhu küsməzmi bizdən?
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O vaxt çəkərəm ki, nurlu bir şəkil,
Haqq şər üzərində qələbə çalsın,
Gülsün torpağımız, gülsün daşımız,
Elimiz qisası düşməndən alsın!
Bəşəri bayrağım Qarabağımda,
Bülbüllər yetirən gözəl Şuşamda
Hey dalğalansın,
Nigaran gözləyən Şəhid ruhları
Göyə ucalsın!
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Qəlbim

Sual dolu nəzərlə mən baxıram qəlbimə
Arzuların görüm mən,
Dərdin-sərin bilim mən,
Nə istəsə, edim mən.
Heç nə istəmir dərdi böyük ürəyim.
Çox yalvarıb-yaxardım, bəlkə, bir şey istəyə,
Qəm-qüssəsin söyləyə.
Yenə sakit və qəmgin,
Dərdi böyük dağ kimi.
Həm yorğundur, həm əzgin,
Düşüncəli və gərgin,
Susuz qalan bağ kimi.
Susur, susur danışmır, o,
Danışmağa çalışmır, o,
Fikrim ilə barışmır, o,
Sanki deyir:
-Sus! Sus, bəsdir, danışma sən!
Rahat burax, diləyimə qarışma sən.
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Axı nə olsun?
Cavanşirlər, Cavidanlar nəvəsiyəm,
Xətayilər, Koroğlular nərəsiyəm,
Çələbilər, Cavad xanlar vərəsəsi,
İgidlərin öz səsiyəm,
Axı nə olsun?
Mən ki, igid deyiləm.
Nə vaxtadək boylanaraq tarixlərə,
Babamızla, atamızla,
Elimizlə, obamızla,
Tarixlərdə parıldayan
Adımızla, sanımızla
Öyünəcək elim mənim?
Bu sözləri söyləməkdən
Qabar olmuş dilim mənim.
Tutmur qələm, əsir əlim.
Çünki utanmırıq dünənlərdən,
Bizsiz olan şəhərlərdən.
Car çəkirik dünyaya ki,
Şir ürəkli qəhrəmandır ər babamız,
Öz yurdunu, obasını qoruyardı nər babamız
Yadımdadır, uşaqlıqda
Uşaqlarla dalaşanda
Danışardıq dar ayaqda, atamızdan,
Gəl danışaq özümüzdən, gücümüzdən.
Bəs, görəsən, utanmırıq bizlər indi sözümüzdən?
Bircə kərə soruşduqmu heç özümüz-özümüzdən?
Görən, bizlər sabahlara
Nə qoyuruq bizdən sonra?
Gələcəyin vətən oğlu
Kimdən misal çəkər,
Bizim körpə balalara?
Bəs, görəsən, bizim gənclik
Kimlər ilə fəxr edəcək?
Mirasları satmış olan,
Pul dalında yatmış olan,
Günahlara batmış olan,
Bizim ilə?
Nəbadə, biz düşünməyək,
Bizim ilə…Bizim ilə!
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Şeirimin közü
Şeirimin ürəyi, şerimin özü,
Şeirimin diləyi, şerimin sözü,
Şeirimin alovu, şerimin közü,
Yandırır qəlbimi, yata bilmirəm.
Mən çox istəyirəm şənlənim, gülüm.
Dünyadan həzz alıb əylənim, gülüm.
Gözəllik düşünüb, dinlənim, gülüm.
Elimin, yurdumun ağır dərdini,
Başımdan heç zaman ata bilmirəm.
Əzabla vuruşub yoruluram mən,
Xeyirsiz həyatdan darılıram mən,
Şərin zərbəsindən yarılıram mən,
İblislər atlıdır, xeyir piyada.
Çapsam da, haqqa mən çata bilmirəm.

Dostumun dərdinə şərik olaraq,
Qurtardım əzabdan, dərdin alaraq,
Dərddən saralaraq, dərddən solaraq,
Çox baha qiymətə alsam da dərdi,
Çox ucuz qiymətə sata bilmirəm.
Necə xoş danışım mən bu dünyadan ?
Bir an da oyatmır məni röyadan,
Bezikib özümü atdım qayadan,
Gizlətsə bu sirri qoynunda dərya,
Mən dərddən dəryada bata bilmirəm.
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Arzular

“Mən də bir insanam, mən də canlıyam
Mənim də qəlbimin arzuları var. . . ”
Qəlbimdə arzular durnalar kimi,
Gedirlər günəşə hey qatar-qatar.
Gedirlər, gedirlər çox uzaqlara,
Bəzən də yorulub ümid etməkdən,
Mürgülər illərlə ümidsiz yatar.
Bəzən arzularım coşqun dəniztək,
Fırtına qoparır dalğalar kimi.
Bəzən də dalaraq eşqə, sevgiyə,
Gəzdirir könlümü yorğalar kimi.
Bəzən də cumaraq sınıq könlümə
Didirlər qəlbimi qarğalar kimi.

İstəyim halqadır, arzular zəncir.
Zəncinin-arzunun sonu görünmür,
Bəzən də halqadır, qırılır birdən,
Sonradan bitişir, yeri görünmür.
Mən də bir insanam, mən də canlıyam,
Mən də istəyirəm, danışam, güləm,
Unudub dünyanın dərdi sərini,
Sevgidən danışam, sevgidən deyəm,
Fikrimdən çıxardam İblis şərini,
Amma ki, İblisi unutmaq olmur,
İblisdən ayrıca yaşamaq olmur.
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Həmrəylik

Yeni gələn yeni il güldü Türkün üzünə,
Dekabrın son günü həmrəy oldu millətim.
Qəlbindəki məftili qopararaq tulladı,
Millətlərin içində bəyan oldu qeyrətim.
Söylədi hər bir insan: - Gəl birləşək, qardaşım,
Daha həsrət görməsin bəla görmüş bu başım.
Məhəbbətdən qurusun, gözümdəki qan-yaşım,
Toza dönsun qəlbimdə, daşa dönmüş həsrətim.
Güldü ürək, güldü söz,
Söndü artıq qəlblərdə acı verən odlu köz,
Həmrəyliyin, birliyin vüsalını gördü göz.
Xalqım durdu ayağa,
Hayqırdı ki, hürriyyət!. .
Yetər artıq, yetər, kəs,
Sona yetsin cinayət.

Mən də varam. . .
Varlığımı anlayın!
Tarixlərə səs salan qüdrətimlə çağlaram,
Qüdrətimi anlayın!
Sönmüş görünsəm də mən, istəyəndə dağlaram,
Qeyrətimi anlayın!
Mənim bu cür səsimə səs verdi türk qardaşım,
Yapışaraq əlindən daha möhkəm bağırdım.
Bütün dünya türklərin bir olmağa çağırdım.
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Qəmli xəyallar

Yenə bir axşamçağı, yenə günəşim batıb.
Ayı duyub uzaqdan məni qoyub tək-tənha,
Sanki dünəndən yatıb.
Səmadakı qaranlıq
Lap çökübdü qəlbimə,
Vəhşi gecə bir anlıq el-obanın dərdini,
Dost-yoldaşın sirrini,
Yığışdırıb qəfilcə dərd calayıb dərdimə.
Mən yazığın qəlbi də
Bir parçadır. . . Dağ qədər.
Başında vardır qarı,
Ətəkləri yamyaşıl.
Zirvəsi lap çatsa da nur çiləyən günəşə,
Əriməyir qarları,
Vüqarlıdır həmişə.

Dağ kimi çox böyükdür,
Başında vardır qarı.
Amma ki, gəl yamacda,
Su görməyir çayları.
Hələ zülmət qəlbimdə,
Mən görürəm bunları.
Yaxşı ki, sönüb günəş,
Mən görmürəm qanları.
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Bacarmıram, dost
(Dostum Nadir müəllimə ithaf edirəm)

Məndən şən olmağı istəyən dostum,
Dərdimdən uzaqda qala bilmirəm.
İstəyim özgədir, fikrimsə başqa,
Sevinci ruhuma sala bilmirəm.
Günəşim sönübdür, işığı yoxdur,
Dostlarım azalıb, düşməsə çoxdur,
Elimin dərdləri qəlbimə oxdur.
Özümdən qaçıram dala? Bilmirəm.
Çoxalıb yurd satıb, qeyrəti yeyən,
Qadıntək bəzənib, kişiyəm deyən,
Papağı kişitək başına geyən,
Dünyanın axırı nola, bilmirəm.

