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Avqust  qeydləri 
  

                              (2011)    

 

                               ***      

                       Quyruq doğdu... 

                     Darıxmağa vaxt  olmadı... 

                    Yay kimi qısa gecələrin dayaz yuxusu 

                     Yadda qalmadı... 

                     Ad günlərinin  sıxlığından...istisindən 

                     GünəĢ və qarpız tamı verən uĢaqların  

gülüĢü 

                     DüĢdü fotolara... 

                     Kimsənin görmədiyi vaxtın siması 

                     Köçdü xatirə tablolara... 

                      

                     Avqustun qorabiĢirən bürküsünü –  

                     YağıĢlar yudu... 

                     GünəĢin ərki çatır... 

                     Dolmağa...boĢalmağa... 

                     Hər kəsin yerinə sevinməyə... 

                     Hər kəsin yerinə  ağlamağa... 

                     Dünya öz iĢindədi...  

                     Duyğulanır...soyuyur... 

                     Cırciramalar da susdu... 

                     YağıĢın təntənəsinə... 

                     Söndü iĢıqlar da...salon ağ – qara... 

                     QarıĢdı ömrümüz  retro kinolara...   
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*** 

                             Söyüd ağacı... 

 

                         Ay söyüd ağacı... 

                         Ay çöl ağacı...  

                         Dikmisən gözünü tozlu yollara... 

                         DuruĢun pəriĢan...boynun bükülü... 

                         Tökürsən yaĢını yaslı yollara... 

                          

                          Ay söyüd ağacı...ay kənd ağacı... 

                          Gözünü həsrətdən yığ birdəfəlik... 

                          ġəhəri  evkalit sevgisi tutub...   

                          Mövsüm paltarına uyğun çətirlik... 

                          

                          Sənin əlin çatmaz daha dənizə... 

                          Indi ağacların gömrük haqqı var... 

                          Səhra palmasının sənin yanında 

                          Baha qiymətini öymək haqqı var...  

            

                          Ay çəpər ağacı...ay yol ağacı...   

                          Sənin budağından ağıl hörərlər... 

                          Altında   bir uĢaq qoyun otarar... 

                          Kölgəndə uyuyub nağıl görərlər... 

                            

                          Ay söyüd ağacı..ay göl  ağacı... 

                          Sənin yarpaqların arxa toxunar... 

                          Saçın daraqlanar çöl küləyində... 

                          Könlündə bir yanıq ,,segah”  

http://www.kitabxana.net/
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oxunar...  

 

                          Saçının kölgəsi sulara düĢər... 

                          Yarpaqlar oxĢayar dodaqlarını... 

                          Həzin pıçıltısı yelə qarıĢıb.... 

                          Qurudar Ģeh düĢmüĢ yanaqlarını... 

                           

                          QuĢlar yuva qurar sıx budağında... 

                          Səndən uçub-köçər leylək balası... 

                          Incə yarpaqların laylay söyləyər... 

                          Gövdən sərçələrin beĢik qalası... 

 

                          Ay söyüd ağacı...ay el ağacı... 

                          Sən vətən ağacı...yurd ağacısan... 

                          Sən gəlmə deyilsin...sən yad  

deyilsən... 

                          Doğma torpağımın  mərd ağacısan...  

 

                          Kökün Ģirə çəkir yerin təkindən,    

                          Öpdüyün  bu torpaq  

qalam, səngərim... 

                          Çöllərdə cərgəylə sıralanmısan... 

                          Ay söyüd ağacım, 

                          vətən əsgərim..! 
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*** 

                           

                                              Tablo... 

 

                       Dayana bilməzsən 

                       Sən bu tabloda... 

                       Səni rahat qoymaz vaxtın sancısı... 

                       Yağmağa bir ovuc yağıĢın olmaz... 

                       Çıxmaz ürəyindən ülgüc acısı... 

 

                       Gözləri qupquru yaĢsız ağlayar, 

                       Buludlar gurlayar boĢu-boĢuna... 

                       Gecənin getməyə bir yeri olmaz... 

                       Atılar dərd kimi  baĢlı-baĢına... 

                        

                       Sənin də sifətin  boz asvalt kimi... 

                       Üstündən laqeyd addımlar keçər... 

                       Siqaret iyinə  qarıĢmıĢ payız... 

                       Yarpaq tək tökülmüĢ adamlar keçər... 

                        

                       Dayana bilməzsən sən bu tabloda... 

                       Səni itələyər küləyin əli... 

                       Sən indi növbəsiz...biletsiz küçə... 

                       Yolçuluq səhərdən baĢlayar...hər gün.. 

                       Hər gün  də  içində  qətl olar gecə... 

 

                       Ağlın öz kölgənə qapanıb qalar... 

http://www.kitabxana.net/
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                       DüĢməz xatirinə kimsənin adı.. 

                       Tanıya bilməzsən sən bu tablonu, 

                       Baxarsan önündə uzun-uzadı... 

                        

                       Asılar özündən  buz baxıĢların, 

                       Harda itdiyini xatırlamazsan... 

                       PeĢman əllərin də dadına yetməz, 

                       Nə vaxt bitdiyini xatırlamazsan... 

 

                       Kiminsə ürəyi gəlməz atmağa, 

                       Bir divar küncündə düĢüb qalarsan... 

                       Üstünü toz basar gözdən uzaqda,  

                       Sən elə tabloda unudularsan... 

                        

 

                                        *** 

                                

                        Bəxt ulduzu... 

 

                        Səpilib göy üzünə 

                        Bəxtimiz ulduz-ulduz... 

                        Məni görürmü, görən, 

                        O uzaq, qərib  ulduz..? 

                        

                        Yerimi bilirmi heç,  

                        Adımı tanıyırmı? 

                        ĠĢığı əllərimə  

                        Toxunanda  yanırmı..?  

 

                        Ġnciyib ağlayırmı, 
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                        Küsürmü əvəzimə? 

                        Tökülən göz yaĢları 

                        Bənzəyirmi  özümə? 

                                    

                        Götürsəm göy tağından, 

                        Yeri boĢ qalacaqmı? 

                        Qapatsam əllərimlə 

                        Ovcumda solacaqmı? 

                        

                        O da mənim ömrümü 

                        Ulduz tək qopararmı? 

                        Bu dünyadan gedərsə, 

                        Məni də apararmı? 

                                    *** 

     

                     

                           

                                          *** 

                        

                    Bu gün... 

                    Üç dəfə unuduldum... 

                    Birincidə ,səbəb axtarmadım... 

                    BaĢ qarıĢıqdır- dedim... 

                    Ġkincidə...hər Ģeyi 

                    Vaxtın üstünə  yıxdım... 

                    Vaxta haqsızlıq etdiyim üçün utandım... 

                    Üçüncüdə -  

                    Bəhanə tapılmadı... 

                    ġübhə gözünü açdı, 
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                    Sözlər Ģahid olmaqdan, 

                    Əqrəblər müqəssir olmaqdan qaçdı... 

 

                     Bu gün üç dəfə aldandım... 

                     Birincidə, səbəbkar  özüm oldum... 

                     Inamım məni satdı... 

                     Ġkincidə... 

                     Vaxtla baxt savaĢdı... 

                     Günahı bir- birinin üstə atdı...        

                     Açıq –aĢkar meydan...hər Ģey ortada... 

                     Gizlənə bilmədim açıqlıqdan –  

                     Üzümə duran sözdən-  

                     Gizlənən baxıĢdan tutuldum... 

                     Üçüncüdə...  

                     gerçəklər  gözümün içinə güldü... 

                     Vədələr  əriyib üzüldü... 

                     Sonuncu ümidim  də belə öldü... 

                         

                     Bu gün üç dəfə yaralandım... 

                     Birincidə ...ehtiyatsızlığı danladım... 

                     Ikincidə  

                     NiĢangah olduğumu anladım... 

                     Üçüncüdə... 

                     Daha heç kim yox idi... 

                     99 faiz günahkar   mən idim... 

                     Bir  faiz də - bədbəxtlik...   

 

                              *** 

                     

                           Dua... 
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                    Göy üzü mənə yaxın... 

                    Dualarım kimi uca... 

                    Gözləri gözlərimdə... 

                    Ürəyi ürəyimdə... 

                    Sevinci də...qəmi də... 

                    əllərim kimi uça... 

                    göyləri quca –quca... 

                    YağıĢları – göz yaĢım tək... 

                    Ulduzları- iĢığım tək... 

                    Allahım...elə bu dünya 

                    Böyüyür  yaddaĢım tək... 

                    Ağırlanır...vaxt kimi... 

                    Qocalır sirdaĢım tək... 

                    Məni diriltmək istəsən... 

                    Yaz  sözümü dilinə... 

                    Öldürürsən ... 

                    Özün öldür... 

                    Vermə  yadlar   əlinə... 

                    Götür mənim günahımı 

                    Ömrümdən ...Allah eĢqinə ! 

                    Ürəyimi incitdim... 

                    BağıĢla...Allah eĢqinə ! 

 

                                   *** 

 

                        Borc... 

 

                     Rəbbim...  

                     Sənə can borcum var... 
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                     Tələsirəm qaytarmağa... 

                     Əcdadıma  qan borcum var... 

                     Fələyə bir haqq –salam... 

                     Ömrə də zaman borcum var... 

                     BaĢımda dönüb-dolanan 

                     Dünyaya dövran borcum var...          

                     Ölüm mənə əmanətdir... 

                     Əcələ fərman borcum var... 

                     Sənə  özümü borcluyam... 

                     Özümə də ,,mən” borcum var... 

 

                                  ***** 

                     30 avqust 2011 

 

                     Az qala... 

                     Az qala inanacaqdım... 

                     Allaha  inandığım kimi ... 

                     Möcüzəyə... taleyə... 

                     Vaxta inandığım kimi... 

                     Az qala inanacaqdım... 

                     Açılan gündüzünə... 

                     Ġlğım tək ...gedəcəkdim... 

                     DüĢüb  gecənin   izinə... 

                     Az qala əksimi görəcəkdim... 

                     Kölgəmin güzgüsündə...  

                     Az qala inanacaqdım... 

                     Mən də varam... 

                     Yer üzündə... 

                     DoğulmuĢam ...hamı kimi... 

                     YaĢayıram... 
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                     Adamam  yer üzündə... 

                     Inanacaqdım... 

                     Dedi: “Mənə inanma!”    

                                     **** 

 

                     Tale qatarı... 

 

                     Bu da - dayanacaq... 

                     QarĢımda tale qatarı... 

                     Bəlkə də..vaxtı keçmiĢ... 

                     Bəlkə..yolda gecikmiĢ... 

                     Uzun-uzun illəri... 

                     Yorğun düĢmüĢ günləri... 

                     Boranları...selləri 

                     Çaparaq  mənə çatmıĢ... 

                     Indi  də əllərini 

                     Mənə sarı uzatmıĢ... 

                     Söylə...tale qatarı... 

                     Haraya yol alırsan ? 

                     Səndəmi mənim kimi 

                     Ömürdən qopardığın 

                     Vaxtı  yola salırsan ? 

                     Inanmaq istəyirəm  

                     QoĢa  dəmir relslərin 

                     Getdiyi uzaqlara... 

                     Ümidlərin  keçdiyi 

                     Nurlu...aydın yollara...  

                     Ġnanmaq istəyirəm... 

                     Qərarsızlıq önündə 
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                     Dayanma məğlub kimi ... 

                     Yol vermə peĢmanlığa  

                     Pəncərədən...qapıdan... 

                     Girməsin  casus kimi... 

                     Ġnanmaq istəyirəm... 

                     Mərdliklə sinə gərib... 

                     Ağırlığa...sərtliyə... 

                     Verək kürək-kürəyə... 

                     Bir yerdə arzulayaq 

                     ĠĢıqlı sabahları 

                     Duyub ürək-ürəyə... 

                     Dayan...tale qatarı... 

                     Götürsən... 

                     Məni apar... 

                     ĠĢıqlar dünyasına... 

                     Sevincini  bölüĢən... 

                     Niyyəti saf... qəlbi saf... 

                     UĢaqlıq dünyasına... 

                     Qayıtmağa bircə an... 

                     Bircə yol da qalmasın... 

                     Unutmağa bircə səhv... 

                     Bircə söz də olmasın... 

                     Dinlə...tale qatarı...      

                     Məni götürmək çətin...  

                     Üstümdə tale kimi 

                     Yerin-göyün haqqı var... 

                     Məni götürmək çətin... 

                     Boynumda vətən haqqı... 

                     Allah...ana haqqı var... 

                     Söylə...tale qatarı... 
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                     Sonadək bu  dünyanın 

                     SavaĢına  varmısan? 

                     Üzü soyuq  qıĢına, 

                     YağıĢına varmısan? 

                     Yolların sınağına 

                     Çəkilməyə varmısan? 

                     Mənimlə bir yaĢayıb... 

                     Bir ölməyə varmısan? 

                     Söylə...tale qatarı... 

                     Mənimlə bir varmısan? 

                     Bircə an düĢündünsə, 

                     Demək ki,Ģübhəlisən, 

                     Keç get,tale qatarı...   

 

                                ***** 

 

 

                    DƏRBƏND... 

 

                    Dəmir qapılarını  

                    Yuxum açıb haçansa... 

                    DaĢ olmuĢ yaddaĢından 

                    Ruhum uçub  haçansa... 

                    Nağılımda gəzmiĢəm qala divarlarını... 

                    Dədəm Qorqud  qopuzla  igidləri  

öyəndə 

                    Qızını,gəlinini, 

                    Çiçəyini ,suyunu söz ilə bəzəyəndə... 

                    Bəndlər kəsib aranı... 
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                    Zaman keçib, çarx dönüb 

                    Dağlar yadda saxlayıb 

                    Igidlərin igidi,ər Qaraca Çobanı...  

                    Sürüsündən yağıya bircə baĢ da 

verməyən, 

                    Yurdundan ,torpağından bircə daĢ da 

verməyən, 

                    Var üçün, Ģöhrət üçün düĢmənə baĢ 

əyməyən,  

                    Kafərlə savaĢında cüt qardaĢ Ģəhid 

verən... 

                    Yurd üçün Qazan xanla qol-qola  qılınc 

vuran... 

                    Tariximin Ģərəfi həkk olunub sinənə... 

                    Qürurla bax sabaha...fəxrlə  dön 

...dünənə... 

                    BaĢını uca saxla dağlar tək...məğrur 

Dərbənd! 

                    Səndə Qorqud ruhu var... 

                    Övladları mərd Dərbənd! 

                    Müqəddəs iĢıq kimi ...müqəddəs bir nur 

kimi 

                    Sən vətən qoxulusan... 

                    Sən Bakı qoxulusan...sənTəbriz 

qoxulusan... 

                    Sən ana qoxulusan...sən ata qoxulusan... 

                    Əbədi sevgi kimi 

                    Dərbənd, Qorqud ruhlusan!  

 

                                           ***  

http://www.kitabxana.net/
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                        Payız... 

 

                        Payız yuxusuna dalır təbiət... 

                        Göylər yüngülləĢir... 

                        Torpaq dincəlir... 

                        Biri –birini qovan günlərin 

                        Dalınca sürünən yorğunluq gəlir... 

 

                        YağıĢlar danıĢır  bulud dərdini... 

                        Dəniz duyğulanır yağıĢ səsindən... 

                        Kədərli bir nəğmə çökür  duman tək 

                        Dünyanın hansısa qərib üzündən... 

                          

                        Əlləri titrəyir...uzanan vaxtın... 

                        Qəlbi saplağından alıb üzüncə... 

                        Saralan hər ömrün...solan hər anın 

                        Dönüb arxasınca  baxır gizlicə... 

 

                        Son bahar... çırpınır təzad içində... 

                        Ayrılan yolların izi göynəyir... 

                        Hər solan yarpağın ...otun yerində... 

                        Qaralan ocağın  közü göynərir...  

 

                         Budaqlar baĢ-baĢa verib uyuyur... 

                         Nağıl havasına köklənir gecə... 

                         Kiminsə yuxusu çəkilir göyə... 

                         Payız  həsrətində  təklənir gecə...  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

Nisə Bəyim.                  “Duyğu yağıĢları” 

18  

 

                         Dünya qəribləĢir  payız köçündə... 

                         Bir qəlbin iĢığı öləzəyincə... 

                         Əlləri titrəyir uzanan vaxtın... 

                         Ölən bir ümidi dəfn eləyincə... 

 

                                      *** 

                           Bir ağız layla... 

                           Deyən olsaydı mənə... 

                           Ruhum  uyuyardı... 

                           Rahatlanardı qəlbim... 

                           Ürəyim boĢalardı... 

                           Çıxardı bağrımın  tikanı... 

                           Yaram sağalardı... 

                           Gözlərim  doyunca ağlardı... 

                           Bir ağız layla deyən olsaydı... 

                           Bir qətrə insaf qalsaydı... 

                           Ölərdim... 

                           Uf demədən... 

                           Ağı deyən olsaydı... 

                           Üstümdə... 

                           Ağlayanım  olsaydı...   

                            

                                   

 

                                                 *** 

                        Saçları ağ bulud olub... 

                        Əlləri ağac olub... 

                        Gözləri bitməz bir yol ... 

                        Yumrulanıb sac olub... 
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                        Bərəkətli...çörəkli 

                        Qos-qoca  ocaq  olub... 

                        VətənləĢib...bütünləĢib... 

                        Dünya tək qarıcıq olub...  

                        Zaman olub,yaddaĢ olub... 

                        Könlü dolu yağıĢ olub... 

                        Gündüz tək oyaq olub, 

                        Gecə tək sayıq olub, 

                        Indi anam köməkləĢib... 

                        Dünyaya dayaq olub...                      

                                     *** 

                          Səndə yoxam... 

                        Mən artıq yoxam səndə... 

                        Yoxam mən bu günündə, 

                        Nə də ki dünənində... 

                        Hələ fərqində deyilsən... 

                        Hardasa düĢüb getdim.. 

                        Nə vaxtsa düĢüb itdim... 

                        Məni itirdiyinin  

                        Hələ fərqində deyilsən... 

                        DanıĢırsan öz-özünə... 

                        Xəyalında qalib kimi 

                        Arxayınsan öz-özünə... 

                        Artıq çoxdan getmiĢəm... 

                        Dönüb məni axtaranda 

                        Yerimdə görməyəcəksən... 

                        Hələ fərqində deyilsən... 

                        Zaman alıb apardı... 

                        Səndən dartıb qopardı... 
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                        Sən hələ gün sayırsan... 

                        Hələ sonalayırsan... 

                        Bax,gör tale nə deyir...          

                        Səni nələr gözləyir... 

                        Hələ fərqində deyilsən...                               

                                    *** 

                          YağıĢla  qaldım... 

                          Mən dinlədim... 

                          o yağdı... 

                          Məni yordu ...yorulmadı...  

                          Mən yağdıqca, 

                          o yığdı... 

                           

                           Buludlar dəsmalım... 

                           Küləklər əsən əlim... 

                           Həniri... titrəyiĢi... 

                           Səsi sinə təsəllim... 

            

                           DanıĢdıq duya-duya 

                           Ağladıq doya-doya... 

                           Dərin-dərin quyuya   

                           Quyladıq  özümüzü...  

                           Gömdük ürəyimizi... 

                            

                           Yorulduq,yaĢımızın 

                           Quruyan duzu qaldı... 

                           Çəkib getdi buludlar, 

                           Tər-təmiz gözlərimdə 

                           Göyün ulduzu qaldı... 

                                   *** 
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                           Yenə kəsdi qarĢımı, 

                           Ġslatdı üst-baĢımı... 

                           Ağlı – huĢu çaĢıbmı, 

                           Bu yağıĢın dərdi nə? 

 

                           Dolu-dolu çağladı... 

                           Dəli-dəli ağladı... 

                           Açmadı,sirr saxladı... 

                           Bu yağıĢın dərdi nə..? 

 

                           Ağrısı dilə gəlmir... 

                           Ürəyi  ələ gəlmir... 

                           Neynirəm,yola gəlmir... 

                           Bu yağıĢın dərdi nə? 

              

                                       *** 

                          Mənim dərdə tabım yoxdu... 

                          Sıxılmağa tabım yoxdu... 

                          Incikliyə...ağlamağa... 

                          Yıxılmağa tabım yoxdu... 

 

                          Unudursan... 

                          Unut indi... 

                          Yaramı aç...qanat indi... 

                          Sonrası daha çətindi... 

                          Bağla indi... qapat indi... 

 

                          Boğularsan dərinimdə... 

                          Su altında  təzyiq çoxdu... 
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                          Mənim könlümün yolunun 

                          Geriyə dönüĢü yoxdu... 

 

                          Yağdıqca yağa bilərəm... 

                          Yandıqca yaxa bilərəm .. 

                          Dağıldıqca dağılaram...   

                          Yığılmağa tabım yoxdu...  

 

                                         *** 

 

                             Yağ...yağıĢ... 

                            Adını bilirəm... 

                            Səni tanıyıram... 

                            Ürəyimdə saxlamıĢam... 

                            Gözümdən ağlamıĢam... 

                            Hardan gəldiyini bilirəm... 

                            Sən yağdığın yeri bilmirsən... 

                            Göyü bilisən...yeri bilmirsən... 

                            DaĢıdığın sirri bilmirsən... 

                            Allahı bilirsən...adamı bilmirsən... 

                            Yağ mənə... 

                            sən adımı bilmirsən... 

                            sən məni tanımırsan... 

                            mən səni tanıyıram... 

 

                                        ***  

                              ġərq... 

                            BaĢında dövr edir  əzabı... 

                            Çıxmağa yol tapmır  

                            Içini gəzir ...ürəyini əzir qəzəbi... 
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                            Bir kimsə ilə deyil... 

                            Dünyayladır  ġərqin haqq-hesabı... 

                            Sirli ġərqin 

                            Səbri  Qərbə də bəs edər...  

                            Kökündən çiçəyinə qədər 

                            Dan üzündən qüruba günəĢləĢir... 

                            Hər gün qocalır..hər gün gəncləĢir 

...          

                            Hər gün bir az da əksləĢir... 

                            bir az da müdrikləĢir... 

                            Hər gün bir az da süstləĢir... 

                            Üzü qərbləĢə-qərbləĢə 

                            Bir az ...daha da  ġərqləĢir... 

 

                                          *** 

                            ġər... 

                            Yum gözlərini ,baxma, 

                            Görməsən gözlərini, 

                            Sənə  Ģər atmayacaq... 

                            ġərə baxmasan əgər, 

                            Görməyəcək özünü...       

                            Gözündən içinə  

                            yol tapmayacaq... 

 

                                          *** 

                        

                           Ürəyim gizləndi səsinin 

qəlpliyindən... 
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                           Saxta cənfəĢanlığın yerə düĢüb 

qırıldı... 

                           Gözlərin yaxaladı dilinin yalanını, 

                           Üzünü gizləməyə,utanıb yer 

yarıldı... 

                           Yazıq oldun qızaran həqiqətin 

gözündə, 

                           Yalanın  pərtliyindən hesabını 

itirdin, 

                           Bəxtin yox imiĢ sənin,öz-özünü 

bitirdin... 

                                         *** 

                           Rəsm... 

                           Qorxularda böyüdüm... 

                           Qorxmuram   qorxulardan... 

                           Qorxmuram  

                           ucalıqların yıxılmağından... 

                           Hər dəfə yıxılmaq mənə bir uçuĢ...  

                           Elə göydə ölər 

                                                       yaralanmıĢ quĢ... 

                           Sənsə uça bilməyəcəksən, 

                           Səndən çox böyükdür  

                                                    boynundakı  daĢ... 

   

                           Yalanlarda böyüdüm... 

                           Qorxmuram  

                           rəngsiz yalanlardan... 

                           Hansı rəngə istəyirsən düĢ...  

                           Mən bir rəsm çəkəcəm...  

                           Xarabalıqda   bayquĢ...  
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                                        ***                  

   

                            Gözlərimin yağıĢı 

                            yudu məni... 

                            Səndən  təmizlədi 

                            Ürəyimi...gözümü... 

                            Duruladı içimi... 

                            Yudu 

                            əllərimi...üzümü... 

                            Göylərin göz yaĢları 

                            Sel kimi  axıb sildi  

                            Kipriyimin  tozunu... 

                            Arxanca yağan leysan... 

                            Tər-təmiz təmizlədi   

                            Xatirəmdən izini... 

                              

                                         ***   

                            

                           Yaralama könlümü... 

                           Sağalmaz  yaran olaram... 

                           Buludlanan inamlarda 

                           Yağmurun...qarın  olaram... 

                           Gizlətdiyin gündüzlərdə... 

                           Taparam dərdin yolunu... 

                           Əllərimin naləsindən 

                           Qan tutar  tikan kolunu... 

                           Gözlətdiyin gözlərimin... 

                           YaĢından  axıb gələrəm... 

                           Göyü uçan   gecələrin... 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

Nisə Bəyim.                  “Duyğu yağıĢları” 

26  

                           Kölgəsinə  çəkilərəm... 

                           Dağ çəkmə ürəyimə... 

                           Sinənə dağ olaram... 

                           Ağrıtma dərdli ruhumu... 

                           Sənə günah olaram...  

                           Nəfəsimdən asılmısan... 

                           Üzüb  atsam,əlimdədir... 

                           Tələsmə canım almağa... 

                           Sənin də canın məndədir...                                         

                           Mənə zülüm eləmə... 

                           Dönüb zülümün olaram... 

                           Saqın... əcəlim olma... 

                           Ölüb ...ölümün  olaram... 

  

                                          ***  

 

 

                   29 dekabr  2011  

 

                        ***                      

              Bilirdim... 

              Tutmayacaq məni... 

              saxlaya bilməyəcək  

              yıxıldığım boĢluqlar... 

              Hər kəsin bir bəhanəsi,  

              Hər kəsin daĢdan keçən səbəbi... 

              Hər kəsin düĢəcəyi dayanacaq... 

              Hər kəsin oynayan əsəbi var... 

              Kədərin altı uçurum, 

              Dərdin üstü sürüĢkən, 
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              Böyüdülən böyüklər var, 

              Kiçildilən kiçiklər var... 

              DiĢlərimdə sıxdığım vaxt, 

              Xatırlanan ölülər var... 

              Unudulan dirilər var...  

              Ulduzlar axan zaman 

              Hara düĢər- kimsə bilməz, 

              BoĢluqların dərinliyi 

              Harda bitər,kimsə bilməz... 

              Öz içimə yuvarlanan 

              Çapıq   daĢam, 

              Ya boyumdan qoparılan 

              Kəsik baĢam,                

              Divarlara dəyə-dəyə uçuluram... 

              Özüm ilə uçurduğum  

              uçqunların altındayam, 

              Mən bilirdim divarları,körpüləri,uçqunları... 

              Göz iĢləməz,iĢıq düĢməz 

              Yarğanın iç qatındayam... 

              Hər kəsin bir bəhanəsi, 

              Hər kəsin bir səbəbi var... 

              Hər dağılan uçqunlarda, 

              Hər açılan boĢluqlarda 

              Gedər –gəlməz uçurum var...          

 

 

 

                            *** 

                Günlər də mənə oxĢayır... 
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                BaĢlayanda hər kəsə  

                dost kimi gülümsəyər... 

                böyüyə- kiçiyə də 

                “salam ,günaydın “– deyər,  

                Günorta qaça-qaça  

                Sözlərinə tələsər, 

                Gün boyu yortduğundan 

                AxĢamlar yorğun  düĢər, 

                Gecələr adam kimi 

                Dərdini  bölmək istər,   

                QarĢılığında  

                üz görməyincə 

                səssizcə çəkib gedər...  

 

                         ***          

                Yuxudan sənə yazdım, 

                Görüm mənim vaxtımdan 

                Sənin yeni erana  

                Məndən mesay gedirmi? 

                Çağırdım,eĢitmədin, 

                Aramızda görünməz 

                Səs keçməyən ĢüĢə var, 

                Burda səs qulaq deĢir, 

                Orda  buzdan köĢə var... 

                Burda ürəkdən çıxan 

                Göz yaĢı isti...acı, 

                Damır xatirələrə... 

                Orda buzdan əriyən, 

                Soyuq su damcıları... 

                Hopur kül sətirlərə...          
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                Yəqin,qan da dəyiĢmiĢ, 

                Dəliqanlı yerinə 

                Indi qan qrupuna 

                Soyuqqanlı yazılmıĢ... 

                Qaynar ürəyi  acıq, 

                Qəddarlıq əvəz etmiĢ...  

                Hətta vampirlərin də 

                Qana həvəsi sönmüĢ, 

                Həzz almır soyuq qandan, 

                Hər Ģey boyata qalmıĢ, 

                Sevgilər çıxan  candan... 

                Nə külək  var,nə çöl var, 

                günəĢ də kölgələnmiĢ, 

                aydın səhərlərin də  

                baxıĢı ləkələnmiĢ... 

                Yollar uzanır səssiz, 

                Göylər qərib,nəfəssiz, 

                UzaqlaĢan doğmalıq 

                küskün,qəmli,nigaran, 

                çatlamıĢ cadar-cadar, 

                solub-soluxmuĢ Aran...  

                Deyirlər, xeyirin də,                     

                Gəliri – çıxarı var... 

                Bu dünyada hər Ģeyin  

                Sonu var...axırı var... 

                Gördüyüm yuxunun da 

                Sonu  xeyirli olsun, 

                Bu dünyada hər kəsin 

                Yolu xeyirli olsun...  
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                         19  dekabr 2011  

 

                            *** 

              Yıxdın körpüləri... 

              Qırdın bağları... 

              Qar,qırov töküldü  al çiçəklərə... 

              Yandırıb   çəhrayı xatirələri... 

              Külünü sovurdun sərt küləklərə... 

 

               Səni uzaqlığın ovsunu çəkdi,  

               Yollar uzandıqca sən də uzandın...         