Necə gülüm ki mən, gözlərim kordu,
Cavantək dünyamı əzablar yordu,
Həyatım haqsızlıq önündə durdu.
Sevincli xəyala dala bilmirəm.
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İlanlı dağ

Gör neçə zamandır, ayrılmışıq biz,
Çoxdandır səhərim açılır sənsiz,
Ayrılıq həsrəti olubdur dəniz,
Vulkantək püskürür mənim həsrətim,
Salam, İlanlı dağ, salam, qüdrətim.
Haqqında nənəmdən çox soruşardım,
Qoynuna çatmaqçün çox çalışardım,
Sənin kölgəndə mən xoşbəxt yaşardım,
Qartallar yuvası, mənim qeyrətim,
Salam, İlanlı dağ, salam, qüdrətim.
Deyirlər, Nuh demiş, inan ki, dağdı,
Tarixi çox qədim, çox da uzaqdı.
Sinəndə lalələr qucaq-qucaqdı,
Səninlə öyünür xoş təbiətim.
Salam, İlanlı dağ, salam, qüdrətim.
Gözlərin çox görmüş, ay nələr, nələr,
Təbrizin həsrəti bağrını dələr,
Yamacda istidən ilanlar mələr,
Heç zaman olmayıb səndən xəlvətim,
Salam, İlanlı dağ, salam, qüdrətim.
Əlincəm dayaqdır sənin yanında,
Arazım sızlayır dərdli anında,
İgidlər xisləti vardır canında,
Elimin ən baha, varlı sərvəti,
Salam, İlanlı dağ, salam, qüdrətim.
Zirvənə qartallar çox dəyib keçib,
Teymurlar önündə baş əyib keçib,
Gözəllər yamacdan gül dərib keçib,
Qüdrətin duyduqca artır heyrətim.
Salam, İlanlı dağ, salam, qüdrətim.
Oğullar önündə naxələf oldu,
Şuşada lalələr açmamış soldu,
Sənin də başına dumanlar doldu,
Gözünə baxmağa yoxdu cürətim,
Salam, İlanlı dağ, salam, qüdrətim.
Sən məğrur baxışlı, mənsə günahkar,
Gözlərin gözümə qəzəblə baxar,
Yenilməz arxamı belə görəndə
Kədərim içimi yandırıb-yaxar.
Qeyrətə güc gəldi mənim qismətim.
Salam, İlanlı dağ, salam, qüdrətim.
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Vicdanımın fəryadı

İstəyirdim unudum bu dünyanın əzabın,
Keçəm artıq həyatda ələmdən nəşəyə mən,
Acılara göz yumub, xoş deyim hər şeyə mən
Vicdan birdən səsləndi:
- Dayan! Dayan, tələsmə!
İndi sənə həyatdan deyərəm bir haşiyə.
Məgər sənin gözlərin kormu olub, görmürsən?
Ətrafında insanlar çirkabların içində.
Məgər Tanrı yaradıb hər kəsi bir biçimdə?
Biri gözlü, biri kor,
Biri kasıb və səfil,
Biri varlı, müftəxor.
Bəziləri həyatda yaşamaqçün yaşayır,
Bəziləri həyattək ağır yükü daşıyır.
Bəziləri kef çəkir, minib çapır həyatı,
Bəziləri qudurub, qarınların qaşıyır.
Bəziləri diriykən ölülərdən betərdi,
Bəziləri bunların yanlarından ötəndə.
Çox ucadan ötərdi.
Biri gözəl, alagöz,
Tərifini söyləsən, çatmaz heç vaxt gözəl söz.
Biri çirkin, ağlı zay,
İşgəncədə boğulur, sanki batır qəlbə köz.
Biri gəlib əl açır, qabağında diz çökür.
Mənliyini itirir, utancından ət tökür.
Biri vəhşi, yırtıcı, biri alçaq, alıcı,
Düşünür hey xeyrini, insanlardan ət sökür,
Ürəyin ətdəndirsə, gəl bunlara indi döz.
Mən eşidib bunları: -“Dayan”-dedim-bəsdi, sus!. . .
- Sus! Söyləmə artıq daha!
Qəm yeməyə qəlbimdə yoxdu daha iştaha.
Rədd olsun qoy sevinclər, rədd olsun qoy kef, nəşə!
Qəm yeməyi özümə yenə etdim mən peşə.
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Xeyir və Şər

Fələyin qılıncı kəsib doğrayır,
Bu bitməz yarama yaralar açır.
Yaramın acısı qəlbimə vurur,
Bir namərd yaraya duz səpib qaçır.
Qapılar üzümə bağlanır hər an,
Yaşamaq istəyim olur perişan,
Namərdlər dünyada yaşayan zaman,
Fələyin günəşi zülmə nur saçır.
Günəşli səmada kor oldu gözüm,
Şər ilə döyüşdən qalmadı dözüm,
Sarsılmış mənimi tanımır özüm,
Xeyirlər hər zaman şərə əl açır.
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Kafir

Eylədim haqqı tələb, haqq dilədim,
Dedilər, səbr elə gəl, rədd elədim,
Dedim, ey kəs, göyə çoxdan bələdim,
Dedilər kafir imişsən, demə sən.
Baş alıb getdim ədalət arayım,
Taparaq Allahı ondan sorayım,
Ki, nədir bu, niyə qəmdən yarayım?
Dedilər kafir imişsən, demə sən.
Bu həyatda bir ömürlük qonağam,
Demə cənnət mənə, vallah, üz ağam,
Yaşayım bu anı, ordan uzağam,
Dedilər kafir imişsən, demə sən.
Dedim: Ey kəs, dinə mən yad kimiyəm,
Özüm öz vicdanımın hakimiyəm,
De, mənə çöl ərəbin mən kimiyəm?
Dedilər kafir imişsən, demə sən.
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Düşünürəm

Hərdən düşünürəm, niyə qəmliyəm?
Məgər ki həyatım alt-üst olubdur?
Gözlərim yol çəkir, qəlbim ağrıyır.
Sanki buludlarım qəmlə dolubdur.
Bu şair ürəyim küsübdür nədən?
Sevincdən uzağam özüm bilmədən.
Özüm də bezmişəm bəhanələrdən,
Sevginin tağını kimsə yolubdur.
Şükr olsun Allaha, pis dolanmıram,
Ailəm, uşağım, yalnız qalmıram,
Amma ki dünyadan heç həzz almıram,
Bilmirəm, deyəsən, həyat solubdur.
Sadiqəm, Allaha bircə sözüm var,
İnsanda nə qədər , görən dözüm var,
Düşünməz başlarda yaman gözüm var,
Çün kədər onlardan uzaq olubdur.
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Qardaş

Gedib, canımda taqət, yoxdu, qardaş,
Başım meysiz də bil, sərxoşdu, qardaş.
Bu ac qarnım cəfadan toxdu, qardaş,
Şəfa görmür bu qəlb, qəm çoxdu, qardaş.
Həyatımdan bezib canım, nə fayda,
Bu tənimdə şişib yarə, nə boyda,
Olubdur dərdə şahid gün də, ay da,
Şəfa görmür bu qəlb, qəm çoxdu, qardaş.
Ərən çəkmir elin dərdin ərəntək,
Qazır düşmənlə qardaş yurda xəndək,
Sızar yarə bu qəlbimdə güləntək,
Şəfa görmür heç ürək, qəm çoxdu, qardaş.
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Bu türk daha o türk deyil…

Nə vaxtadək qalacaqdır yerdə, qardaş,
Suçsuz axmış şəhid qanı?
Nə vaxtadək donacaqdır çöldə, qardaş,
Yurdsuz qalan ruhun anı?
Əlbəttə ki, buna dözməz gözdə qan-yaş,
Əlbəttə ki, buna dözməz çöldə dağ-daş,
Nə vaxtadək çaqqal gəlib qurd yerində
Yabılarla at oynadar?
Gələr yurda çapıb talar?
Kef nə istər onu edər?
De, görmürmü bunu boz qurd?
Nə vaxtadək səbir eyləyər?
Nə vaxtadək rüşvət alıb ətək-ətək,
Kef içində kef eyləyər?
Vətən oğlu, vətən daşı,
Qardaşımın qan qardaşı,
Sirdaşımın o sirdaşı,
Sirdaşımın bu sirdaşı,
Biqeyrətmi türkmənbaşı?
Nəyə dalıb türkün başı?
Bəlkə, durub dilə gəlsin
Kəbəmizin qara daşı?!
Yox! Yox!
Bu türk daha o türk deyil!
Yəqin bilin!
Damarında axmır onun türkün qanı,
İstəyirsiz parçalayın,
İstəyirsiz məni didin,
Bu türk daha o türk deyil,
Yəqin bilin!
Hansı ki, o Asiyadan Avropaya,
Afrikadan Asiyaya xaqan idi.
Hansı ki, o, od vuraraq Moskvaya,
Haqq-hesabı soran idi.
Vuran idi, yıxan idi,
Öc qoymazdı, alan idi.
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Ya durmayıb igid Qazan
Dağa, daşa lərzə salan
Yuxusundan.
Ya da ki,...
Ya da ki,...
Dilim gəlmir desin bunu,
Bəlkə, küsər Qorqudumun yatmış ruhu,
Bəlkə, küsər Turan deyən Cavid soyu,
Yox! Yox! Deyəcəyəm...
Deyəcəm ki, bəlkə bilsin!
Türk elinin sabahkı oğlu.
Ya da ki,
Türk qanına girib əlbət,
Tülkü qanı.
Düşmənimlə axır onun birgə qanı,
Düşmənimdir ona dayı.
Bəli, budur yıxan bizi,
Tapdalayıb əzən bizi,
Zirvələrdən salan bizi.
And içirəm,
Teymurumun səbrinə mən,
Türkdən qorxan çinlilərin səddinə mən,
And içirəm,
Xətayinin qəbrinə mən.
Beyrəyimin igid təkin əhdinə mən.
And içirəm,
yovşanımın ətrinə mən,
Ana dilli laylaların sətrinə mən,
And içirəm!
And içirəm, düzdür sözüm,
Kor deyiləm, görür gözüm.
Yoxdur daha, yoxdur dözüm,
Vardır mənim bircə sözüm.
İstəyirsiz belə yozun,
İstəyirsiz elə yozun,
Bu türk daha o türk deyil!...
***
Dədəm Qorqud söyləmişdir o vaxt bizə,
Yalnız gələr Təpəgözdən bəla sizə.
Bəlli deyil Təpəgözdən
Mələk olmuş anası kim.
Mələkdimi, insandımı
Fərqimi var?!
Qanası kim?
İç Oğuzla Dış Oğuzu
Bir-birinə düşmən edən,
Var-dövlətin zərrəsinə.
Üsyan!!!
Boz qurdlara qardaş deyən,
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Tülkülərin hiyləsinə.
Üsyan!!!
Tülkülərlə birgə yatan,
Qaş-gözündən şəhvət saçan,
Boz qurdların bircəsinə.
Üsyan!!!
***
Parçalayıb qəlbimizi,
Cərrah kimi yarmalıyıq
Xainləri zorla ordan
Çıxardaraq atmalıyıq.
Olmasaydı içimizdə düşmən əgər,
Yıldırım qərbə, Teymur şərqə
Xanlıq edər,
Torpaqları fəth edər,
İstəsə lap Marsa gedər,
Sancar ora türk bayrağın,
Böyüdərdi türk elinin dağ-yaylağın,
Şah İsmayıl, Sultan Səlim,
Dost olardı bir-birinə,
Uymazdılar heç iblisin şər felinə,
Fars da gəlib minməzdi heç türk belinə,
“Papa”lar da girməzdi heç
“Dədəm” deyən türk dilinə.
Ermənidə nəydi cürət,
Girə türkün yurd, elinə.
Düz deyibdir babam bizə:
“Türkün dostu yoxdur türkdən başqa”
Fəqət...
Türkün dostu kimi
Yox düşməni türkdən başqa.
Ey Türk!...
Qüvvət ver özünə, qürrələn sən özünlə!
Yaşamısan, yaşa sən, əməyinlə sözünlə,
Türk olduğun bəllidir ərliyinlə, dözümlə!!!
Dön tarixə bir də bax, qıyıq qartal gözünlə,
Ki, utanmasın zirvələrdə duran al bayrağın
Yovşan ətri duysun sənin dağ-yaylağın,
Anadoludan Tibetəcən olmuş olan,
Yurd oylağın!
Ki, utanmasın zirvələrdə duran al bayrağın!
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MƏNİM SEVGİM BİR DƏRYADIR
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Mən bir qadına aşiqəm…

Onun sədaqətinə, onun mətanətinə, onun mərhəmətinə heyranam, ona vurğunam. O elə
bir qadındır ki, bütün dünyanı, kişili-qadınlı heyrətə gətirir öz vəfası ilə.
O elə bir qadındır ki, Qanturalının (Dədə Qorqud Dastanı) dili ilə desək, mən durmamış
o durur, mən vurmamış o vurur, mən varmamış varır, mən düşmən başını kəsməmiş o kəsər.
O elə bir qadındır ki, Dəli Domrulun qadını kimi, atanın-ananın görə bilmədiyi işi- canını
belə ərinə qurban verə bilər.
O elə bir qadındır ki, Qazan Xanın arvadı, Uruzun anası Burla Xatun kimi Ərinin,
oğlunun köməyinə çatmaq üçün at minər, silah qurşanar.
O elə bir qadındır ki, yer gələndə erkəyini-həyat yoldaşını seçmək üçün Banunuçiçək
kimi at qovar, ox atar, qurşaq tutar.
O elə bir qadındır ki, Əhməd Cavadın Şükriyyəsi kimi yer gələndə, nəinki can yoldaşının
eşqinə bütün var-dövlətini, hətta Sovet imperiyasının “Cavad təxəllüsündən vaz keç, sən və
övladların rahat yaşayın” fikrinə “Mən Cavaddan ötrü atamı, anamı, var dövlətimi atdım,
deyirsiz indi bu küçüklərə görə ondan vaz keçim? Bu mümkün deyil!” Deməyi bacarar.
O elə bir qadındır ki, İki türk dövlətini Sara Xatun kimi sülhə gətirər, barışı sağlar.
O elə bir qadındır ki, Heç vaxt qara örtük altında ay üzünü gizlətməz, həqiqətin üzünə dik
baxar, iradəsinin gücündən şübhə etməz, Gök Tanrısına sığınar!
O elə bir qadındır ki, Şah İsmayılın qadını kimi onu meydanda tək buraxmaz!
O elə bir qadındır ki, namus və qeyrətini atası, qardaşı, əri üçün deyil, şəxsən özü üçün
qoruyar!
O elə bir qadındır ki, heç vaxt şərq qadını kimi, əzilməyi, alçaldılmağı, qovulmağı qəbul
etməz, istəniləməyn yerdən öz arzusu ilə gedər, Qisasını Tomris kimi alar.
O bir qadındır ki, Elinin adət və ənənəsinə Şirin kmi hörmət edər, baş əyər,özü böyük bir
güc olmasına baxmayaraq!
O elə bir qadındır ki, Turan xanım kimi atasının (Hüseyn Cavi din) ruhuna daima sadiq
qalar, öz xoşbəxtliyini haqqa qruban verə bilər!
O elə bir qadındır ki, Selma ana kimi qanın əleyhinə olaraq, humanizm və barış üçün
oğlunun qatilini gizlətməyi bacarar!
O elə bir qadındır ki, öz oğlunu vətən yolunda qurban deyib alnına xına yaxa bilər!
O elə bir qadındır ki, qardaş qırğınının qarşısını almaq üçün öz yaylığını ayaqlar altına
atar və bunu dayandıra bilər!
O elə bir qadındır ki, onun haqqı Tanrı haqqına bərabər tutular!
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O mənim qıyıq qartal baxışlı xalqımın övladıdır! O gözəldir, o safdır, o həyat dolu şən
baxışlıdır, o əsrarəngizdir, o ətəklərini dalğalar yuyan qayalar kimi məğrur, ən zəif yad nəfəs
üçün lalə kimi zərifdir.
Mən ona aşiqəm! Mən ona sevdalıyam! Mən ona tutqunam!
O bir Türk qadınıdır!
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Ola bilməz
Ola bilməz, gözəlim, sən məni yalqız buraxıb yan gəzəsən?
Sata qəlbin məni əğyarə, gülüm, sən cana canan gəzəsən?
Sənə qurbandı mənim canda mələktək ürəyim, bil, a gözəl,
Kasıb olsam da, yaram mən, nəyə lazım sənə ad-san
gəzəsən?
Ola bilsin ki, gülüm, mən yenə huşyar ola billəm, bizə gəl,
Mənə sənsən dava-dərman, nəyə lazım mənə dərman
gəzəsən?
Əzəlim türkdü mənim, bil sevirəm yovşanı qəlbən, çiçəyim,
Mənə yovşan yenə sənsən, nəyə lazım mənə yovşan
gəzəsən?
Sənə heyran, sənə canan, sənə bustan bu şirin can olacaq,
Sənə qılman da mənəm, yar, niyə sən huriyə qılman
gəzəsən?
Məni sevsən sənə müti olaram mən gecə-gündüz sevərək
Verərəm ömrümü candan sənə bəxşiş, təki xəndan gəzəsən.
Sənə sadiqdi bu Sadiq, ola bilməzsə əgər can sənə layiq,
biləsən,
Canı mən öldürərəm tez, qıya bilməm səni peşman gəzəsən.
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Gözlərinin gözəlliyi

Gözlərinin gözəlliyi gözlərimi köz eylədi,
Gözlərinə göz eylədim gözlərimə söz eylədi.
Güldü sözün, güldü gözün gözlərimə günəş kimi
Al günəşin hərarəti hər qışımı yaz eylədi.
Yarsız olan bu gözlərim sevdi səni görən kimi,
Gözlərinin gözəlliyi bir qəmimi yüz eylədi.
Ruhuma mən can olmağı tapşıraraq o gözlərə
Haqq yoluna tutdum üzü: “durma”, deyib göz eylədi.
El qınadı bu Sadiqi ki, bir gözə olub dəli
Qəlbimə bir səda dedi: “Neyledisə düz eylədi”
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Can bilir ancaq
Nəsiminin “Bilir ancaq” rədifli qəzəlinə nəzirədir.