               Nə tez qərar verdin uçub getməyə, 

               Nə tez doğmalıqdan bezib usandın?  

 

               Unutdun bir Ģeyi,neyləsən belə, 

               Göz yaĢı qurumur qəbahətlərin... 

               Sən hara getsən də,hara qaçsan da,  

               YaddaĢı silinmir həqiqətlərin... 

 

               Arada rüzgarın acı sınağı, 

               Indi ayrılığa yağıĢlar yağır... 

               Ümiddən qovulan soyuq günlərin 

               Qəmli gözlərindən ağrılar  baxır... 

       

               Indi uçuqların daĢı ağrıyır, 

               Yıxılan inamın   yolları fəryad... 

               Səni saxlayacaq çox səbəb vardı, 

               Biri də qarĢına çıxmadı,heyhat... 
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                                 *** 

               Bir dərd sevdalısı 

               DüĢdü çöllərə, 

               Ağlayıb dolaĢdı           

               can evi bərbad... 

               Tutdu yeri-göyü 

               qanlı naləsi... 

               könül yanğısından 

               ucaldı fəryad...     

               Nə qədər axtardı 

               tapa bilmədi, 

               peĢiman qayıtdı 

               yaralı səyyad... 

               Bir dost 

               gülləsinə 

               niĢan eylədi, 

               vurdu ürəyindən  

               Bir – yad oğlu yad...          

                                             19 aprel 2010... 

                                  *** 

                     Kredit 

                 Aya – günə  bir borcum var... 

                 Hərdən məni qımıldadır... 

                 Bu dünyanın alverində 

                 Fələk də adam aldadır... 

 

                 DüĢüb çarxın fitnəsinə, 

                 Mən də bir hesab açmıĢam, 

                 Təməlinə bir daĢ qoyub, 
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                 Üstündə ömür  asmıĢam ... 

 

                 Dəngələri yel sovurur, 

                 Ortada külək oynayır, 

                 Gedən gedib,qaçan qaçıb, 

                 Əl üstə kələk oynayır... 

  

                 Kəf gəlir gecə gündüzə, 

                 Kal da dəymiĢi xarladır... 

                 Saatı da zaman deyil, 

                 Hansısa fərman fırladır...  

 

                 Gözlərinin düz içinə  

                 QımıĢır haça ilanlar... 

                 Nə baĢı var,nə ayağı, 

                 Yıxılır puça qalanlar... 

 

                 Mən ağılsız öz baĢıma   

                 Gedib bəla gətirmiĢəm,     

                 Axmaq kimi bir ömrü də    

                 Kreditə götürmüĢəm...             

 

                               *** 

                  Gecə Ģeirimi yandırdım, 

                  Sonra külünə ağladım, 

                  Ürəyimin külbəsini  

                  Qanla tıxayıb bağladım... 

 

                  Nə səs çıxsın,nə də hənir, 

                  Qoy,boğulsun köz dəmində, 
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                  Canı çıxsın birdəfəlik, 

                  Özü doğduğu qəmində...  

 

                  Dirilsə ,batdığı dərddən, 

                  Bir də sözümdən çıxmasın,  

                  Bir də özünü öldürüb,      

                  Mənim  canımı sıxmasın... 

                   

                                         17 dekabr 2011 

                              *** 

                 Yağıb  göz yaĢlarımı 

                 dənizə bağıĢladım... 

                 Yığıb küskünlüyümü  

                 gündüzə bağıĢladım... 

 

                  Ġncikliyi  qoymadım, 

                  Uzansın  günbatana, 

                  Ġstəmədim geciksin  

                  Vaxt utana-utana...  

   

                  Səni də uğurlayıb, 

                  Yoluna   bağıĢladım... 

                  Özümü yerdən yığıb, 

                  Zamana bağıĢladım... 

                                17 dekabr 2011 

                           *** 

                              *** 

                  Hər vaxtın salamı var, 

                  Çıx önünə, qarĢıla... 
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                  Biz vaxtın yolçusuyuq, 

                  Hər gününü  qarĢıla... 

            

                  Günlər – tale sınağı, 

                  Ömrün qarası – ağı , 

                  Gələn Allah qonağı, 

                  Gülümsəyib,qarĢıla... 

 

                  Inam – çarxı döndərər, 

                  Salam verib  dindirər, 

                  Hər vaxtla baxt göndərər, 

                  Çıx , baxtını qarĢıla... 

                                     17 dekabr 2011 

                               *** 

                   ġərt kəsdik... 

                        

                  ġərt kəsdik... 

                  Ölüm ilə... 

                  ġərtimiz – həyat oldu... 

                  Aralıqda bölünən 

                  Ömür çatbaçat oldu... 

 

                  Hər gün bir az bozardı , 

                  Qərib oldu,yad oldu...   

                  Hər gün bir az köhnəldi, 

                  Bir az da boyat oldu... 

 

                  Ġtirdik doğmalığın 

                  Qan çəkən qoxusunu, 

                  Unutduq sevgilərin 
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                  UĢaqlıq yuxusunu... 

  

                  Bağlarımız  qırıldı,  

                  UzaqlaĢdıq anbaan... 

                  Doğma düĢmənlər kimi 

                  QoĢa getdik – yanbayan... 

 

                  Böyük iddiaları 

                  Yanımızda  baĢ gördük...               

                  Dönəndə arxamızda, 

                  Dost yerini  boĢ  gördük... 

          

                  Tanıdıqca tükətdik, 

                  Yaxdıq bir-birimizi...  

                  Arada quyu qazıb,    

                  Gömdük hər sirrimizi... 

 

                  Gündüzlər uğur qovduq, 

                  Gecələr yuxu qovduq... 

                  Zamanı  qova –qova,      

                  Gəlib əcələ qonduq... 

 

                  Ağlayıb ömrümüzün     

                  YaĢıyla günah yuduq,  

                  Sonda bir daĢın altda 

                  Ölümlə bir uyuduq... 

              

                               ***  
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                  Nağıl  

 

                  Bu dünyaya gələn kimi 

                  Bizə laylay  söylədilər... 

                  Gözlərimiz açılmamıĢ, 

                  Yuxuya qərq eylədilər... 

                                         

                  Qulağımız xısın-xısın 

                  Hər gecə nağıl  eĢitdi... 

                  Hələ sevməyi bilmədən, 

                  Hər kəsdən ağıl eĢitdi... 

 

                  Hələ həyatı görməmiĢ, 

                  Öyüd- nəsihət verdilər... 

                  Bizdən əvvəl olanları, 

                  Bizdən sonranı gördülər... 

                      

                  Sümüyümüz bərkiməmiĢ, 

                  Bizi divlə qorxutdular, 

                  Ayağımız yer tutmamıĢ, 

                  Dərin quyuya atdılar... 

 

                  BaĢımızdan cadu yeli, 

                  Fələyin tilsimi  əsdi... 

                  Girəvədə paxıl bacı, 

                  Namərd qardaĢ  kəndir kəsdi... 

                   

                  Ağıllılar düĢünəndə, 

                  Susub barmağın diĢlədi... 
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                  Ağılsızlar ömür boyu 

                  Nökər,qaravaĢ iĢlədi... 

                 

                  Tükü- tükdən seçəmmədən, 

                  Xeyirə-Ģərə qarıĢdıq, 

                  BaĢımızın bəlasıyla 

                  DoğulmamıĢdan barıĢdıq... 

 

                  QarĢımıza çıxan yolun  

                  Çətinini tutub getduk... 

                  Bəlkə də,bu – nağıl idi, 

                  Özümüzə ömür etdik...  

  

          

                  Qaynadıqca bəxt daĢımız, 

                  Qır qazanında  biĢmədi... 

                  Göydən düĢən üç almadan  

                  Biri də bizə düĢmədi...   

       

                                *** 

                  QarĢıla... 

                  bəlalı baĢım... 

                  Yorulub gecdən gəlirəm, 

                  Bərki-boĢu keçə – keçə, 

                  Dirilib heçdən gəlirəm... 

                   

                  Hardan –hara  yağdığımı,  

                  Dərd baĢına  çıxdığımı, 

                  Hansı dağdan baxdığımı, 
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                  Yıxılıb , sonra bilirəm... 

 

                  Vaxt dalınca uça – uça , 

                  Ürəyimdən qaça – qaça , 

                  Itkiləri quca – quca, 

                  Ağlayıb , naçar gülürəm... 

                    

                  Baxtla durmuĢuq göz-gözə, 

                  Ya mən üzəm , ya o  üzə, 

                  Gələ bilmirik bir sözə, 

                  O yazır,mən də silirəm... 

                  

                  Əcəl ömrün  ucudumu? 

                  Dünya kimi qocadımı? 

                  Haqq  dünyadan  ucadımı? 

                  Dünyadan  keçib ölürəm....   

                   

                      

                                    *** 

 

                                  Ġlqar üçün  

 

                    Bibi oğlu,ad günün,   

                    Əlli yaĢın mübarək! 

                    Sənin yubileyinə 

                    Gərək hədiyyə verək! 

 

                    Pulum yox Ģey almağa, 

                    Təkcə sözdür havayı, 

                    Bu –sənin Ģərəfinə 
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                    Olsun bir Ģair payı... 

 

                    Ġnanmadım,Ay Nemis, 

                    Əlli yaĢa dolmusan... 

                    Dünənki uĢaq idin, 

                    Ġndi qoca olmusan... 

                     

                    Arıq canın sağ olsun, 

                    Pul- para daĢıyasan, 

                    Innən  belə ən azı 

                    Əlli il yaĢayasan... 

 

                    Dəmir kimi əllərin, 

                    Mərd ürəyin var olsun! 

                    Hər iĢində-gücündə 

                    Allah sənə yar olsun! 

                     

                    O gün olsun Azadın 

                    Arzuları çin olsun, 

                    Allahın Ģəfasından 

                    Sağlığı bütün olsun! 

                     

                    ġeirimi dua kimi, 

                    Nəzir kimi yazıram, 

                    Hər dərdin çarəsini 

                    Xeyirliyə yozuram. 

                           

                    Bu Ģeirin əvəzinə 

                    Mənə çardaq tikərsən,                     
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                    Gələn yay otağıma  

                    Atapleni çəkərsən... 

 

                    Millətin ev  dolusu 

                    Oohum -əqrabası var, 

                    Sənin də bircə dənə, 

                    ġair  dayın qızı var! 

 

                               *** 

                    ġeir ömrü yaĢadım... 

                    Qəlbim sözdən –  

                    söz çəkdi... 

                    Ürəyimin sevgisi –  

                    Nağıl  doğub boyütdü, 

                    baĢımdan göyün –yerin  

                    ayla – günlə yüklənən 

                    karvanı gəlib – ötdü... 

                    DəyiĢdim zaman-zaman 

                    uğurumu göstərən 

                    əqrəblərin səmtini, 

                    Bəlkə,bilə bilmədim, 

                    sirr ilə naxıĢlanan 

                    ömrümün qiymətini... 

                    Ucalıq arzuladım,  

                    Həsrət bitirdi yollar, 

                    gözümün qırpımından 

                    uçub getdi  xəyallar...  

                    ġeirdən yuva qurdum – 

                    Bəzən ruhum saxlandı 

                    Məhbus tək  zindanında, 
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                    Bəzən də qanadlandım 

                    Sonsuz azadlığında... 

                    Uzadıb hər anımı , 

                    Ulduzlara bağladım, 

                    QarıĢıb buludlara, 

                    Göz yaĢımı ağladım... 

                    Ürəyimlə,qanımla 

                    Söz doğurdum, 

                    Söz əkdim, 

                    Bu dünyanın yükünü 

                    QoĢub Ģeirimlə çəkdim...       

                     

                              *** 

 

                     BaĢımız yerə dikilər, 

                    Ağlımız göydə qalar... 

                    Ayağımızın altından 

                    Yer qaçan zaman, 

                    Bizi göy üzü saxlar... 

                    Doğulan yer dərdimizə 

                    Göydə buludlar ağlar...  

                    Yerlə göyün cazibəsi 

                    Özümüzdən xəbərsiz, 

                    Bizi  göy üzü  saxlar... 

                           

                                *** 

 

                     Hardansa yol tapıb gəlir, 

                     Ya dünəndən,ya sabahdan, 
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                     Ya çəkdiyin ahdan gəlir... 

                     Ya düĢməndən,ya bir dostdan, 

                     Ya quru böhtandan gəlir... 

                     BaĢ qatırsan baĢdan gəlir, 

                     DaĢ atırsan daĢdan gəlir,  

                     Qəlb yıxmağa,ev yıxmağa , 

                     Çaparaq obaĢdan gəlir... 

                     Ya əyridən,düzdən baxır, 

                     Ya ürəkdən ,gözdən baxır,  

                     Qurunu bir yana qoyub, 

                     YaĢı da yandırıb – yaxır,  

                     Yerdə çaxır,göydə çaxır, 

                      Heç bilmirsən,hardan çıxır, 

                      Harda olsan ,gəlib  tapır, 

                      Dibi çürüsün bu dərdin! 

                      Kökü qurusun bu dərdin!   

                           

                      

                                    *** 

                      

                      Get-gedə ağırlaĢır dünya... 

                      çoxalır heykəlləri... 

                      üstündə dərdləri artır, 

                      altında ölüləri... 

                      ağıllılar hasar çəkir, 

                      daĢ atır dəliləri... 

                      dünya içindən  çökür... 

                      çəkəmmir zülmləri...  

 

                               *** 
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                   Ən son –  

                   Ölüm – öləcək... 

                   əllərini yuyacaq, 

                   qüsl edib... 

                   dua oxuyacaq, 

                   sonra hökm ilə-ölüm 

                   özünü öldürəcək... 

                   Tək qalan Allah  

                   ölümə ağlayacaq, 

                   Sonra da... 

                   üzünə ağ olan, 

                   günahkar 

                   dünyanı bağıĢlayacaq...  

             

                                *** 

                         Alov – heykəl  

                   Alov dilləri ucaltdılar 

                   Yerin təkindəki atəĢin Ģərəfinə... 

                   MöhtəĢəm bir qurur tikdilər, 

                   ġöhrətin Ģərəfinə... 

                   Neftin ,qazın,dənizin, 

                   Sərvətin Ģərəfinə... 

                   Bu alovun Ģöləsi 

                   Uzaq kənd evlərində 

                   Soyuqdan sümükləri sızlayan qocaları 

                   isidirmi ,görəsən? 

                   Uca göydələnlərə  
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                   baxaraq köks ötürən 

                   gəncliyin ümidsizliyi  

                   azalırmı,görəsən? 

                   Bu,odlar ölkəsinin 

                   sinəsinə vurulan ayrılığın səsimi? 

                   Köksündə nakam yatan Ģəhidlərin  

                   Ruhunun  nigaran nəfəsimi? 

                   Bu- kimin əlləridir göy üzünə açılır? 

                   Bəlkə,Qız Qalasının itən daĢ qeyrətidir 

                   ĢüĢələrə yazılır? 