“Cananı mənim sevdiyim can bilir ancaq”.
Halına mənim nöqsan bilir ancaq.
Car etdi dilim dərdimi şayan ki, bilsin el,
Lazım kimə? Yox! El buna dastan bilir ancaq.
Hər dəm gedirəm ləblərinə mən deyim eşqim
Dur, gəlmə yaxın der, bunu xalqdan bilir ancaq
Derəm o gülüm varlığını mən edim daim,
Sözsüz, o gözəl əhdimi böhan bilir ancaq.
Gördükdə ölür eşq dəlisi qəmlə, kədərsə,
Öz zövqü üçün busəni dərman bilir ancaq.
Hərdən gülərək işvə nazlar edib yar,
Gəlmir bizə bədxah məni xəndan bilir ancaq.
Şamil tərəfə meyl edərək ruh verib yar,
Qəmlər verərək qəlbinə sultan bilir ancaq.
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Siz başda gedərsiz

Yoxdursa da yarım necə qallam, de, kədərsiz,
Yoxdursa da halım necə gülləm, de, xəbərsiz.
Həsrət məni sarmış, yarı görməzsə bu könlüm,
Məcnun kimi qalmış, ölərəm çöldə qədərsiz.
Durmaz yaşamazsız belə asudəlik içrə,
Göylər, məni görsəz belə bir halda əgər siz.
Göylər, sizə xahiş edirəm yarımı görsəz,
Yarın sənə həsrətdi, qalıb darda deyərsiz.
Yalvar ona cançün, əgər qəmzə edib yar,
Gəlməzsə, de onsuz mənə xürrəm də gərəksiz.
Sadiq öləcəkdir sənə həsrətlə, deyin siz,
Gəlməzsə əgər yar yenə siz başda gedərsiz.
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Sən gəlməsən
Yanar qəlbim sən gəlməsən, qəlbdən közü götürməsən
Bəyan eşqim qoy ölməsin, ölər yəqin sən gəlməsən.
Zalım həyat yıxar məni, tapdalayıb əzər məni,
Yatar bəxtim, ey mələyim, solar həyat sən gəlməsən.
Bir dəryadır eşqim mənim, şahə qalxıb üzər gəmim,
Sən ürəyim, eşq dirəyim, batar gəmim sən minməsən.
Ölməz həyat eşqlə yaşar, aşiqlərin sənə qoşar,
Dönməz aşiq mənəm, gülüm, susar dilim sən öpməsən.
Şəmil Sadiq deyir ki, bil, dönməm yoldan olsam səfil,
“Yaşam çətin sənlə eşqsiz” – deyər dilim sən sevməsən.
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Sənsən, gülüm

Dərdə dəvam, qar çiçəyim, şən sarayım sənsən, gülüm.
Dağda mənim quzey qarım, təkcə yarım sənsən, gülüm.
Yaranmışam sənin üçün, yaşayıram sənin üçün,
Əgər işdi ölsəm, bir gün intizarım sənsən, gülüm.
Mən ölmərəm eşqim dursa, əgər bir gün yoldan azıb,
Yox ol desən, atsan məni, bil ki, marım sənsən, gülüm.
Kərəm olub yansam inan, Məcnun olub düşsəm çölə,
Hey çağlayıb aşıb daşan bulaqlarım sənsən, gülüm.
Eşqimə hey Sadiq mənəm, tanrım deyər cənnətdəsən,
Bağlı olsa əgər qapı, gəl, açarım sənsən, gülüm.
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Gülüm güldən gözəl

Gülüm güldən gözəl, bilməzmi güllər?
Solar onsuz günəş, görməzmi güllər?
O, bir solmaz çiçək, doğmuş şəfəqdən,
Görən bundan yanıb, solmazmı güllər?
Onun naz-qəmzəsindən xar olub nur,
Görünməz heç məgər bilməzmi güllər?
Mələk burdən əyib başın keçərkən,
Görüb yarım məab sanmazmı güllər?
Şəmil Sadiq yanar qəmdən Kərəmtək,
Bu halımdan xəbər tutmazmı güllər?
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Küləklərdən yarım sordum

Küləklərdən yarım sordum, baxar laltək cavab verməz,
Mələklərdən halın sordum, xəbərsizdir, soraq bilməz.
Bu dağlardan, o dağlardan, güman yerdən aman bildim,
Baxıb gülməz, olar qəmgin, yanar qəmdən, durar dinməz.
Bulaqlardan, dumanlardan, olan hakim o Allahdan
Xəbər sordum, “o, bizdəndir”, - deyər Tanrım, sevər enməz.
Olub hüşyar, qalıb bu hal, sevindim ki, röyamda mən,
Görəm yarı, əfsus ki, uyğular ondan söhbət etməz.
Olub Sadiq, yarım gəzdim ki, qəmlərdən olum azad,
Görər əğyar şəfa ondan, mənim könlüm şəfa görməz
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Yarım mənim yanımdadır

Mən aşiqəm bir dilbərə, fikrim onun xalındadır,
Gündüz gecə, axşam-səhər ruhum onun canındadır.
Görsəz könül qəmxar olub, pünhan edib dərdin elə,
Sirrin sorub car etməyin, pünan onun qanındadır.
Hərdən uçub mən göylərə şən, bəxtəvər quşlar kimi,
Azad isəm, yəqin bilin, yarım mənim yanımdadır.
Daim atıram yarı can ki, mən olum yarımla çün,
Şəfqət verən eşq şərbətim gülzarımın canındadır.
Ey Sadiqa, dad etmə gəl, dilbər səni haldan tanır,
Rahətlən, gül, dilbər də hey, vallah, sənin halındadır.
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Ata
Ata övladına qiymət verəcək dünyadə,
Ürəyinə sayıb hörmət edəcək dünyadə.
Baxar övlad ataya, sonra göyə, Allahə,
Atatək o da hörmət görəcək dünyadə.
Hərə bir ömrü sürür, var acısı, var şirini,
Bunu hər kim ki, qanır, ömr sürəcək dünyadə.
Neçə meyvə yaradıb dadlı, şirin, fərqli, yaman,
Onu imanə uyan düz dərəcək dünyadə.
Kamilin xoş gününə Şamil, əlbəttə, Xuda,
Ən gözəl niyyət ilə göndərəcək dünyadə.
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İndi
Küləklər söylədi yarın qayıdır,
Leylitək sevginə bənd olub indi.
Söylədim çox gözəl, çox gözləmişəm,
Yar şəkər idisə, qənd olub indi.
Günləri sayaraq solan həyatım,
Bu nurlu xəbərə qərq olub indi.
Yar məni unudub, deyən bu könlüm,
Qaranlıq dünyama bərq olub indi.
Yar ilə günlərim çox xoş olsa da,
O günlər qəlbimə dərd olub indi.
“Bu günlər həyatda bəs olub mənə”Söyləyən bu dilim pərt olub indi.
Ayrılıq qəlbimə düşmən olsa da,
Həsrətim vüsalla dost olub indi.
Vüsalın həsrəti məni yorsa da,
Xəyalım busə ilə məst olub indi.

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

58

Ana
Qadın-Ana!
O, bağlayır bizi cahana,
Ana-qadın!
Nə gözəl səslənir səmada adın?
Qadın-Ana!
Səninlə can atır zaman məkana,
Ana-qadın!
Sevib sevdirməkdir sənin muradın.
Qadın-Ana!
Sən həyata gərəksən, həyat insana,
Ana-qadın!
Ruhumla cücərib birdə yaşadın.
Qadın-Ana!
Olmayan bir canı gətirdin cana,
Eşqinlə ucaldın sən asimana.

Ana-qadın!
Həyatdan şirindir əvəzsiz adın,
Heç vaxt duyulmasın ahın, fəryadın.
Ana, şəfəqinlə parlayıb günəş,
Nəhəng ulduzları işıqsız qoyur.
Sənin ürəyini yaranda fələk,
Həyatın özünü həyatsız qoyur.
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Anam da qocaldı
Qoyaraq anları bir-bir geridə,
Zaman da qocaldı, anam bilmədən.
Uşaqlıq illərim tez ötdü-keçdi,
Anam da qocaldı, zaman bilmədən.
Bir vaxtlar gəlindi, əlvan geyərdi,
Axşamlar atamı çox gözləyərdi,
Körpəcə oğluna nənni deyərdi,
İndi nəvəm deyir, yaman bilmədən.
Anam da qocaldı, zaman bilmədən.
Beş uşaq böyütdü qəmlə-kədərlə,
Bəzən də yad oldu tale, qədərlə,
Əzabdan gizlənib bəhanələrlə,
Sabaha baxardı duman bilmədən,
Anam da qocaldı, zaman bilmədən.
Atamla evləndi, xoşbəxt oldular,
. . . Uşaqlar doğuldu, çox kam aldılar,
. . . Böyüyüb getdilər, yalnız qaldılar,
Atam da qocaldı anam bilmədən,
Anam da qocaldı, zaman bilmədən.
Al ələ darağı, dara saçları,
Tökülüb gedirlər hara saçları?
Xınaya boyanmış qara saçları,
Xəlvətcə ağardı anam bilmədən.
Anam da qocaldı, zaman bilmədən.
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Gecikmiş arzu
Bir gün atam sevincək evə gəldi tələsik,
Əlində bir bağlama, gözlərində məhəbbət.
Yeniyetmə uşaqtək məğrur baxır anama,
Dedi: -sənə almışam, - gözlərində məhəbbət.
Sanki bir anlıq atam unudaraq bizləri,
Əməlindən fərəhlə yaşararaq gözləri:
-Yadındamı, əzizim, nişanlıykən gəzəndə,
Xoşun gəldi bu dondan bir dükanda görəndə.
Onda bunu almağa imkanımız yox idi,
O vaxtdan bu hadisə qəlbimə bir ox idi.
Axı sənə yaraşdı al-qırmızı gözəl don,
Yadındamı? Geyinib nazla süzdün önümdən?
Çox bəyəndin o vaxt sən, al deməyə utandın.
Mən bunu duydumsa da, hay gəlmədi ünümdən.
Pulumun yoxluğundan göyə uçmuş arzumu
Nəhayət ki, indi mən göydən yerə endirdim.
Məndən küsüb gizlənən, amma mənimlə gəzən
Gəncliyimin arzusun xöş sözlərlə dindirdim.
İndi, əziz sevgilim, dur bunu gey, mən baxım,
Boylanaraq o günə, keçdi deyib şadlanım.
Sən də süzüb önümdən naz-qəmzəylə keçəndə
Bir də baxıb keçmişə, kədərimlə odlanım.
Anam baxıb atama, xəyallara dalmışdı.
Sanki həmin günlərdə daşlaşaraq qalmışdı.
O ala gözlərində göz yaşları donaraq,
Parladı ulduz kimi o günləri anaraq.
Yaylığının ucu ilə anam sildi göz yaşın.
Bağlamanı açdı tez, donu aldı əlinə,
Bu vaxt onun sevinci tar-mar olub dağıldı.
Birdən-birə tutuldu, söz gəlmədi dilinə.
Bayaqkı o sevincdən əsər belə qalmadı
Sanki onun dünyası dəryalara qərq oldu.
Sevinc yaşı gözündən kədərə döndü axdı.
Xoşbəxtlik gətirmədi o don, ona dərd oldu.
Sanki anam indicə qocaldığın anladı:
- Artıq gecdir daha, al rəng mənə yaraşmaz,
Baxma o vaxt cavandım-deyib yaman ağladı.
Cavanlığın rəngidir, bir nənəyə yaraşmaz.
Külə döndü atamın bayaqkı o sevinci,
Çiçək açan arzusu anındaca qurudu.
Sevindirmək istərkən həyatının incisin
Özü də heç bilmədən qəm-kədərə bürüdü.
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Mənim sevgim

Mənim sevgim bir dəryadır,
Orda üzən batmaz heç vaxt.
Fırtınatək coşar, daşar,
Gəzdirər hey həsrətini ləpələrdə,
Sahillərə atmaz heç vaxt.
Döyünər o, eşq məkanı ürək kimi,
Öyünər o, dağdan aşan külək kimi,
Könüllərə işıq salar mələk kimi,
Gecələri, gündüzləri sevər daim,
Gözün yummaz, yatmaz heç vaxt.
Xəyalla yox, bu günlərlə yaşar, əlbət,
Hərdən küsüb taleyindən ağlar xəlvət,
Düşsə əgər candan ayrı, çəkər həsrət,
Yaşadığı əlvan dünya olsa dəhşət,
Dərdin elə satmaz heç vaxt.
İşıqdan da sürətlidir, ərşə uçar,
Günəşdən də şəfəqlidir, işıq saçar,
Haqq istəyər, ədalətə yollar açar,
Xeyirdən də xeyirhaqdır, şərdən qaçar,
İblis ona çatmaz heç vaxt.
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Etiraf

Sevgilim inciyib, küsübdü məndən,
Ya günah ondadır, ya da ki məndə.
Ayrılıq cəfası verir əziyyət,
Ya günah ondadır, ya da ki məndə.
Anaraq keçmişi dərddən öləcək,
Sevgimin dalınca bizə gələcək,
Bəlkə də, bir gün, o yəqin biləcək,
Ya günah ondadır, ya da ki məndə.
Bilmirəm fələyin qəsdi nə idi,
“Can”- sözümmü yarın xətrinə dəydi?!
Bənövşətək küsüb boynunu əydi,
Ya günah ondadır, ya da ki məndə.

Eşqimiz həyatda eşqin təməli,
Kədərə salmaqdır eşqin əməli,
Qovuşduq, ayrıldıq, bəli, deməli,
Ya günah ondadır, ya da ki məndə.
Sadiqəm, gecəni dərddən yatmıram,
Yardan ayrılandan haqqa çatmıram,
Bir fikri başımdan heç vaxt atmıram,
Ya günah ondadır, ya da ki məndə.
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Ceyran kimi

Gözlərini süzdürərək ceyran kimi,
Ay dilbərim, incik-incik baxma belə,
Gəncliyinə oxşamırmı bu sevgimiz?
Göylərdə sən ildırımtək çaxma belə.
Mən sevmişəm, qəlbim sənə təslim olub,
Düşünmə ki, qəlbimdəki sevgi solub,
Ola bilsin dünya-aləm qızla dolub,
Sənindir qəlb, şər-böhtanı atma belə.
Arxanca mən sürünəcəm kölgən kimi,
Sənsən mənim inanc yerim Quran kimi,
Bağlanmışam mən zamana məkan kimi
Bu eşqimi gəl başıma qaxma belə.
Bəs eşqimiz duracaqdır dünya kimi?
Artıq olub dadlı, şirin xülya kimi.
Bir gün bunu xatırlayıb röya kimi,
Öz arzunu bilə-bilə yaxma belə.
Satılmısan, yayıb bunu elə kimsə,
İnanmıram qiymətini bilə kimsə,
Elçi gəlib, üzük taxıb ələ kimsə,
Kəs barmağı, o üzüyü taxma belə.
Sərvətimi, hörmətimi görürdün sən,
Gecə-gündüz dil dodaqdan öpürdün sən,
Vaxt var idi mənim üçün ölürdün sən,
İzzətini gözlərimə soxma belə.
Sadiq qəlbim aşiq idi, məlum sənə,
Min leylini dəyişməzdim, gülüm sənə,
Leylilərim qabağımda gülümsünə,
Rədd edərəm, sən su kimi axma belə.
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Bir qəlb, iki sevgi
Bir sevgi qəlbimdə üsyan edərkən
Biri də yanında kök atır indi.
Bilmirəm fərqləri varmıdır, görən?
Biri çox-çox uca, biri dərindir.
Bu qəlbim onlara məskən olubdur,
Birinə baxıram günəşə dayaq.
Biri isə palıdı göylərdə tutub
Özüsə görünmür dərin kök sayaq.
Ehh, eşqmi, sevgimi, məhəbbətmi bu?
Bu ürək bunlara de necə dözsün?
Yox… günah ürəyin lap özünündür.
Qoy o da həm gündüz, həm gece dözsün.
Bunlar sevgidirsə, məhəbbətdirsə,
Bəs onlar içimdə niyə çarpışır?
Bu eşqlər mənimdi, məndə yasayır
Bəs onlar nə üçün, niyə qarpışır.
Bunlar saf sevgidir, dəqiq bilirəm,
Qalmışam ortada, hansına gedim?
Birinə yaxınkən, birinə yadam…
Bir ürək, iki eşq, görən nə edim?
İkilik məhv edir saf sevgimi də,
Eşqlərim döyüşür xeyir, şər kimi.
Bir parça ürəyin böyük sirrinə
Dözürəm mən yazıq sadiq ər kimi.
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Ceyran gözlərin

Günəştək hüsnünü nura qərq edər,
O ceyran gözlərin, ceyran gözlərin.
Ovçunu işindən peşman eyləyər
O ceyran gözlərin, ceyran gözlərin.
Yuxusuz gecəmə gəlib xəlvəti,
Qəlbimdə yandırır vüsal həsrəti,
Canımda, qanımda edir qarəti,
Qəsdimə durubdur düşman gözlərin,
O ceyran gözlərin, ceyran gözlərin.
Qəsdimə duranım canandır mənə
Cana can verənim, düşmandır mənə,
Öldürür, yaşadır, sultandır mənə,
Ömrümə sahibdir xaqan gözlərin,
O ceyran gözlərin, ceyran gözlərin.
Üz-üzə duranda tutulur dilim,
Tutmur istəsə də əlindən əlim,
Sənə cadugərmi, yoxsa nə deyim?
Dondurur qəlbimi yaman gözlərin.
O ceyran gözlərin, ceyran gözlərin.
Sadiqəm, ilhamı alıram səndən,
Bülbüllər doyarmı güllü çəməndən?
Dilin söyləsə də, uzaq ol məndən,
Heç zaman söyləmir yalan gözlərin.
O ceyran gözlərin, ceyran gözlərin.
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Sevgidirmi bu?