                   Məğlub xalqın illərlə  

                   sağalmayan yarası 

                   dil-dil olub dillənir, 

                   Ġçimizə gömülən harayımız,ahımız 

                   qərar tutub,uyumur, 

                   alov-alov ucalır, 

                   göy üzünə millənir... 

                   Bu dənizə,torpağa, 

                   Bu vətənə acıyıb 

                   dərdi ilə yanıram... 

                   Belə bir məmləkətdə 

                   ġair olduğum üçün 

                   Özümdən utanıram...  

    

                               *** 

                   Haqsızlıqdır hər kəsə - 

                   Bu dünya  unutduğu 

                   kimsə üçün darıxmaz... 

                   YadlaĢar,qəribləĢər, 

                   Soyuyar  vaxtın  üzü...       
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                   Bir gün üzünə durar – 

                   Səni yaxın buraxmaz –  

                   Bir – birini tanımaz  

                   əlin,gözün,ürəyin... 

                   incidiyin   ömür də  

                   bu yadlığın içində  

                   olmaz daha gərəyin... 

                   Hər Ģey unudular   

                   xatirələrdə... 

                   Bu qədər uzaqlığa  

                   kimsənin əli çatmaz... 

                   Yuxular da ,yollar da  

                   bir də dönməz geriyə, 

                   Hisslərin kölgəsində  

                   zaman arxayın yatmaz... 

                   Hərdən vaxtdan oğurlanan 

                   Göz yaĢları səslənər, 

                   Qapını döyər xəlvət...   

                   Gözü arxada qalan  

                   ömrü yalnız buraxmaz... 

                   Haqsızlıqdır hər kəsə -  

                   Bu dünya unutduğu 

                   Kimsə üçün darıxmaz...        

 

                    

  

   

                             ****** 

                   Yalan söylədim... 
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                   Özüm – özümə ... 

                   Qorxdum 

                   Yıxılan ümidlərin gözünə baxmağa, 

                   Məni dəfn edənlərin arasında özüm də 

vardım... 

                   Gözlərim açıq idi, 

                   Ehtiyac  yox idi daha kimsəni 

aldatmağa... 

                   Göz yaĢları intihar etmiĢ 

                   Etirafından öncə... 

                   Çata bilmədim arxasınca, 

                   Deyəcəkdim əfv  olunduğunu... 

                   Vəfatından öncə... 

                                  ***  

                   Dostlarıma 

 

                   Dostlarım da özüm kimi... 

                   Sadə,kasıb... 

                   Üzümüzdə vətən Ģəkli... 

                   Bir az qırıq,bir az sınıq... 

                   Könlümüzdə vətən dərdi 

                   Bir az yazıq,bir az yanıq... 

                   Nə vəzifə zəncirimiz, 

                   Nə kreslo kəndirimiz, 

                   Nə mükafat  dərdimiz var, 

                   Ağlımız hələ yerində, 

                   Qəlbimiz hələ yerində... 

                   Nə ortaqlıq,nə Ģəriklik, 

                   Nə də oyun  Ģərtimiz var... 

                   Kimdən kimə gileylənək, 
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                   Təsəlliyə bizə möhtac 

                   dünənlərin,sabahların  

                   ağrısını kimə deyək? 

                   Qarnı dolu,cibi dolu, 

                   qafası boĢ nakəslərmi 

                   bizə bir yol göstərəcək? 

                   Mənliyinin ləyaqəti 

                   adındakı pulu qədər 

                   olanlarmı dərd çəkəcək? 

                   Kasıb dostlar,sıxılmayın, 

                   Üst-baĢınız nimdaĢ,culaz, 

                   Təmtəraqlı eviniz yox, 

                   Pul kisəniz kiçik, dayaz... 

                   Ġmkanınız bir nahara 

                   çatmaz bəzən, 

                   utanarsız... 

                   manatları,qəpikləri  

                   bir-birinə calamaqdan 

                   usanarsız... 

                   Haqqımızı əlimizdən alanların 

                   baxmayın dik yeriĢinə, 

                   Ac gözlərin nəfsləri  

                   çıxıb final yürüĢünə... 

                   Bir-birindən tuta-tuta,  

                   Bir -birini  uda-uda , 

                   Bir- birinə ata-ata... 

                   DırmaĢırlar heçliklərdə yox olmağa, 

                   DırmaĢırlar  yoxluqlardan yıxılmağa... 

                   Kasıb dostlar, 
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                   Üzülməyin kasadlığın boz üzünə, 

                   Bərkin-boĢun sərtliyinə, 

                   Üzülməyin, 

                   Bu torpağın bünövrəsi, təməl daĢı, 

                   dağı,daĢı,düzü bizik, 

                   bu torpağın suyu bizik,duzu bizik, 

                   Bətnindəki Ģirəsindən qüvvət çəkən 

                   əzmi bizik,gücü bizik, 

                   Vətən bizik, 

                   Bütün bizik, 

                   Dərdi bizim dərdimizdir, 

                   Köksündəki çarpaz dağlar bizimkidir, 

                   Sağalmayan yaraları bizimkidir, 

                   Axıdılan qızıl qanı bizimkidir, 

                   Incidilən Ģirin canı bizimkidir... 

                   Vətən bizik, 

                   Bütün bizik, 

                   Vətən-bizim gözümüzdə göz yaĢımız, 

                   Gövdəmizin  üzərində mərd baĢımız... 

                   Uca tutun baĢınızı,mətin dostlar , 

                   ağır dostlar,çətin dostlar, 

                   Torpaqla qan qarıĢdırıb, 

                   Vətənlə can yaĢayırıq, 

                   Uca tutun baĢınızı, 

                   Çiynimizdə Azərbaycan daĢıyırıq! 

            

                                     *** 

                     Əhval... 

                     Payızla qaldım göz-gözə... 

                     Dumanına çəkildim... 
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                     Doldum buludlarına, 

                     Ağladım yağıĢını... 

                     Ürəyimdə isitdim, 

                     ÜĢüyən  göz yaĢını... 

                     Dinlədim həzinliyin 

                     Suya düĢən əksini... 

                     Seyr etdim yarpaqların 

                     Gölgələrlə rəqsini... 

                     Qoy yarpaqlar  söyləsin, 

                     Niyə qəmlə rənglənib, 

                     Ayrılığa,həsrətə 

                     Harda  boyanıb gəlib ? 

                     Budaqlarda sırayla 

                     Qərib quĢlar  büzüĢür... 

                     Dünyanın gözlərində 

                     Soyuq günlər üĢüyür... 

                     Susur dodaqlarında 

                     Nəğmələr yalqız kimi... 

                     Ayrılıq  yuxusunda 

                     Adamlar payız kimi... 

 

                                  *** 

                      

                     Nə mən söyləyəcəm, 

                     Nə sən dinləyəcəksən... 

                     Susacaq intizarla uzanan ehtimallar... 

                     ġübhəli vəziyyətlər,Ģahidsiz iztirablar 

                     Vaxtın  ayağına yazılmayacaq... 

                     Deyilməyən gerçəklər, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

Nisə Bəyim.                  “Duyğu yağıĢları” 

50  

                     Tutulmayan yalanlar... 

                     Heç kimin adına yozulmayacaq... 

                     Etibarsız oyunlar  

                     Özünü ələ verməyəcək, 

                     Bundan sonra heç nəyə 

                     Məzar qazılmayacaq... 

                     Heç nədən qorxma daha, 

                     Vaxt da gecikməyəcək, 

                     Dünya da uçmayacaq... 

                     Bizsiz nə dərd,nə ölüm, 

                     Heç yerə qaçmayacaq... 

                     Çəkib buludlarını, 

                     Qərib yerlərə yağma... 

                     Ayı ölən gecələrin  

                     dönüb üzünə baxma... 

                     Heç nə olmamıĢ kimi, 

                     Yalqızlıq öz –özündə... 

                     YağıĢlar çözüm-çözüm 

                     Duzlanır öz gözündə, 

                     Gedilməyən uzaqlıq, 

                     Yuxusuzluq yerində, 

                     Zənglər,dostlar,məktublar, 

                     Həyat da qədərində.... 

                     Heç nə olmamıĢ kimi, 

                     Payız  öz kədərində... 

                     Nə mən söyləyəcəm... 

                     Nə sən dinləyəcəksən... 

                     Ortada rəzil olmuĢ, 

                     Dili batmıĢ  xəcalət... 

                     Susqunluqda  gizlənir, 
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                     Üzə çıxması yasaq, 

                     MəĢhur qatil  – xəyanət...  

  

                                ***        

             

                     Ġndi də qadasını aldığım 

                     Ayanla xəbərləĢim... 

                              (Ayan-Altaylarda ən uca zirvədir) 

 

                      Tanrı dağın taclı qızı... 

                      Altun baĢın  ulduzların  yuvası... 

                      BeĢiyində eĢitdiyin 

                      Laylay Ģaman duası... 

 

                      Cuqcur ayağının altında, 

                      Ucalığına çatmaz əlim... 

                      Sən türkün kökündəsən, 

                      Baykal gözlü gözəlim ! 

                       

                     Altaylar qalın qoĢunun, 

                     Hər an sənə müntəzirdir Tyan-Ģan, 

                     Zirvəndən  doğan günəĢə 

                     Ġnan ,sevgili Ayan... 

 

                     YaddaĢının gözündə 

                     Nə sevdalar uyuyur..? 

                     Xəyalını uzaqdan 

                     Turan dənizi yuyur... 
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                     Səhralarda ilğım kimi.. 

                     Amu –dərya...Sır – dərya... 

                     Keçilirmi yuxularda, 

                     Sonu keçilməyən dünya..? 

 

                     Çalır zirvə yürüĢünü, 

                     Təbil çalır  QavaldaĢı... 

                     Küləklərlə baĢlayırmı 

                     Türkün zəfər savaĢı..!  

 

                                 ***    

                     Get... 

 

                     Get... 

                     get də... 

                     birdəfəlik qapansın yolun... 

                     Bütün cəhənnəmlər səninlə getsin... 

                     Bütün yanlıĢlıqlar, bütün yalanlar... 

                     Bütün rəzalətlər  səninlə bitsin... 

 

                     Silinsiz izləri  xatirələrin, 

                     Yoxluğun üstündə kimsə olmasın... 

                     Yolları geriyə çəkəcək kimsə , 

                     Dalınca baxacaq bir göz qalmasın... 

 

                     Gözləri  kor olsun  itən inamın... 

                     Görüb - tanımasın dönük  üzünü... 

                     DüĢdüyü qəzadan,aldığı  dərddən... 

                     Danlayıb döyməsin  özü-özünü... 
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                     Durmasın önündə müttəhim kimi... 

                     Keçməz tövbədən də peĢmançılığın... 

                     Səni bağıĢlamaz tulladığın daĢ... 

                     Dəyər öz- özünə duĢmançılığın... 

                      

                     Tutar ayağından,çəkib aparar... 

                     Itərsən könlünün  qaranlığında... 

                     Sənin xilasına yüyürən qəlbin 

                     Batar günahının  bataqlığında... 

                       

              

                                            *** 

                      Oyun 

 

                     Oyun oynayırsan... 

                     oyunun olsun... 

                     Oyna...oyunbazlıq  yaraĢır sənə... 

                     Haraya dırmaĢsan,haraya çıxsan, 

                     Atıb  – qaçdıqların  daraĢır sənə... 

 

                      BaĢının içində min hava çalar, 

                      Ayağın kəndirin üstündə oynar... 

                      Yenə ürəyinin gizlinlərində 

                      Əcaib  bir tələ  oyunu qaynar... 

 

                      Bəlkə də , oyunu sən apararsan ... 

                      Cığallıq edərsən...göz görə-görə... 

                      Yalanı yalanla pərdələyərsən, 

                      Hörümçək sayağı tor  hörə-hörə... 
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                      Azarlı oyunlar keçib canına... 

                      Dünyanı görürsən oyun donunda... 

                      Oyunla baĢlayıb –bitir hər günün, 

                      Oyun ehtirası axır qanında... 

  

                      Haqq – deyib,o yana – bu yana çəkmə,                     

                      Hayana fırlansa, oyun-oyundur... 

                      Yalanın üstündə qurulan hər Ģey – 

                      Hər saxta  məhkəmə,qanun – oyundur...  

     

                      Adını nə qoysaq bu zəhrimarın, 

                      Yenə də kökündə  xəyanət  durur... 

                      Hər saxta  sevginin sonunda nifrət, 

                      Hər günah üstündə  lənət oxunur...  

 

                      Oyuna aludə oldu ürəyin,  

                      Hər yerdə,hər kəslə oyun oynadın... 

                      Bircə Ģey unutdun... sən bu oyunda 

                      Özün -  özünlə də  oyun oynadın... 

                  

                               

                                           *** 

 

                     Usanmaq... 

                     Günahkar  gözlərinin rəngi də 

unudulmuĢ... 

                     Adının həyəcanı uzaqlarda yox olmuĢ... 

                     Vaxt da saxlaya bilmir həsrətin 

axınını...                             
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                     Çəkildiyin qeybdən  ucalıqlar  

yıxılmıĢ... 

 

                     AtmıĢ günahlarını  taleyin ümidinə... 

                     Uçurumun dibində hər Ģey xürd-

xəĢil,zəlil... 

                     Nəyi doğurduğunun fərqinə də 

varmadan, 

                     PeĢmanlıqlar önündə vaxtın da üzü 

xəcil... 

 

                     GünəĢ də buludları üzünə çəkmiĢ kimi... 

                     Təbəssümü keçilmir  buz tutmuĢ 

ĢüĢələrin... 

                     YağıĢı əllərimə yağır, bitib- tükənmir... 

                     Yolları da qapanmıĢ...xatirə  köĢələrin... 

 

                      Könlünün qandalları zindanda 

cingildəyir... 

                      Sən buxov tək vuruldun özün öz 

ürəyinə... 

                      Xəyanət ehtimalı gözə qan dammıĢ 

kimi... 

                      Sürüyüb cəsədini    atarsan kürəyinə... 

                         

                      Səni daha tanımaz yeriĢinin ləngəri... 

                      Yalvarıb ayağına ,yolları uzadarsan... 

                      Hər gün bir az qısalar ümidlərin  

kölgəsi... 
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                      Ölümünün üstündə...ömrünü 

usadarsan... 

 

                                                 *** 

                           

                       

 

                     Dünya  – elə dərddir... 

                     Gəlib-gedənə... 

                     Götürə bilənə dərd tənbeh deyil...  

                     Ürək boğulursa qəm dənizində, 

                     Gözlər...göz yaĢına cavabdeh deyil... 

 

                     Nə qına, nə danla,nə ittiham et, 

                     Duyğusuz, iĢıqsız daĢ ürəkləri... 

                     Ġçi boĢ, qəlbi boĢ müqəvvaları... 

                     Sovurub atacaq  səmt küləkləri... 

 

                     Ġzi qalmayacaq yalan Ģöhrətin, 

                     Dönüb baxmayacaq kimsə üzünə... 

                     Göylərin əbədi lənəti kimi 

                     Ölüm gəlməyəcək quyu gözünə... 

                      

                     Xəzinə üstündə yatan ilan tək, 

                     Sərvəti könlünə məzar olacaq... 

                     Dünyaya sığmayan iddiaların 

                     Sonunda bir ovuc külü qalacaq... 

                       

                     Baxma ĢiĢirdilən “böyük” adlara, 

                     Kələklə gələnlər küləklə gedər... 
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                     Içi doldurulmuĢ hava Ģarı tək, 

                     Bir tikan ucunda məhv olub gedər... 

 

                     Bir damla göz yaĢı dərya tək dərin, 

                     Böyük gəmiləri çəkər dibinə... 

                     Dünyanın ən uzaq ulduzları da... 

                     Bir damla yaĢ ilə çökər dərinə... 

 

                     Ayıra bilməzsən...biri-birindən, 

                     Bir damla yağıĢla böyük dənizi... 

                     Bir damla göz yaĢı axarsa qəlbdən, 

                     Günaha bürünər bütün yer üzü... 

 

                                                *** 

                        Atdın yalanını... 

                                 

                    BaĢımın iĢığında  bir otaq var- qaranlıq... 

                    Açsam,  məğlub gözlərin  qanı sıçrar 

üzünə... 

                    Divarlarda gizlənir qorxuların döyüĢü... 

                    Hər kəs yorğun ,üzülmüĢ, 

                    Yox olmaqdan   usanmıĢ...  

                    Haqsızlıqlar çəkilir günahların içinə... 

                    Yazıq... 

                    çarəsi yoxmuĢ  qəsd edənin özünə... 

 

                    Sən bəsit yalanını sürüdün 

dolambaclara... 

                    Gizlənmək istədin  görünməz qalaçada... 
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                    Nə qapı,nə pəncərə, 

                    Nə yol qoydun çıxmağa... 

                    Hörüldün baĢ daĢı tək 

                    Yoxluğunun  üstünə...         

                    Bəlkə də , sorğulardan, 

                    gizlənməkdən  yoruldun... 

                    Qurtulmaq istədin sən 

                    arxanca qovan  haqdan...  

                    Kölgələr böyüdükcə 

                    Qorxdun  sərt döngələrdən... 

                    Bəlkə də ,atıb qaçdın yalanını üstümə ... 

 

                    Bəlkə də...atıb qaçdın yalanını üstümə  

... 

                    Sən ölməyi bilmirsən, 

                    Heç zaman ölməmisən... 

                    Əcəlin zəhərini heç zaman  

dadmamısan... 

                    Yaralı ürəyini qoparıb udmamısan... 

                    Bilmirsən ölüm nədir... 

                    Görməmisən damardan  

                    Necə axıb gedir qan... 

                    Bilmirsən necə çıxır...ayrılıb ağrıyır 

can... 

                    Sən əzabın  heç zaman zövqünü 

duymamısan... 

                    Sən ölümü heç zaman sevib kam 

almamısan...  

 

                    Yalanını yarıda atıb getdin üstümə... 
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                    Günahının  sığdığı tabut yox idi , - deyə 

... 

                    Kimsə qoyub getməzdi yerdə  yiyəsiz 

ahı, 

                    Kimsə bağıĢlamazdı etirafsız günahı... 

                    Sən heç xatırlamadın... 

                    qeyb etdiyin Allahı...  

 

                                            *** 

                        

                             Dua... 

 

                     Gecə səcdəgahda... 

                     dualarımı  

                     dodaqlarım deyil..gözlərım oxudu... 

                     Nə fərqi, 

                     sözlər də , göz yaĢları da  

                     könül iĢgəncəsidir... 

                     Bəlkə,dünyanın  deyil, 

                     tək mənim ruhumun  

                     qiyamət gecəsidir... 

                     Bəlkə..mənim əzabım 

                      uzaqdan xəlvət  baxan iblis 

əyləncəsidir...     

                     Allahı belə incitmək olmaz... 

                     Ağrıtmaq olmaz... 

                     Günahdır bu qədər zülmə tablamaq... 

                     özündə  bu qədər  ahı saxlamaq, 

                     günahdır namaz üstə ağlamaq... 
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                     Günahdır 

                     ola bilməyəcəyin 

                     duaların adamı olmaq... 

                     Allahın götürə bilməyəcəyi dərdi 

daĢımaq... 

                     Günahdır bu yaradan  ölüb  yaĢamaq...  

 

                                      ***                      

 

                     Metroda...  

 

                     Qapılar bağlandı... 

                     qəfil önündə... 

                     Don vurmuĢ sifətlər min bir  çeĢiddə...   

                     Qalın,səs keçməyən ĢüĢələr kimi, 

                     DaĢlaĢan üzlər də itdi keçiddə... 

 

                     Səni götürmədi, keçdi bu qatar... 

                     Yəqin,gözləyən var son duracaqda...   

                     Səndən əvvəl minən səhv ümidlərin... 

                     DüĢəcək növbəti dayanacaqda...   

                          

                     Üzülmə...bu qatar sənin deyildi... 

                     Bəlkə,hikməti var bu gecikməyin...       

                     Səni yarı yolda atıb gedərdi, 

                     DüĢüb qəhr olardı zülüm çəkməyin... 

 

                     Bəlkə,heç mənzilə çata bilmədi... 

                     Bəlkə,onu qəfil  qəza gözləyir... 

                     Kim bilir,bəlkə də,onu arxadan 
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                     Ağır...bağıĢlanmaz cəza izləyir... 

                      

                     Bəlkə,günahı var özündən böyük... 

                     Bəlkə də,  çaĢaraq yolunu azmıĢ... 

                     Kiminsə  qanına susamıĢ kimi, 

                     Bəlkə,öz əlilə qəbrini qazmıĢ... 

 

                     Hər kəsin öz yolu çəkir adamı, 

                     Hər kəs öz yolunda inamlı olur... 

                     Çox da sevinməsin önə keçənlər, 

                     Zaman tezi-geci  haqqını alır...      

 

                     Bax,indi yoldadır növbəti qatar,  

                     Yaxında döyünür qəlbinin səsi...                                                  

                     Hər kəsin qatarı vaxtında gəlir... 

                     Vaxtında dəyiĢir ömrün növbəsi... 

                                 

                                           *** 

 

                      Əsəbi dünya... 

 

                      Dünya əsəbidir... 

                      Hava sinirli... 

                      Küləklər hirsini çırpır divara... 

                      Kimi ürəyindən,kimi dilindən,               

                      Kimi ayağından  düĢür  avara... 

 

                      Kiminin könlünü yüngül macəra,  

                      Kiminin baĢını qəza hərləyir... 
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                      Kimi də kefinin nazını  çəkir... 

                      Onu da tərs kimi əcəl girləyir... 

       

                      O qəlbdən bu qəlbə lağım atılır, 

                      Adamlar sürünür  günah olmağa...           

                      Dünəndən bu günə qıcqıran həsəd  

                      Girəvə axtarır  qisas almağa...  

      

                      Tıxaca düĢənlər yolları söyür,                      

                      Bir yandan vaxtın da haqqı  gecikir... 

                      Kimi tez-tez dolan zibil qabının, 

                      Kimi boĢ qazanın  fikrini  çəkir... 

                          

                      Yaman qarıĢıqdır dünyanın halı... 

                      Bu əlin  o ələ  gümanı yoxdu... 

                      Kiminin doğulub adam olmağa... 

                      Kiminin ölməyə inamı yoxdu...  

    

 

                                            *** 

                         Mən və...qeyri-mən...    

                                  (2012 –ci il.) 

                                    

 

                                      2012 –nin ilk Ģeiri... 

           

              Rəqəmlərin arasında 

              Dünya  dincini alır...  

              Əqrəb də ləngiyib, 

              Vaxtdan  əhdini alır,    
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              Gecənin kəndarından 

              Əl-ayağ da çəkilmiĢ, 

              Xeyirlə-Ģərin boyu         

              Bir-birindən kiçilmiĢ... 

              Hər kəsin gerçək olan 

              Əsil boyu görünür... 

              Baxsan,indi hər Ģeyin 

              Gələn sonu görünür... 

                    

               

                           *** 

 

                                         Ayrılığa yağıĢ yağır... 

                                

                               Bu qədərmiĢ ,demək, 

                               ümidlər,təbəssümlər... 

                               ən gözəl duyğular da sona 

yetirmiĢ, 

                               ən böyük sevgilər də bir gün 

bitirmiĢ... 

                               heç doğulmamıĢ kimi, 

                               heç zaman olmamıĢ kimi 

                               ən gerçək hisslər də  yalanlarda 

itirmiĢ... 

                               Bu qədərmiĢ demək... 

                               Keçib gedir... 

                               Ömrümüzün vaxt qatarı... 

                               Bir gözündə iĢıq...kölgə... 

                               Bir gözündə  
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                               heykəl kimi lal qıĢqırıq,donan 

Ģübhə... 

                               Qatar gedir... 

                               Arxasınca buraxdığı qoĢa relslər... 

                               QoĢa gözlər... 

                               Sənin ,mənim ürəyimi  vaxt 

aparır, 

                               Aralıqda ayrılıqlar... 

                               Ayrılığa yağıĢ yağır... 

                               Damlaları ömrümüzün 

gözlərində... 

                               Göz yaĢları həsrətlərin 

ĢüĢəsində... 

                               Tale susur... 

                               bu –qədərmiĢ... 

                               Gerçəkliklər...məĢəqqətlər... 

                               Bizdən sonra yaĢanacaq 

həqiqətlər... 

                               Bizdən sonra doğulacaq 

məhəbbətlər... 

                               Xatırlaya-xatırlaya 

                               zaman axır...ürək yanır... 

                               Ömrümüzün kölgəsindən  əl 

uzanır, 

                               Yollar  baxır... 

                               Biz gedirik, 

                               Arxamızca həsrətlərin izi qalır... 

                               Ayrılığa yağıĢ yağır... 

                                         *** 
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                               Can –  deyib fəryad qoparma, 

                               Can – boğazdan aĢağıdır... 

                               Biri deyər ,biri yeyər, 

                               Dil  – ağızdan aĢağıdır... 

 

                               Odda biĢən,suda ĢiĢən, 

                               Əli – ayağı sürüĢən, 

                               Dilindən böhtana düĢən 

                               BaĢ – dayazdan aĢağıdır... 

 

                               Kəfən kimi biçilməyən, 

                               Ürək ilə içilməyən, 

                               Öz – özündən  keçilməyən 

                               Yol – namazdan aĢağıdır... 

 

                                          *** 

 

                             Vaxtın quzulayan səssizliyində 

                             Günlər bir-birindən xəbər 

gözləyir... 

                             Yolumdan tərpənmir səbrin də 

daĢı, 

                             Ağlında və varsa,  büküb  

gizləyir... 

 

                             Baxıram çöknəyən  ağırlığına, 

                             BaĢından sonuna  səsim yürümür, 

                             Üstündən zamanın karvanı keçir, 

                             Niyə bu yolların daĢı   yerimir..? 
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                             Üst-üstə yığılır boyat arzular, 

                             Böhran dəftərçəsi  ĢiĢir  qeyddən,  

                             Bir-bir budayıram solan günləri, 

                             Bir dərz bağlayıram quru 

ümiddən...                              

                                              *** 

                             Allah ilə aramda 

                             Dünya – bir vəsilədir... 

                             Inamımla imanım – 

                             Haqq olan məsələdir... 

 

                             Dövr eləyən ulduzlar  

                             Tale  kəhkəĢanıdır... 

                             Anlayıb- anlamamaq – 

                             Idrakın niĢanıdır...  

 

                                           *** 

 

                      Qəlp adamlar qəlpələnir qəlpə-qəlpə, 

                      Qəlpələri qəlb dağıdır... 

                      Adı azar,dərdi bezar, 

                      Biri girsə ürəyinə,göz dağıdır...  

                      Özü xırda,yaraları böyük olur, 

                      Ovuc-ovuc,qucaq-qucaq yığıb atsan, 

                      Gizləndiyi ağrılarda izi qalır, 

                      Üzü bitir,  

                      dərinlərdə gözü qalır... 

                                    *** 
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                     ...bu dünyada getmək üçün 

                        bir yol da bəs edərdi... 

                        duymaq üçin,sevmək üçün, 

                        bir qəlb də bəs edərdi... 

                        adam kimi yaĢamağa 

                        bir gün də bəs edərdi... 

                        ölüm ilə qovuĢmağa 

                        bir can da bəs edərdi... 

 

                                     *** 

                     ...Əvvəl sağ qolum öldü, 

                        sağ dostumu basdırdım, 

                        sonra sol qolum öldü, 

                        sol dostumu basdırdım... 

                        Yanımda iki ölü, 

                        sağ dıĢımı bağladım, 

                        sol dıĢımı bağladım, 

                        çiynimdə baĢ tək duran 

                        baĢ daĢımı ağladım... 

                                     *** 

                       Qızılgülün butası, 

                       Nə Ģalı,nə xarası, 

                       Qızı baĢ tacı eylər, 

                        Bibisiylə  xalası... 

                                 *** 

                        Qızılgülün butası, 

                        Açılıb baĢ- yaxası, 

                        Göz süzülür,üz yanır, 

                        Var  nazının xatası... 
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                                    *** 

                        Qızılgülün butası, 

                        Al qırmızı libası, 

                        Kolu tikan da olsa, 

                        Qırar  oğlanın xası... 

 

                                 *** 

                         Sevgi  günü 

 

                         Günləri sevgiyə bölək... 

                         Bir gününə sevgi düĢür, 

                         O birinə ayrılıq... 

                         Bu gün sevək –  

                         Sabah ayrılaq... 

                         Bu gün hədiyyələr alaq, 

                         Sabah aradan sıyrılaq... 

                         Bax,bu qız səhər ağlayıb, 

                         Gözləri hələ yoldadır, 

                         Sevgisi çiçək açmayıb,   

                         Sevdiyi    onu aldadır... 

                         Gözləri qıpqırmızıdır, 

                         Evdə üzünü gizlədir... 

                         Bu oğlan da yalqız-yalqız  

                         Gəzir əlləri cibində, 

                         Bezir yorğun küçələrdən, 

                         Qaçır durğun gecələrdən... 

                         Gözü qalıb gizli- gizli 

                         QoĢa gedən sevgilərdə... 

                         Sevgi günü – sevgilisiz.... 

                         Necə bayram etsin yazıq? 
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                         Birinin içi gülüĢlü, 

                         Birinin gözləri yaĢlı... 

                         Birinin bayramı – sevgi, 

                         Birinin həsrəti yaslı... 

                         Bəyənmədim... 

                         Kimə təbrik yazım indi –  

                         Əli dolu olanamı? 

                         Gözü yolda qalanımı? 

                         Hər kəsin də ürəyi var, 

                         Duyğusu var ,diləyi var, 

                         Hər kəs bayram eləmirsə, 

                         Sevilmirsə,sevinmirsə, 

                         Onda bu gün bayram deyil, 

                         Inciməsin sevgililər, 

                         Sevgi – elə duyğudur ki, 

                         Bir tarixə, günə sığmır, 

                         Tale  kimi yaĢanacaq – 

                         Sevgilər –  bir günə   sığmır...  