Bağışla, ürəyim dönübdür səndən,
Gedirəm buradan, gəlməyəcəyəm,
Bilirəm, dünyada bərabərin yox,
Sənintək gözəli görməyəcəyəm.
Gedəcəm dünyanın sonuna, bəlkə,
Girəcəm əzabın donuna, bəlkə,
Bu sözlər qəlbinə toxuna, bəlkə,
Sənin əllərinə dönməyəcəyəm.
Çox soruşacaqsan mənsiz özündən,
Bəs niyə bu aşiq döndü sözündən?
Nə oldu, eşqimiz düşdü gözündən?
Rəsmimdən sorsan da, dinməyəcəyəm.
Çoxdan istəyirdim deyim bunu mən,
Bu eşqdə görmürdüm yaxşı sonu mən.
Lap dəqiq bilirdim yəqin onu mən,
Getməsəm, heç zaman gülməyəcəyəm.
Heç səni sevmədim əvvəldən, canım,
Səninlə xoş keçdi mənim hər anım,
Düzlüklə yaşayır dinim, imanım,
Demə ki, qədrini bilməyəcəyəm.
Bağışla, gözəl qız, bağışla məni,
Aldatmaq istəmir, bu qəlbim səni,
Çalış, sev həyatda səni sevəni,
Onda bil, həyatdan küsməyəcəyəm.
İcazə versəydin son dəfə sənə
Əzizim deyərdim mən dönə-dönə.
Sadiqin qəlbinin dərinliyinə
Girən günlərini silməyəcəyəm.

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

67

Kaş lal olaydı

Gəncliyim yenicə çiçək açırdı,
Cavanlıq həvəsi işıq saçırdı.
Sevgisiz qəlbimlə azad gəzərdim.
Sevgidən uzaqdım, yox idi dərdim.
Amma ki sevgisiz ürəklər heç vaxt,
Olmayır həyatda bir an da xoşbəxt.
Boşluqda gözəllik yəqin ki, olmaz,
Bağbanın bağçası çiçəksiz qalmaz.
Çiçəksiz bağçaya bağça deməzlər,
Sevgisiz ürəyi heç vaxt sevməzlər,
Gözəllər görürdüm gözəldən gözəl,
Bitmirdi qəlbimdə heç zaman xəzəl.
Bir zaman qəlbimin soyuq çağında,
Göründü günəşim dağın dalında.
Qəlbimi isitdi bu nurlu günəş,
O, sönmüş qəlbimdə yandırdı atəş.
İsindim günəşin istisinə mən,
Çəkildi önümdə həm duman, həm çən.
Bu gözəl nazənin, xumar baxışlı,
Həyatın gözəli, sevgi naxışlı,
Güləndə gözləri gülür təbiət,
Qəlblərdə oyadır sonsuz məhəbbət.
Bir an da gözümü çəkmədim ondan,
Kor oldu gözlərim onun nurundan.
İzlədim mən onu evlərinəcən,
Gecə yatmadım ay gizlənənəcən.
Gözəlin dalınca getdim səhərdən,
Gözlədim dilbəri gəli-gedincə,
Bu qəlbim susmazdı sözün deyincə.
Mələyim gələrək keçdi önümdən,
Gözlərin süzərək keçdi önümdən.
Gecələr dastanlar deyən bu dilim,
O anda tutuldu heç nə demədim.
Beləcə səhərlər çox oldu bir-bir,
Susaraq işvəyə edirdim səbir.
Bir zaman dil açıb adını sordum,
Qolundan tutaraq önündə durdum.
Bu gözəl dinmədi gülümsünərək,
Əlimdən əlini çəkdi gedərək.
Mənimsə qəlbimdə bir arzu vardı,
İstəyim, diləyim ismətli yardı.
Bir kəlmə xoş sözü həyat verərdi,
Nə ola, o gözəl “sevdim” deyərdi.
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Dalınca gedərək kölgəsi oldum,
Buludtək boşaldım, buludtək doldum
Bir kəlmə ”ol” ilə dünya yaranmış,
“Hə” sözü səslənmir, həyat dayanmış.
Özümdə güc tapıb bir gizli yerdə,
Soruşdum adını qızın mən bir də.
Afət dilə gəldi söylədi ki, bəs. . .
Qoymayır danışım o anı bir səs.
Kaş gözəl dinməzdi, danışmazdı heç,
Pak, təmiz sevgimə qarışmazdı heç.
Kaş dili lal ola, dinməz olardı,
Kor olsun gözlərim, görməz olardı.
Dilim gəlmir desin həmin o anı,
Kaş duraydı o vaxt həyatın anı.
(Qız dedi-eee dibil, tet də buydan,
Nə uttəisən məndən balaqdan. )
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Gülüm
Demirəm səninçün ölərəm, gülüm,
Deyirəm səninçün yaşaram, gülüm.
Sənli günlərimi alıb çiynimə
Əzablar dağını aşaram, gülüm.
Cəhənnəm olsa da, bütün bu dünya,
Səninlə cənnəti görürəm burda.
Həyatın sonunu bilməsəm də mən,
Səninlə arzular hörürəm burda.
Gözüm yox heç nədə, sənli dünyada,
Çünki sən dünyasan mənim gözümdə.
Gözlərim nur saçır, görməz günəşi,
Çünki sən işıqsan mənim gözümdə.
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Axı səni sevirəm!

Bir gözəli sevirəm,
Qəlbimə həmdəm olub,
Gecələrim yuxusuz,
Yastığım da nəm olub.
Yol yoldaşım kədərdi,
Sirdaşım da qəm olub.
Amma ki, heç bir zaman,
Dilim gəlmir söyləsin,
Axı səni sevirəm.
Oxuyuruq bir yerdə,
Yollarımız eynidir.
Mənim qəlbim onundur,
Onunkusa özgənin.
Hallarımız eynidir.
Mənim bu qönçə sevgim,
Aça bilmir dilimdə.
O qönçəyə can verən,
Nuhi-gövhər əlimdə.
Tez-tez mənə dost deyib,
Dərdlərini söyləyir,
Çox danışır sevgidən,
Hərdən də qəşş eyləyir.
Deyəmmirəm, sevgilim,
Qəlbim külə dönübdür,
Qəmzələri neyləyir?
Əlbəttə ki, dilbərin
Xəbəri yoxdu məndən.
Hər gün gülür üzümə, məlahətli baxışla.
Gözləyirəm bircə an danışmasın, dinməsin,
Bəyan edim eşqimi, hərarətli baxışla.
Nədəndir heç bilmirəm, dilim gəlmir söyləsin,
Axı səni sevirəm. . .
Qorxuram. . .
Fırtınadan qorxuram.
Qorxuram ki, söyləsəm,
Fırtınadan sovrular qəlbimdəki eşq külü.
Qorxuram ki, məhv olar,
Açılmamış tez solar,
Dilimdəki eşq gülü.
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Bilməm
Mən ərz etdim, gülüm gəlsin,
Görüb halım, qəmim bilsin,
Olub hali bu dərdimdən,
Düşüb dərdə, o kövrəlsin,
Fəqət yarim gələr? Bilməm.
Qəmi-atəş tutub canım,
Bu dərdlərdən donub qanım,
Sönər atəş, axar qanım,
Gələr olsa, o sultanım.
Fəqət yarim gələr? Bilməm.
Günüm zülmət, gecəm həsrət,
Mənim onsuz günüm xiffət,
Doğar, əlbət, günəş bir gün,
Gələr yarım, verər şəfqət.
Fəqət yarım gələr? Bilməm.
Mənim haqqım olub yarım,
Günəş sönməz, sönüb yarım,
Deyin haqqa, deyin yarə,
Günəşsizdi, donub yarın,
Fəqət yarım gələr? Bilməm.
Şəmil haqdan vəfa istər,
Vəfasızdan şəfa istər,
Ciyər yarə, ürək xəstə,
Cəfa verməz, şəfa istər,
Fəqət yarım gələr? Bilməm.