                                      ***                         

 

                         Keçib getdi dost karvanı... 

 

                         Keçib getdi dost karvanı, 

                         Kimlər gəldi,kimlər ötdü... 

                         Ayrılığın qapısını, 

                         Kimlər açdı,kimlər örtdü... 

                         Kimlər qırdı yaddaĢımın 

                         DaĢa bağlı zəncirini?  

                         Kimlər yazdı,kimlər cızdı, 
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                         Kimlər pozdu baxt sirrini, 

                         Kimlər sancdı taleyimə 

                         Inamsızlıq xəncərini ?             

                         Gözlərimdə ucaltdığım, 

                         Sevgisini qocaltdığım, 

                         Dövran oldu,zaman oldu, 

                         Fırlandıqca çərxi-fələk, 

                         YaxĢı dönüb yaman oldu, 

                         Böyütdüyüm  həqiqətlər 

                         UzaqlaĢıb yalan oldu... 

                         Saxladığım əzizləri, 

                         Qoruduğum saf üzləri 

                         Əllərimdən fələk aldı, 

                         Dolu –dolu ürəklərin, 

                         Ağır – ağır biləklərin, 

                         Nurlu-nurlu bəbəklərin 

                         ĠĢığı,yaĢı boĢaldı, 

                         Tablamayan uzaqların, 

                         Səbri talanan  yolların, 

                         Gücü tükənən qolların 

                         Yorulub yükü boĢaldı, 

                         Qoca könlüm bir dağ kimi... 

                         Gələnləri qarĢıladı, 

                         Gedənləri yola saldı, 

                         Keçib getdi dost karvanı, 

                         Kimlər getdi,kimlər qaldı... 

 

                                        *** 

                             ġans              

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

Nisə Bəyim.                   “Duyğu yağıĢları” 

 

71  

                         Səhər oyan – 

                         yerindən   

                         Durmağın Ģans iĢidir... 

                         Seçib getdiyin yola 

                         Varmağın Ģans iĢidir... 

 

                         DüĢüb göyün üzündən, 

                         Keçib iynə gözündən,    

                         Uçan  quĢu gözündən 

                         Vurmağın Ģans iĢidir. 

 

                         Həyat – verilən əmir, 

                         Altı boĢ,  yanı  dəmir, 

                         Yel üstündə bir ömür 

                         Qurmağın  Ģans iĢidir... 

                          

                          

     

                                      **** 

                          

 

                                Bu yorğun ürəklə, bu yorğun 

baĢla, 

                                adam gecəni də yormaq istəmir... 

                                göz-gözə dayanan can 

qorxusuyla 

                                yuxunun zəhrini yarmaq 

istəmir... 
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                                ġipĢirin yuxu var indi hardasa... 

                                xəlvətdə uyuyub bir küncdə 

yatır... 

                                körpə yuxusunun rahatlığında 

                                gecə  da dincəlir...dünya  də 

yatır... 

 

                            *** 

                    Dinləyin, 

                    eĢitmədiyiniz səsləri, 

                    görmədiyiniz,  

                    xəyal etmədiyiniz, 

                    arzulamadığınız 

                    qapalı,ağrılı, məchul səsləri... 

                    EĢidin qeybdən 

                    duyulmaq ehtimalı  

                    olmayan, 

                    yaxına buraxmadığınız 

                    nisgil səsləri... 

                    EĢidin  

                    danıĢan əllərin səsini, 

                    danıĢmayan dillərin  səsini, 

                    qəribliyin ağrılı , 

                    eĢidilməzliyin  lal səsini... 

                    Anlayın 

                    Yalqızlığın tanınmayın üzünü... 

                    Göz yaĢında görün 

                    ağlayan ürəklərin  gözünü...       

                    Dinləyin, 

                    ümidsizliyin, 
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                    kimsəsizliyin səsini, 

                    dinləyin zaman-zaman 

                    səssizliyin səsini... 

                          

                                 *** 

 

                    Qar                     

                    Ağır- ağır, 

                    yorğun-yorğun, 

                    axĢam yağır,səhər yağır, 

                    gecə də qar,küçə də qar, 

                    Alçaq dağdan hey ələnir, 

                    lopa-lopa, 

                    bu,necə qar? 

                    Hamı girib yuvasına, 

                    Əlindədir süpürgəsi, 

                    KeĢikdədir əsgər kimi, 

                    Qardan açır yol dalandar... 

                    QıĢın böyük oğlu köçüb, 

                    Indi növbə kiçiyindir, 

                    Itlər Ģəhərdə  sülənir, 

                    Indi  həyət küçüyündür... 

                    Əsil zülüm quĢlarındır, 

                    Nə yem tapır,nə də ki su, 

                    Çimirinə dən səpilib, 

                    Yalan olur qıĢ yuxusu... 

                    Polislər də qanı qara, 

                    Vurnuxurlar ora-bura, 

                    Nə maĢın var saxlamağa, 
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                    Nə adam var,pul almağa, 

                    Məmurlar da adam kimi, 

                    Qanundan çıxmağa qorxur, 

                    BaĢını soxub boynuna, 

                    Qınından çıxmağa qorxur, 

                    Təyyarələr uça bilmir, 

                    Gecikən reyslər söylənir, 

                    Qüssələnir stüardessa, 

                    Onun da iĢi göylədir... 

                    Vaxt da ləngiyir hardasa, 

                    Buz tutmuĢ  gözünü döyür, 

                    Yolda  əzilən  maĢınlar, 

                    QıĢın var-yoxunu söyür.  

                                             2 fevral 2012.  

     

                       

       

                                      *** 

                 

     

                    Səni anladır. 

              

                    Bəlkə də, tanımırdıq, 

                    Kim doğmadır,kim yaddır, 

                    Bizi bir-birimizə 

                    Xatirələr anladır...  

                            

 

                    Ürəyimi  isidir, 

                    GecikmiĢ etiraflar... 
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                    Hər gün sənə yazdığım, 

                    Yandırdığım məktublar... 

                    Sevmədiyim soyuqlar, 

                    Getmədiyim uzaqlar, 

                    Yol tapır ürəyimə, 

                    Səni anladır  mənə... 

 

                               

                    Hava proqnozunda, 

                    Ucaq reyslərində, 

                    Qoxuna diksinirəm, 

                    Sevgi  pyeslərində... 

 

                    Səsinə dönür baĢım, 

                    Küçələri gəzirəm, 

                    Əllərin toxunanda,  

                    Gecələri dözürəm, 

                    Bəlkə də,unudulmuĢ, 

                    Bəlkə də,heç  olmamıĢ, 

                    Günlər oxĢayır sənə, 

                    Səni anladır mənə... 

 

 

                    

    

 

                             *** 

                  Don vurmuĢ gecələrin 

                  Göz yaĢını buz tutmuĢ, 
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                  ÜĢüyən kədərini soyuq sözlər isitmir... 

                  Gecikən yuxuların çilləsi gözə  düĢmür, 

                  Qanı donmuĢ ürək də gizlənib nəfəsində, 

                  Səbrinin daĢı altda  

                  öz səsini eĢitmir... 

                               *** 

                  Hər açılan səhərdə 

                  Bir doğulan ümid var, 

                  Getsək, yolumuz üstə, 

                  Bizi çəkib aparan 

                  Bir qismət var, uğur var... 

                  Niyyətimiz xeyirsə, 

                  Xeyirə rast gələcək, 

                  Ömrümüzün zəhməti 

                  Uğurla bir güləcək... 

                      

 

 

                             *** 

                         Qar  

                  Qar yağdı gecəyə, 

                  Örtüldü dünənin üzü... 

                  Yolları ağardı xatirələrin, 

                  Qar altında üĢüdü yuxuların  gözü... 

                  Itdi ölçülərimizin  ayaq izi... 

                  Qaldı qar altında buz dönəcəklər, 

                  Daha eyni yollar keçilməyəcək, 

                  Topa-topa gücləndi, 

                  Dünyanı üstələdi, 

                  Sayıilmayan dənəciklər... 
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                  Çox da məsum görünməsin 

                  Göz qamaĢdıran ağlığı, 

                  donuq qar parlaqlığı, 

                  Sabahın ilk addımı düĢəcək qara , 

                  Qar altında ağ ölümlər yatır, 

                  Qoyduğu mirasların altı qapqara... 

                                  28 yanvar 2012. 

                             ***  

                         Qiyamət 

                   Hər kəsin qiyaməti 

                   öz içində baĢlanır... 

                   diriltdiklərimizlə dirilirik, 

                   öldürdüklərimizlə ölürük... 

                   hər dəfə biz qünyaya 

                   qiyamətlə gəlirik... 

                    

                   Hər gecə kitabımız 

                   gah  sağ əlimizdə, 

                   gah sol əlimizdə, 

                   hər gecə tərəzidə 

                   gah günahımız ağır, 

                   gah savabımız ağır, 

                   sevincə  ağlayırııq, 

                   göz yaĢına gülürük, 

                   ölmədən də ölürük,  

                   ölümlə dirilirik – 

                   biz hər dəfə dünyaya 

                   qiyamətlə gəlirik...          

                       

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

Nisə Bəyim.                  “Duyğu yağıĢları” 

78  

                    

 

                           *** 

                      Məndə bitən yolsuzluq 

    

                    Üzümdəki qırıĢlar 

                    Ömrün yolları deyil, 

                    Məndə bitən yolsuzluqdur...    

                    Yarğan-yarğan ayrımların 

                    yeri qalmıĢ batığıdır... 

                    Boynumda çalın-çarpaz 

                    Dərin iĢləyən çatlar 

                    ana əlləri deyil, 

                    ata qolları deyil... 

                    zəncir  – zəncir  uzanan, 

                    gedər – gəlməzdə itən , 

                    batan daĢ yatağıdır... 

                    Üzü qaysaq bağlayan, 

                    altı irin laxlayan, 

                    dərin yaraların bataqlığıdır... 

                    Bunlar –  

                    partlayan damarların 

                    qara qan yığnağıdır...       

                    Bunlar –  

                    gözlərimə qəsd edən, 

                    ömürlə          

                    ayaq-ayağa qoyan 

                    vaxtın haqsızlığıdır, 

                    unudulmayan ağrıların 

                    Ģahid yazılarıdır... 
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                    Oxu bu möhürün yazılarını, 

                    Bunlar –  

                    üzümə Ģəkli düĢən, 

                    dərk edilməyən sirlərin 

                    məchulluğudur,  

                    Bunlar –  

                    qarĢılığını almadığım, 

                    dayaz,yoxsul  dünyanın 

                    uyğunsuzluğudur, 

                    çıxıĢı olmayan çətinliklərin, 

                    dirənən dərdlərin yolsuzluğudur... 

                    Bu qırıĢlar ömrün yolları deyil, 

                    Ömrün – 

                    məndə bitən yolsuzluğudur...         

                     

 

                                      *** 

                       Sarıl ... 

 

                    Sarıl göz yaĢına ... 

                    sarıl,ürəyim... 

                    ağla ağrılarını, 

                    daha söz tapmaq olmur, 

                    daha tanımaq olmur, 

                    üst-üstə yaraların 

                    hansı özgənindir,hansı bizimdir... 

                    bir-birinə qarıĢmıĢ sifətləri 

                    daha xilas etmək mümkün deyil... 

                    hamı diri-diri 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

Nisə Bəyim.                  “Duyğu yağıĢları” 

80  

                    yedi bir-birini... 

                    DöyüĢ – ağır oldu... 

                    sonadək bilinmədi 

                    düĢmən kimdir,dost kimdir... 

                    kimsə yox ayırd etməyə, 

                    çox uzandı haqsızlıq, 

                    üzüldü vaxtın da hövsələsi, 

                    keçdi üstümüzdən fələyin çarxı... 

                    kimsə sağ çıxmaz  

                    doğmalığın  

                    qan savaĢından... 

                    GünəĢ partladı içimizdə, 

                    qiyaməti çəkdik yaxına...              

                    Yola sal , 

                    məni gizlicə, 

                    anama xəbər vermə, 

                    o məni tək doğmuĢdu, 

                    məni Ģair doğmuĢdu, 

                    Ģair kimi ölmədim, 

                    cəsur olmaq çətindir! 

                    Ģair ölmək çətindir!   

                    Məğlub samuray  kimi 

                    dərddən öldüyümü bilməsin..! 

                    Yola sal məni,    

                    sonra sarıl göz yaĢına, 

                    ağlaya bildikcə 

                    arxamca ağla...ağla... 

                    getdiyimi salma səsə, 

                    xəbər vermə keç kəsə..!                     

                                 *** 
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                     Ġstərəm 

  

                    QarĢıda ümidlər... 

                    Arxada peĢmanlıqlar... 

                    Göz yaĢlarına, 

                    təbəssümlərinə 

                    borclu qaldığım adamlar... 

                    Günahlarımı  

                    bağıĢlatdıra biləcəyim qədər vaxt, 

                    tövbəmi  

                    qəbul etdirə biləcəyim qədər möhlət,  

                    və dilim yatana qədər dua istərəm... 

                    və...sonra da əcəli sevəcəyim qədər  

                    inam  istərəm...  

                    Allahım, 

                    Səndən sənə yetən qədər iman 

                    Könlümə nurunu ehsan istərəm... 

                                      ***  

                             Hirsim 

                    17 yanvarda əlvida deyib, 

                    19 yanvarda barıĢdıq, 

                    Sonra savaĢmamaq üçün 

                    Yenidən aralandıq... 

                    Mənim səbrimin 5 yaĢı var... 

                    Sənin səbrin anadan olanda 

                    Yenidən barıĢarıq... 

                    Sənin ehtiyacın var savaĢmağa, 

                    Istədiyin vaxt savaĢarıq... 
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                                   ***   

                        Öldün ... 

                    BaĢqa çarən yox, 

                    Öldün ki, 

                    ölümün saf,təmiz qala... 

                    yarasız,ağrısız,acısız ola... 

                    Öldün ki, 

                    Dönüb ağ  üzünə baxa biləsən , 

                    Diri günahına,ölü könlünə, 

                    Qansız kəfəninə baxa biləsən... 

                    Vaxtın  ətəyindən beĢəlli tutub, 

                    qalxasan özündən bir boy yuxarı, 

                    qara bataqlıqdan çıxa biləsən... 

                    Öldün diriləsən, 

                    Bütöv öləsən, 

                    Sui-qəsddən uzaq,qəzadan uzaq, 

                    nifrətdən,acıqdan,qüssədən uzaq, 

                    əriyib –itməmiĢ, 

                    yoxa çıxmamıĢ, 

                    Özün –  əcəlinlə ölə biləsən... 

                                    ***                 

 

                             17 yanvar 2012-01-18 

 

                

              

              

                         ***  

              Gördüklərimə 
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              Gözlərim Ģahid... 

              Gözlərimə   

              Göz yaĢlarım Ģahid... 

              Göz yaĢlarıma 

              Yaralarım Ģahid... 

              Yaralarıma 

              Ağrılarım Ģahid... 

              Ağrılarıma  

              Ürəyim  Ģahid... 

              Dəfnimə dörd Ģahidim yoxsa, 

              Ölümümə Allah Ģahid...                           

                         *** 

              Salamın savabı böyükdür... 

 

              Salam ,mənim hüzuruma 

              Səni zorla göndəriblər... 

              Qolu bağlı girov kimi, 

              Asıb, sonra göndəriblər... 

 

              Üz-gözündən əzab yağır , 

              Acıq yağır,əsəb yağır,  

              GəliĢindən qəzəb yağır, 

              Döyüb, zorla göndəriblər... 

                 

              Vaxtı keçmiĢ sünbül kimi,     

              Dili susmuĢ bülbül kimi... 

              ġaxta vurmuĢ  bir gül kimi... 

              Əzib ,zorla göndəriblər... 
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              Səbrin dərisini soyub,    

              Ayı sayıb,günü sayıb, 

              Üstünə də minnət qoyub, 

              Mənə  zorla göndəriblər...         

 

              DüĢüb elin qınağına, 

              Verib  yadın  qabağına, 

              Sanki düĢmən ayağına, 

              Kəsib,sonra göndəriblər... 

 

              Haqqı-sayımı yükləyib, 

              Ağır –həyamı yükləyib,   

              Bayram payımı yükləyib, 

              Əsib  zorla göndəriblər...       

               

              Qorxma,burda amandasan, 

              Güvəndəsən,imandasan, 

              Nahaq,yalnıĢ gümandasan, 

              Bezib, zorla  göndəriblər...  

 

              Gəl, üstünü  təmizləyim ,                    

              Alıb, səni  əzizləyim, 

              Əlüstü “salam” söyləyim... 

              Küsüb,   zorla göndəriblər ...  

 

              Əssalamu əleykum  

              və  rəhməttullahi 

              və bərəkətuh..   

                               *** 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

Nisə Bəyim.                   “Duyğu yağıĢları” 

 

85  

            Yazıq mənim ürəyimə... 

            Dilindən böhtana düĢdü... 

            Üzünə duran qəsdlərin  

            Əlindən zindana düĢdü... 

 

            Diriykən dirilməz oldu, 

            Sulanıb  dərilməz oldu, 

            Süfrə tək sərilməz oldu... 

            Sirrindən ovsuna düĢdü... 

 

             Qırılıb içində  səsi...  

             Ahı könül Ģikəstəsi, 

             Qurbanlıq tək hər tikəsi, 

             Bölünüb ehsana düĢdü... 

                             *** 

             Ortada ağır sükut... 

             Çəkilməyən səssizlik... 

             Üzünə pərdə çəkmiĢ 

             Duyğusuzluq,hissizlik... 

             DaĢ bağlanmıĢ ürəkdən 

             Bir damla yaĢ da çıxmaz... 

             Nə dodaqdan,nə gözdən, 

             Kiçik bir gülüĢ belə, 

             Gizli  təbəssüm baxmaz... 

             Acıqla hasarlanıb 

             Məndən oğurlanan  vaxt, 

             Çəpərlənib ,bağlanıb 

             Qəsdən  unudulan  vaxt...  

             Kimsəni yaxın qoymaz, 
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             Üzü bozarmıĢ qədər... 

             Göz yaĢından güclüdür, 

             Inada düĢmüĢ kədər...  

             Çalın-çarpaz ağrılar 

             Ürəyə sızmıĢ kimi... 

             Dilsiz-ağızsız günlər 

             Ġnciyib susmuĢ kimi... 

                        

                        *** 

                  

                                                        Aprel  çiçəkləri... 

 

                                Məndən daha uzaqlar... 

                                          (silsilə) 

                               

                                    *** 

                   

              YaddaĢım ağrıyır 

 

              YaddaĢım ağrıyır... 

              Qapısı açılmır ağırlığından... 

              Üstündə ehram tək   ömür  daĢları...       

              Sıxılan zamanın  buludlarından  

              Yağır  gözlərimə qum   yağıĢları... 

              Göz yaĢım ağriyır 

              aman vermədən... 

              Qan  sızır yaralı xarirələrdən... 

              Dərd ilə yüklənən vaxt səssizliyi 

              Söz açmır heç zaman ötən sınaqdan...           

              BozarmıĢ taleyin  yolları itmiĢ,  
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              Zamanın üstünü torlar  bağlamıĢ, 

              Bətninə  həkk olan yazılarını 

              Qoruyub dünyadan  gizli   saxlamıĢ... 

              BaĢ daĢım ağrıyır ... 

              daĢ qatlarından 

              ovulan ümidlər   qopub tökülür, 

              Bir daĢı tərpətsən yerindən oynar, 

              Üstünə tökülər təməl  daĢları... 

              Altında qalarsan bu ağır ömrün...  

              Altında qalarsan... 

              Içini titrədər zəlzələ kimi, 

              Yağar gözlərinə qum yağıĢları... 

              hıçqırar ruhunda kədər yaĢları... 

              oxunmur lövhəsi sirr yığnağından,  

              YaddaĢım ağrıyır....   

              ağrılarından...       

                                       *** 

                                                 

             Aran gecələrində  göy yerə yaxın olur, 

             Gecikən yuxuları  səhərə  yaxın olur... 

             Nağıl kimi ulduzlar asılır göy üzündən, 

             Salxım qoralar biĢir  Avqustun 

bürküsündən...                  

             Havanı cırmaqlayır böcəklərin iĢığı, 

             Fəzanı sehrləyir rəngbərəng ay qurĢağı... 

             Çəyirtkələr zil səslə oxuyur sevgisini, 

             Dünya susub dinləyir cırcırama  səsini... 

             UĢaqlar yorğun düĢüb arxın lehmə suyundan, 

             Qovhaqovla  qısalan  günün uzunluğundan... 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

Nisə Bəyim.                  “Duyğu yağıĢları” 

88  

             Küləklərə açılır çiçək qoxulu əllər, 

            “Xan  gilavar” səsləyir qara gözlü gözəllər... 

             Macəra  tək qoxuyur  ətirli  çöl otları, 

             Aran gecələrinin unudulmaz  notları... 

 

                                         ***      

            

 

                                     *** 

                                       

 

                                  Zaman tuneli 

              Zamanın  qapatdığı sədlərin arasından 

              Vahimələr Ģütüyür qaranlığın bətninə... 

              Tunel kimi uzanan sürət qatarlarının                                                 

               Həyəcan siqnalları   

               Vaxtla üzbəüz yenə... 

               Zamanın yaddaĢından küt gedir yapdıqları, 

               UnudulmuĢ zəfərlər tarixlərdə küllənir... 

               Sıyrılan düĢüncələr hərbin alovlarında,   

               DöyülmüĢ qılınc  kimi, 

               Zindan üstə dillənir... 

               YaddaĢın hər qatında laxtalanmıĢ ümidlər, 

                Məğlubların çökdüyü əsrlər zəbt olunmuĢ... 

                Dünyanın daĢ lövhələr üstünə həkk etdiyi 

                Tarix – kinolent kimi,vaxt çarxına 

dolanmıĢ...  

                Insanın idrakında sonsuz zaman axını, 

                Qovur küləklərini sonsuzluqdan sonsuza... 

                Cəzbinin çevrəsində külli-aləm fırlanır, 
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                Oxundan çıxan daĢlar dönür uzaq ulduza... 

                Hər kəsin keçdiyi yol –  cansız zaman 

tuneli, 

                Nəfəssiz kölgələrin çəkildiyi uzaqlar... 

                Nə dadı,nə qoxusu... 

                Yuxu tək toxunulmaz, 

                Vaxtın hər keçidində möhürlənmiĢ 

yasaqlar... 

                Heç kim adlaya bilməz öz-özündən uzağa, 

                Bir addım atmaq olmaz öz-özündən 

kənara... 

                Hər kəs öz içindəki zəncirlərin məhbusu, 

                Hər kəs kimsənin deyil,öz-özünün 

məhbusu...    

 

                                             *** 

 

  

                                   Dərdin qurumuĢ  qabığı 

                                   Ovxalanıb  ovcuma tökülür... 

                                   Ağlımın dolaĢıq  döngələrində   

                                   Növbəsiz ağrılar  

qarmaqarıĢıq...        

                                   Yorğun   səksəkələr 

düĢüncələrdə 

                                   Açılır...örtülür –  

                                   qaranlıq...iĢıq... 

                                   Oxunmur yaddaĢda qara-

qorxular, 
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                                   Üstündə taleyin buludu gəzir... 

                                   Vaxtın uçuq-sökük 

tənhalığında 

                                   Fələyin  acımıĢ küləyi əsir... 

                                   Hərdən xoĢbəxtlikdən qopmuĢ 

təbəssüm, 

                                   Hərdən bədbəxtlikdən əzik bir 

Ģəkil, 

                                   Hərdən gizildəyən xatirələrdən 

                                   Qırılıb  düyünə  düĢmüĢ bir 

məftil... 

                                   Gendən soraqlaĢır sərsəri 

günlər, 

                                   Soyuq fasilələr kəsir aranı, 

                                   Yelbeyin ümidlər ayıra bilmir, 

                                    Haqla  höcətləĢən ağla-

qaranı... 

                                    Ömrün oğurlanmıĢ boğuq 

sədası 

                                    Qorxuya sarılıb  məni 

gözləyir...  

                                    Uçuqlar altında ,bəlkə də 

,sağdır, 

                                    Bir səs  xilas üçün məni  

səsləyir...                                             

                                     

                                                          ***  

                 

                                   Biryolluq  biləsən bu daĢ 

dünyanın 
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                                   Bu əyri gediĢlə axırı yoxdu...  

                                   Fələyin səninlə haqq-hesabında 

                                   Hələ açılmamıĢ  paxırı çoxdu...

  

                                                                                                   

                                   Boğaza yığılan hirsini töküb,    

                                   Küsüb getməyə də təpərin ola... 

                                   Atasan daĢını bu dəli ömrün, 

                                   Əlacın üzülüb  Allaha qala... 

 

                                   Cızdağın çıxarıb qart yaraların,    

                                   Əcəlin üzünə  baxıb güləsən... 

                                   Gözünə köz basıb, “uf” da 

demədən,    

                                   Dağlayıb  dünyanı dərdli 

öləsən...  

 

                                   Çatmaya arxanca kimsənin əli, 

                                   Bir səs də həsrəti dəlib 

keçməyə...  

                                   Qovrulub ağlayan 

peĢmanlıqların 

                                   Üstündən  bir vida gəlib 

keçməyə... 

 

                                   Çəkilib göylərə bulud olasan, 

                                   YağıĢla,ĢimĢəklə çaxıb  

yağasan,       
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                                   Tərtəmiz yuyulmuĢ ulduzlar 

kimi, 

                                   Allahın yanından  yerə 

baxasan...    

  

                                                   ***   

                                     

                                      

 

                                              GƏRƏKDĠ... 

 

                                   Qədrini bil, muğayat ol 

canından, 

                                   Ölməyə də  adama can 

gərəkdi... 

                                   Insan kimi  ömrü baĢa 

vurmağa, 

                                   Hər bir kəsə namus,vicdan 

gərəkdi... 

 

                                   Eyni qalmaz,dönər üzü 

zamanın, 

                                   Biri gedər,biri gələr fərmanın, 

                                   Sonu yoxdur  bu əbədi 

karvanın, 

                                   YaĢamağa yaxĢı  dövran 

gərəkdi... 

                                      

                                   Qohum -qardaĢ –gedər hərə bir 

yana, 
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                                   Bir qəlb qalar,bir də ağıl  

insana, 

                                   Sevmək üçün bir Allahdır,bir 

ana, 

                                   Ibadətçün kamil iman gərəkdi... 

                                    

                                   Hər gördüyün  yuxu deyə,-

yozulmaz, 

                                   DaĢ atmaqla haqq nizamı 

pozulmaz, 

                                   Könül sözü zindan üstə 

yazılmaz, 

                                   Dastan üçün əsil  meydan 

gərəkdi... 

                                   

                                   DüĢüb getmə gedənlərin 

izindən, 

                                   Ya inciklik,ya da çörək 

üzündən, 

                                   Öp yaralı torpağının gözündən, 

                                   Sənə vətən,ona qurban 

gərəkdi... 

 

                                  “Can“ deyəndə çatlayar dil-

dodağı, 

                                   Can bitirər candan  quru 

torpağı,  

                                   Bu dünyanın yoxdu baĢı- ayağı, 
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                                   Anlamaqçun ,Bəyim, zaman 

gərəkdi...     

                                          

 

                                                    *** 

                                  Dünyanın haqq bazarında 

                                  Qiyməti  üç-beĢ quruĢdu... 

                                  Tərəzinin gözlərinin 

                                  Biri dolu,biri boĢdu...  

 

                                  Varmı qərib kimi  dolan, 

                                  Yerdə-yurdda itib- qalan... 

                                  Əlimdə - ovcumda olan 

                                  Gözümdən tökülən yaĢdı... 

                                  

                                  Əcəl yuxusunda yatıb, 

                                  YaxĢını –yamana  qatıb,             

                                  DaĢını göylərə atıb, 

                                  Ölümlə oynayan  baĢdı... 

                                                *** 

                                  Bəxt mənə nə verdisə, 

                                  Qismət,-deyə götürdüm... 

                                  BaĢımı  bəlaların  

                                  Hesabında   itirdim... 

 

                                  Bilmədim günün üzü, 

                                  Astarı nə rəngdədi, 

                                  Sona  tələsən ömür, 

                                  Zaman nə ahəngdədi..?  
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                                  Çəkdikcə bu dövranın 

                                  Dərdi dəyib sulandı, 

                                  Əyirdikcə uzanıb 

                                  Ürəyimə dolandı...  

 

                                  Gördüyüm yuxu kimi, 

                                  Gerçəyi də yalandı,    

                                  Kürt yatan bu dünyanın 

                                  Yumurtası ilandı... 

                                            

                                  Ümidləri bir tələ, 

                                  Sevgiləri  oyundu... 

                                  Ölümü Ģahlıq quĢu- 

                                  Uçub baĢıma qondu.. 

                                  

                                      

                                                ***                        

                                   Könlümün qəm sırsırası 

                                   Yay da  gəldi, ərimədi... 

                                   BaĢını itirən  canım  

                                   Nə söylədim, kirimədi... 

 

                                   Varmı vaxtın dərgahında 

                                   Dərd açıb , kitab oxuyan?    

                                   Əyirib qəlb ağrısını,              

                                   Telindən kəfən toxuyan? 

                                    

                                    Ayrılıqlar dağlar kimi, 

                                    Qubarlanıb sıralandı... 
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                                    Dünya dərddən qaça-qaça,              

                                    Gəlib məndə yaralandı...                                     

                                            

                                                    *** 

 

                                   Məndən daha uzaqlar 

 

                                   Məndən daha uzaqda  

                                   yurd salıb  uzaqlığım, 

                                   qürbət kimi yadlaĢıb, 

                                   dərd salıb uzaqlığım... 