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

72

Şən görünək

Tanrıdan diləyin budur, a dostlar,
Can deyək dostluğa biz canımıztək,
Gülək içimizlə, gülək ürəklə,
Könlümüz evinə “Xoş gəldin” deyək.
Bu şair qəlbidir, sel kimi çağlar,
Vüqarım, qeyrətim yenilməz dağlar,
Sizdən də istəyim budur, a dostlar.
Can deyək dostluğa biz canımıztək,
Könlümüz evinə, “Xoş gəldin” deyək.
Qəlbimiz səslənsin sevgi səsiylə,
Dostları güldürək dost nəfəsiylə,
Düşmənlik etməyək heç bir kəsiylə
Can deyək dostluğa biz canımıztək,
Könlümüz evinə “Xoş gəldin” deyək.
Eşq alaq həyatdan, gülək hər zaman.
Dostluğun qədrini bilək hər zaman,
Əyrinin yolunu kəsək hər zaman,
Can deyək dostluğa biz canımıztək,
Könlümüz evinə “Xoş gəldin” deyək.
Torpaqla daş kimi sirdaş olaraq,
Qəmli ürəklərə yoldaş olaraq,
Qardaşlıq elində qardaş olaraq,
Can deyək dostluğa biz canımıztək,
Könlümüz evinə “Xoş gəldin” deyək.
Şəmil könlün bahar fəslə salıbdır,
Əlinə bir badə şərab alıbdır.
Qoy deyim qəlbimdə bir söz qalıbdır.
Can deyək dostluğa biz canımıztək
Könlümüz evinə “Xoş gəldin” deyək.
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Bizim kənd qızı

Sanki bir mələkdir gəlibdir göydən,
Təbiət gözəli bizim kənd qızı,
Paklığı örnəkdir onun güllərə,
Təbiət gözəli izim kənd qızı.
Pərişan-pərişan tezdən oyanar,
Güzgü önündəcə xəlvət daranar.
Nurludur, nurundan günəş utanar,
Təbiət gözəli bizim kənd qızı.
Hey süpürər torpaq yerin torpağın,
Boyası yox, meh qızardır yanağın,
Sonra gəlib yığışdırar otağın,
Təbiət gözəli bizim kənd qızı.

Böydükcə gənclər göz qoyar ona,
O gülə vurğundur, bülbül də ona,
Aşiqlər əlindən gəlibdir cana,
Təbiət gözəli bizim kənd qızı.
Böyüyüb ismətli bir gəlin olar,
Ərinin elinə o, sadiq qalar,
Torpağı süpürüb tozu qaldırar,
Təbiət gözəli bizim kənd qızı.
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BU NECƏ DÖVRÜ ZAMANDIR?..
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Qocalıb qeyrətimiz

Qocalıb qeyrətimiz, bihal olubdur, biləsən.
Quruyub güllərimiz, qandal olubdur, biləsən.
Baxaraq surətə gülmə, qəmə düçardı başı,
Uzanıb bığları, lap saqqal olubdur, biləsən.
Demə ki, yurdumuzun dərdlərinə yoxdu dəva,
Obanın sahibi, çün baqqal olubdur, biləsən.
Daha düşmür çölə Məcnun babamız eşqi ilə,
Özünün tənha günü iqbal olubdur, biləsən.
Çoxalıb Leyliləri hər gecə yar bir qucağın,
Gülünün tənha günü xoşhal olubdur, biləsən.
Dini Islam dedi: - Lal ol, gözü yum, baxma önə,
O səbəbdən elimiz çün dal olubdur, biləsən.
Şişə taxdım əti, vallah, oda tutdum ki, bişə,
Kababım yox, yananım manqal olubdur, biləsən.
Baxaraq hamımızın dərdinə qəmdən çaşaraq,
Bu xiridar, demə, çoxdan lal olubdur, biləsən.
Günü-gündən qısalır donlarımız qərb sayağı,
Nənəmiz Həvvadan o, idxal olubdir, biləsən.
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Bu necə dövrü zamandır?..
M.Ə. Sabirə nəzirə

Bu necə dövrü-zamandır ki, işim ahu-fəğandır?
Mələyim sus, ürəyim sus, məni dindirmə, amandır.
Gülə yurdum necə, mən gülməyərəm hər gecə- gündüz?
Gülə bilməm, a gözəl, çün elimin hər günü qandır.
Ata yurdum, ana yurdum, düşə dərdə, ölə, bir kəs,
Görə bilməz, görə bilsə, duya bilməz ki, dumandır.
Bizə hər dəm baxa yadlar, tapa bizdən şəfa yadlar.
Bizə bizdən dava amma ola bilməz ki, tikandır.
Bu bahar hər ağacın, hər budağından süzülür qan,
Necə gülsün üzə dövran, gülü solmuş ki, xəzandır.
Gözü çəp şey, sözü puç şey, özü heç şey gələ bir kəs,
Demə zaydır, bizə tacdır, pulu çoxdursa, əyandır.
Desələr ki, yerə enmiş özü Allah uca göydən,
Gəl inanma, bura gəlməz, bura şərdir və yalandır.
Niyə gəlmir cuşa bilməm, daşa hirsdən vətən oğlu,
Ruhu qalmış yağılarda, əzilir hey o, talandır.
Məni sarmış qara şübhə, görəsən, bəs bizə talib,
Nəyə malik, nəyə qadir, o, mələkdir, ya tirandır?
Gülü bülbül öpə bilmir, daşı torpaq ata bilmir,
Göyə insan uça bilmir, bu da haqdır ki, ziyandır.
O, yalandır, bu, yalandır, bu nə andır, demə, Sadiq,
Kefə bax sən, bu olandır, bunu Allah da duyandır.
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Bayram da vaxt tapdı durub gəlməyə
(M.Ə.Sabirə nəzirə)

Qoz-fındığı almağa pul çatmayır,
Fəhlə yazıq axşamları yatmayır,
Kişmiş nədir, heç mövücü tapmayır,
Dərdləri çox, bəndə necə ölməyə? !
Bayram da vaxt tapdı durub gəlməyə.
Vaxt var idi, darvazanı açardıq,
Qurşaq atıb, pay yığaraq qaçardıq,
Qurşaq atan görəndə nur saçardıq,
Gəlmir əlim bir qozumu bölməyə,
Bayram da vaxt tapdı durub gəlməyə.
Şamlar bizə yeddiləvin oldu, vay!
Çün yanmayır bəxt işığım, söndü, vay!
Bayram bizə min əzaba döndü, vay!
İnsan yazıq bəs nə qədər gülməyə?
Bayram da vaxt tapdı durub gəlməyə.

Bayram gəldi, yoxdu pulum, hambalam,
Getdim ki, mən torba atıb pay alam,
Qonşum kimi şənlənə kefdən balam,
Məmur məni tulladı tez bölməyə,
Bayram da vaxt tapdı durub gəlməyə.
Arvad dedi, evdə yatan ərdimi?
Pul olsaydı, yar belə deyərdimi?
Bir kimsəyə söyləmədim dərdimi,
Yoxdur kəfən, gəlmir üzüm ölməyə,
Bayram da vaxt tapdı durub gəlməyə.
Bayram gəldi, qap-bacanı bağladım,
Aş bişmədi, qoz sınmadı, ağladım,
Mən nəfsimi bir ömürlük dağladım,
Sadiq yazıq pul axtarır, görməyə
Bayram da vaxt tapdı durub gəlməyə.
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Məktəb dediyin millət üçün afəti-candır

Vallahi, məni şübhə yeyir xeyli zamandır,
Bir kimsəyə lazımdımı məktəb kimi andır?
Həm tədrisi, həm tərbiyəsi xalqa ziyandır,
Mən söyləməsəm də, hamıya hamsı əyandır.
Məktəb dediyin millət üçün afəti-candır.
Müəllimlik edib günləri ah-vayla keçirdim.
Qiymət verənim olmasa da, dərsi keçirdim.
Gündə neçə yol şərbət umub, zəhri içirdim.
Burda nə isə eyləmək, əlbəttə, gümandır,
Məktəb dediyin millət üçün afəti-candır.
Mən hirslənirəm, hey deyirəm: ”Dərs oxu, bədbəxt. ”
Şagird baxaraq gözlərimə lal durur, əlbət.
Təhsil nəyə lazım, edir həll hər şeyi rüşvət.
Müəllim deyə bilməz, balası, kəs, bu yalandır.
Məktəb dediyin millət üçün afəti-candır.
Lap hirslənirəm, qışqırıram: ”Dərs oxu, övlad,”
Övlad gülərək söyləyəcək ki, nə elm-zad?
Rüstəm dayının oğlu məgər dərslə alıb ad?
İnsan kimi, əlbət, yaşayan pullu olandır.
Məktəb dediyin millət üçün afəti-candır.
Hər gün bizə müəllim nə deyir anla, düşün sən.
Vardırsa pulun, sən əziyyət görməyəcəksən.
Evrodu, ya dollardı-nədi, ver, deyim əhsən!
Burda çatacaq istəyinə, kim ki kalandır,
Məktəb dediyin millət üçün afəti-candır.
Şagird gələrək dərsə girib əylənəcəkmiş,
“Xalqın pulu bizlərdə”, - deyib şellənənəcəkmiş,
Yersiz olaraq hər sözə lağ dillənəcəkmiş,
Bəs mən nə deyim? Çün bu mənim dərsim alandır.
Məktəb dediyin millət üçün afəti-candır.
Cabbarlı Cəfər çadranı atsın dedi, övrət.
Qız dərs oxuyub eyləsin öz xalqına xidmət.
Gəl indi bizim gül balalar çöldə qoyub ət.
Şagird oğul hərdən də deyir: ”Gör necə candır?!”
Məktəb dediyin millət üçün afəti-candır.
Məktəbdə olan günlərimiz hoqqadır indi.
Sandıqda qalan yaylığımız şapkadır indi.
Keçmişdə olan donlarımız yubkadır indi.
Sadiq, dilə gəl, söylə ki, bu hansı tumandır?
Məktəb dediyin millət üçün afəti-candır.
www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

79

Qaçdım qadası

Xan pəriylə vuruşub, xeyli dalaşdım, qadası,
Dözməyib həmləsinə axırı qaçdım, qadası.
Mən desəm ağdır qatıq, söyləyəcəkdir qaradır.
Başımın ortası yumruq qapazından yaradır.
O qədər gicləmişəm, bilməyirəm yol haradır,
Bu səbəbdən karıxıb, mən belə çaşdım, qadası.
Dözməyib həmləsinə axırı qaçdım, qadası.
Mən onun tənəsinə boynu bükük dözsəm əgər,
Bir balıqtək unudub, dərdi-səri üzsəm əgər,
Razıyam, axıradək lap bu qədər gəzsəm əgər,
Deməsinlər ürəyi mən belə daşdım, qadası.
Dözməyib həmləsinə axırı qaçdım, qadası.
Məni Tanrı yaradıbdır ki, əzəldən qorxum,
Qorxumu Tanrıya verdim, yox əzəldən qorxum,
Məni qorxutdu əzəldən o əzəldən qorxum.
Axırı ruha dönüb, mən qanad açdım, qadası,
Dözməyib həmləsinə axırı qaçdım, qadası.
Hərə bir nəğmə çalır, bəmdə-bəmi, zildə-zili,
Kim bilir harda qalıbdır obası, harda eli,
Çox adam çox danışır, sən de görüm, varmı dili?
Onların hər birinə mən də calaşdım, qadası,
Dözməyib həmləsinə axırı qaçdım, qadası.
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TƏMSİL

Bir sinfin əşyaları

Dərslərini qurtarıb bir gün evə gedirdim.
Öz-özümə məktəbin qiybətini edirdim.
Bizdən mən bir sinifdən eşitdim ah-vayları,
Əşyaların səsiydi, qalmamışdı hayları.
Yaxınlaşıb qapıya, qulaq asıdm onlara,
Ucaqldıqca səsləri qəm verirdi canlara.
Gördüm ki, səs salıbdı dərdli-sərli əşyalar.
Hey deyinirlər onlar, uşaqlar, ay uşaqlar…
Partalardan birisi haray salıb hər yana,
Uşaqların əlindən deyir: - Gəlmişik cana.
Arxadakı bir parta dedi: - Qardaş, danışma!
Ürək çəkib üstümə burda olan qırışmal.
Guya qaqaş aşiqdi, eşqin yaxdı alnıma,
Qız da zirəklik edib, oxu cızdı alnıma.
Dərdim böyükdü, qardaş, sir-sifətim qapqara,
Rənglənsəm də üç kərə, hər bir yanım qan-yara.
Deyib bir başqa parta, ağladı hönkür-hönkür;
-Ayağımı qırıblar, qalmışam, bax, mən bu cür.
Stul görüb bu halı dedi: - Qardaş, dinməyin,
Təpik vurub gedirlər, heç demirəm minməyin.
Bəzən də ki, hey məni tapdalayıb əzirlər,
Fırladaraq atırlar, çünki artıq bezirlər.
Bunu görcək şkafın təzələndi dərd-səri,
Dedi:- Qardaş, eşidin, əzab var ki, məndədi.
Saxlasam da paltarın gecə-gündüz onların,
Qapaz altı olubdur sınıq-salxaq qapılarım.
O gün gəlib bir dilbər, açdı mənim qapımı,
Saatlarca güzgümdə hey düzətdi saçını.
Amma qızın saçları düzəlmirdi heç cürə,
Təpiklədi qız məni, az qaldı ki, öldürə.
Sonra çıxıb gedəndə yenə çırpdı qapını,
Qocalmış bu güzgünün orda aldı canını.
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Elə bu dəm uzaqdan, bir səs gəldi ucadan:
-Niyə belə yaradıb, görən məni yaradan,
Mənim dərdim ağırdı, üst-başım da yağırdı.
Dartışdırır uşaqlar, müəllim də ki, fağırdı.
Zəngdə mənə əl silir, dərsdə məni yolurlar.
Bir leş kimi, bax, məni tutub ipdən vurublar.
O günləri bir siçan baxıb mənə gülürdü.
Dərisinin rəngiylə yamanca öyünürdü.
Yazıq-yazıq pərdələr deyirdi bu sözləri,
Danışdıqca yazığın yaşarırdı gözləri,
Bunu görcək lövhəcik, ah çəkərək ağladı,
Bihuş halıyla bədbəxt ürəkləri dağladı.
Dedi: - Qardaş, gündə mən, kölgədə sən, gündə mən,
Gah yazıb, gah pozurlar, sırtılmışam tində mən.
Anam məni doğubdu, ki, durum mən tavanda,
Bəzək verib evlərə,tumba olum son anda.
Yoxsa doğulmadım mən, gah mıxlanıb divara,
Gah da gəlib tüpürsün hey üzümə avara.
Divar dedi: - Dinmə sən, əzən sən, əzilən mən.
Zibil kimi hər səhər, təpiklərdən bezən mən,
Stolların altınan səsləndi ağ bir örtük,
Dedi: - Əvvəl şah idim, indi olum bir sürtük,
Gəldim ki, müəllimin stolunu bəzəyəm,
Amma indi olmuşam ayaqlarda gəzəyən.
Bu gün sildi bir uşaq ayaqların mən ilə,
Sonra durub gedəndə taptaladı dəm ilə.
Birdən-birə arxadan, paltarların altından,
Üzr istədi bir kitab, həm qəmli, həm astadan.
Dedi:- Bilin, bayaqdan qulaq asmışam sizə,
İstəmədən mən bu gün, qonaq olmuşam sizə.
Baxın mənim halıma, didilmişəm leş kimi,
Yüz qrama salıbdır, vəhşi mənim çəkimi.
Bu gün evə gedəndə atdı məni buraya,
Başı batmış gedirdi, çünki burdən davaya.
Vərəqlərimdən biri dünən quştək uçurdu,
İndisə bir siçovul onu yaman sökürdü.
Eşidəndə bu sözü çıxardaraq açarı,
Əlim atdım qapıya ki, girim mən içəri,
Qapı düşdü ah-vaya: - Ay belim, ay başım vay,
Dəymə mənə, ay insan, həncamalar taybatay.
Mən görəndə bu halı yaşlar axdı gözümdən.
Əl qapıya dəyməmiş qapı getdi özündən.
Sonra mən qəmli-qəmli, uzaqlaşdım oradan,
Niyə vəhşi yaradıb, insanları yaradan?
Gəlin siz, ey uşaqlar,dərs götürün bu sözdən,
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Gələcəyin özüsüz, asılıdır o, sizdən.
Çalışın siz hər zaman xeyir verin millətə,
Sabah sizin balanız düşməsin bu zillətə.
Baxın, tanrı bizləri nə gözəl yaradıbdır?!
Varlıqlardan ən yüksək insanları sayıbdır.
Naxələf olmayın siz, tanrımızın üzünə,
Oxşayın siz hər zaman gözəlliyin özünə.

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

83

Mən nə deyim, bilməyirəm

İstəyirəm mən də yazam şeirü-qəzəl, şair olam,
Çoxdu sözüm, yoxdu sözüm, mən nə deyim, bilməyirəm,
Gah yazıram, gah pozuram, qəm qələmim üsyan edir,
Dərdə mənim yandı közüm, mən nə deyim bilməyirəm.
Yaxşı sözün deyib çoxun Seyyidimiz, Sabirimiz,
Söylə buna varmı çözüm? Mən nə deyim, bilməyirəm.
Mən yazıram hər gecəni, hər gündüzü ac qarına,
Çoxdu bizim evdə yemək, mən nə yeyim, bilməyirəm.
Çöldə yetim acdı yaman, söylə görüm yağılı yeyim?
Söz istəyir qanlı ürək, mən nə yeyim, bilməyirəm.
Dərd görürük, qəm görürük, hey elimi tən görürük,
Hamı deyir durma yeyək, mən nə yeyim, bilməyirəm.
Gözlərimi mən ovuram sübhü-səhər ac qarına,
Tapmayıram paltarımı, mən nə geyim, bilməyirəm.
El qızı hey şalvarı geyinir evdə demir heç kimə o,
Söylə gedib bulvaramı, mən nə geyim, bilməyirəm.
Qoydu mənim hər yanımı çöldə qadın, “yat” deyərək.
Söylə tutum bəs haramı, mən nə geyim, bilməyirəm.
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