                                   hələ ordadır, 

                                   orda –  

                                   qançəkməz yalqızlığım, 

                                   dinib –danıĢmır, 

                                   susur... 

                                   qımıldanmır kölgəsi, 

                                   təklənib,çəpərlənib,  

                                   vaxtın uzaqlığında         

                                   qurd salıb  yalqızlığım...        

                                   Kimsənin üstə qaçmır, 

                                   kimsəyə qapı açmır, 

                                   göz yaĢında yuyunur, 

                                   təmizlənir,güclənir, 

                                   təkliyində uyuyur, 

                                   gördüyüm bir yuxuyla                 

                                   üzlənir yazıqlığım... 

                                   məni yaxın buraxmır, 

                                   gözlərimdən,səsimdən 

                                   gizlənir yazıqlığım...  
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                                   Məndən daha uzaqda... 

                                   Təbəssümdən yıxılıb 

                                   Qırılan uĢaqlığım, 

                                   Gülüb baĢıma  gəlmir, 

                                   Xatırlamır səmtini, 

                                   Itir ,huĢuma gəlmir, 

                                   Zamanını,yerini, 

                                   dostunu,düĢmənini 

                                   səhv salan uzaqlığım , 

                                   yaddaĢımla aramda  

                                   bənd salır uzaqlığım... 

                                   Orda,orda – uzaqda, 

                                   Dağılır yuxu kimi, 

                                   Darıxır qoxu kimi, 

                                   Doluxur duyğu kimi, 

                                   UĢaqlığın atdığı  

                                   daĢ  kimi vıyıldayır, 

                                   Pəncərədən,qapıdan, 

                                   bacadan əl yelləyir,  

                                   Yolsuz,izsiz,gediĢsiz – 

                                   Məndən daha uzaqlar... 

                                   Anasız uĢaq kimi –  

                                   Ağlayır uzaqlığım...   

                                              *** 

                                   Dünən bir,bu gün də iki... 

                                   Bit birəni yola saldı...     

                                   Adam,sənin adamlığın, 

                                   Harda itdi,harda qaldı? 
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                                   Kim öyrətdi dəllallığı 

                                   Min hava çalan dilinə? 

                                   Nə vaxt aldandı gözlərin,      

                                   Ilk haram tutan əlinə? 

 

                                   Bir çıxmıĢdın haqq yoluna, 

                                   Hardadır yarın-yoldaĢın, 

                                   Hanı kəndiri kəsilib,                  

                                   Quyuda qalan qardaĢın?    

                                      

                                   Öz əlinlə od söndürüb, 

                                   Öz baĢına kül ələdin,  

                                   Könlünün billur qəsrini       

                                   Nəfsinlə bərbad elədin...  

 

                                    Nə  can  cisminin içində, 

                                    Nə də çölündə qalmadın,        

                                    Varla –yoxun arasında, 

                                    Adam,sən adam olmadın... 

                                                      *** 

                                ...Qar deyil,mirasdı bu... 

                                   yağıb qaĢıma,baĢıma, 

                                   mən indi oxĢayıram 

                                   atama,qardaĢıma... 

 

                                   Ömür qurulu saat, 

                                   keçib gedən bu həyat, 

                                   bütün külli-kainat 

                                   yüklənib yaddaĢıma... 
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                                   Göydən asılan - ahım, 

                                   yerə düĢən tamahım, 

                                   məndən əvvəl günahım 

                                   yazılıb  baĢ daĢıma... 

 

                                               *** 

 

                          Sözüm gedən uzaqlardan 

                          Bir Ģad xəbər gəldiyi yox... 

                          Könül aydan,gündən sorar, 

                          Vaxtın da  bir bildiyi yox... 

 

                          Haqq-ədalət düĢmür yada, 

                          Dövran olub haramzada... 

                          Vaxtın da baĢı qəzada, 

                          Baxtın üzə  güldüyü yox...  

                           

                          Ağlamaqla dərd kiçilməz, 

                          Yata-yata yol keçilməz, 

                          Diriyə kəfən biçilməz, 

                          Ölənin  də  öldüyü yox... 

                                        ***    

                          Tükəndi vaxtın  tabı 

                          Əldən-ayaqdan uzaq...  

                          Bu dünya gor əzabı, 

                          GəliĢ- gediĢi yasaq... 

                          Imtiyazsız intihar 

                          Ömrə qurulmuĢ tuzaq... 

                          BaĢı dərd, zirvəsi qəm,  
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                          Kötüyü qazıq-qazıq... 

                          Dostlar çəkib getdilər, 

                          Qalan düĢmənə yazıq... 

 

                                      ***          

                        “Keçər” – deyiblər atalar, 

                          Dövran da dolanıb keçər, 

                          Candan qopan ayrıntılar 

                          Üst-üstə qalanıb köçər... 

 

                          Əldən-ayaqdan olarıq, 

                          Bir küncdə möhtac qalarıq, 

                          Qəmdən bir yorğan salarıq, 

                          Əcəl bizə kəfən biçər... 

         

                          Vaxt sürünər dizin-dizin, 

                          Baxt itirər dadın-duzun...    

                          Dəyib düĢən ömrümüzün 

                          ġirəsini  ölüm  içər... 

                                      ***    

                        Ömür – bir yol, 

                        baĢlanğıcdan 

                        Necə tutsan,elə gedir... 

                        Doğru – yolun axırına, 

                        Əyri sağa ,sola gedir... 

 

                        Gün kiçilir udum-udum, 

                        Dərd keçilir addım-addım, 

                        Yola yolçu olan adam 

                        Ilanla da yola gedir... 
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                        Dövranla rüzgar qarıĢıb, 

                        Ölüm boy-boya  dolaĢıb, 

                        Xeyirlə Ģər qoĢalaĢıb, 

                        Əməllə qol-qola gedir... 

                         

 

                         

                                        *** 

                        Dərdin əksi düĢüb suya, 

                        Vaxt qalıb boĢ saya-saya, 

                        Bezib  baĢ əymə dünyaya, 

                        Yanında dost var,düĢmən var... 

 

                        Qoyma üstünə qəm yağa, 

                        Əyilərsən yıqa-yığa, 

                        Könül üçün ağlamağa 

                        Ġki göz,bulaq-çeĢmən var... 

 

                        Dol deməklə ,ömür dolmur, 

                        Ġlə qalmır,yelə qalmır, 

                        Bilib üzə demək olmur, 

                        Sonunda qəsd var, qurĢun var... 

 

                                      *** 

                        Ölüm havası vardı, 

                        Kimsə yaxın gəlmədi, 

                        Kimsə canına qıyıb 

                        Ölüm üçün ölmədi... 
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                        Küləklər də yan keçdi 

                        Əcəlin qapısından, 

                        Günlər asılı qaldı 

                        Göylərin çatısından. 

 

                        Duyuq düĢən qorxular 

                        Bir-birinə sarıldı, 

                        Ölümsüz ağırlaĢan 

                        Dünya  düĢüb qırıldı...  

                         

                         

                         

                                         *** 

                         Çox Ģeyləri bilərəkdən bilmədim, 

                         Bilərəkdən 

                         bədbəxtliyin  səbəbini bilmədim, 

                         bilərəkdən eĢitdiyim sözlərin, 

                         sualların cavabını bilmədim... 

                         Çox Ģeyləri anlamaq ağır gəlir 

adama... 

                         Çox Ģeyləri  bilməmək  

                         ağıl,qəlb  rahatlığı, 

                         Bilməmək – abırlı bir libasdır, 

                         xətər dəyməz adama... 

                         Heç nəyi bilməməyin qəbahəti 

bilinməz...  

                         Bilməmək bilmək deyil, 

                         Bilməmək –  

                         Heç bir kəslə bölünməz...   
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                                         *** 

                          Deyingən... 

 

                          Yaman deyingən olmuĢam, 

                          Səhər ağrıyan baĢıma, 

                          Gecə ĢiĢən ayağıma, 

                          Gah diĢimə,gah dilimə,  

                          Gah gözümə deyinirəm, 

                          Qulaq çəkib,üzdən iraq, 

                          Öz-özümə deyinirəm... 

                          əllərimdən yorulanda 

                          yersiz gələn reklamlara, 

                          Ģit,mənasız statuslara, 

                          lap əttökən “Ģeirlərə”,  

                          təxribatçı suallara, 

                          bir axmağın,gicbəsərin 

                          kommentinə deyinirəm, 

                          Məni güclə danıĢdıran 

                          Feyzbuka deyinirəm... 

                          Istəyirəm susam, 

                          olmur... 

                          müxalifət susur amma... 

                          evrozion paxırımız 

                          üzə çıxır yavaĢ-yavaĢ, 

                          sən bazarın qiymətini 

                          maldan soruĢ, puldan soruĢ, 

                          20-ci sahənin də zayı çıxdı, 

                          taksilər də bahalanıb , 

                          açılmayan  yoldan danıĢ, 
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                          ondan danıĢ,bundan danıĢ, 

                          danıĢmalı dərd deyil ki... 

                          iqtidardan,xalqdan danıĢ... 

                          Eh,nə qədər...istəyirsən 

                          danıĢ,deyin... 

                          istəyirsən həqiqətdən 

                          yüz don geyin... 

                          nə dinləyən,qulaq asan, 

                          nə baxan var, 

                          elə bil ki lal- kar olub, 

                          hamı dönüb dilbir olub, 

                          mütiləĢən,robotlaĢan, 

                          key  dövrana  mat qalmıĢam, 

                          özümü də danlayıram –  

                          yaman deyingən olmuĢam...  

                                     ***     

                                

                          Ayaq basdığın yer  

                          qızmar bir kürə... 

                          yollar axın-axın döyülmüĢ dəmir,  

                          sən keç get... 

                          qəlbinin qanı üstündən,  

                          arxanca  təngnəfəs çatlasın ömür... 

 

                          Vaxtı yaralayan iti  səslərin, 

                          ağrıyla bağlanır əli-ayağı... 

                          kökündən sarsılıb dağılan ümid 

                          diz çökür çarəsiz - ölüm sayağı... 

 

                          Gələnlər - gedənlər gözüyumulu, 
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                          Kor kimi zamanı tutmaq istəyir. 

                          Ağzı açıq qalan vaxtın quyusu 

                          Əlinə keçəni  udmaq istəyir... 

          

                          Əllini yelləyib nimdaĢ günlərə, 

                          Dəli rüzgarların havasına uç... 

                          Həyatın qanıyla dolu badəni      

                          Ölümün eĢqinə birnəfəsə iç... 

 

                          QoĢul   duyğuların axan selinə, 

                          Yağ dolu göylərin yağıĢı kimi, 

                          QarıĢ bu dünyanın dənizlərinə,  

                          BoĢal ürəyindən göz yaĢı kimi...  

                                              ***                                     

                          Mən demədim,sən demədin, 

                          Kimin sözü kimə dəydi? 

                          Doğru-dürüst yolumuzu 

                          Kimlər sağa-sola   əydi? 

 

                          Əllərimiz iyə dönüb, 

                          Uzun –uzun gün əyirdi,          

                          Ayağımız dəyən yerdə 

                          Ot bitmədi,qəm göyərdi.  

  

                          Tikə qalan boğazımız  

                          Bir söz  belə  ötürmədi, 

                          Gözlərimiz çəkənləri 

                          Ürəyimiz  götürmədi...                
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                                      *** 

                           

                          Hardansa yol tapar 

                          qara –qorxular, 

                          uğursuz  buludlar  çökər üstünə, 

                          hirslə çiliklənən  qapqara gecə, 

                          təlaĢ örtüyünü   çəkər üzünə... 

 

                          Ayrıla bilməzsən qarıĢığından, 

                          Gömülər içinə qurğuĢun kimi. 

                          Yarıb dərinliyin ərintisini,  

                          Çaxar qaranlığa tərs qurĢun kimi. 

 

                          Göylərin qeyzlə yerə qovduğu 

                          Sərsəri küləklər  baĢında oynar, 

                          Hiddərlə çaxnaĢan ildırımların 

                          Dəli tufanları gözündə  qaynar... 

                           

                          Yol tapar yuxuna sürünən kədər, 

                          Get- gedə sıxlaĢar vaxtın qüssəsi. 

                          Yağıb ağırlaĢan göz yaĢlarını 

                          Dəlib keçə bilməz qəlbinin səsi.  

 

                          BaĢında çatlayar baxtın yazısı, 

                          Zamanı əyirib ömür hörərsən... 

                          Gözünü açanda sən bu dünyanın 

                          Bütün yollarını bağlı görərsən. 

  

                                                     

                                              *** 
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                                   Zaman və mən 

                          Gözümü dünyaya zamanla açdım, 

                          Zamanla anladım külli-varlığı... 

                          Zamanla birlikdə mən də dəyiĢdim, 

                          Zamanla ayırdım  qaradan ağı... 

 

                          Əlini əlimdən çəkib qopardı, 

                          Gizlənpaç oynadıq zamanla bəzən. 

                          Biri birimizi tuta bilmədik, 

                          Mən qovdum ,o qaçdı,o qovanda 

mən. 

 

                           Zamanla dəyiĢdi bütün ölçülər,   

                           Günlər bir il kimi gəlirdi mənə, 

                           Ayların, illərin uzaqlığında, 

                           Ġllər də gün kimi göründü mənə. 

 

                           Zamanın öz vaxtı,mənim öz vaxtım, 

                           O yaman tələsdi mən gecikəndə. 

                           Əlimə dolaĢdı ən dar macalda, 

                           Hardasa ləngidi mən gözləyəndə. 

 

                           Günlər nəfəs-nəfəs qısalıb itdi,     

                           Yükünü üstündən ata bilmədi. 

                           Yoxluğu o qədər böyüdü bəzən, 

                           Yüyürüb bir ana çata bilmədi. 

 

                            Zamanı olanlar zamanla getdi, 

                            Kimlərsə tələsib zamansız öldü... 
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                            Tuta bilməyənlər vaxtın ucundan, 

                            Sonuncu ümiddən əli  üzüldü. 

  

                            Itdi etibarı vaxtın, məqamın, 

                            Tezinə - gecinə inam qalmadı. 

                           Geri qayıtmadı bircə anı da, 

                          “Sonra” söylədiyim  heç vaxt  

olmadı... 

 

                           Hər Ģeyi götürüb getdi özüylə, 

                           Mən qaldım zamansız... 

                           heç yoxmuĢ kimi... 

                           Ġndi də zamanın zamansız üzü 

                           Çəkir arxasınca mənsiz  kölgəmi... 

                                              *** 

                                

                                 Məndən daha uzaqlar 

 

                           Mənim bu dünyayla bağım yox 

kimi, 

                           Süzülən  bir  damla yaĢ 

üstündəyəm... 

                           Yoxluğun yellənən asılqanında 

                           Qərarsız, davamsız  boĢ 

üstündəyəm... 

           

                           Gözümün çəkdiyi bütün yolların 

                           Ağrısı  çəkilib  vaxtın   üzünə... 

                           Qadağa qoyulmuĢ  xatirələrdən 

                           Hərdən qan sıçrayır ömrün gözünə...  
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                           YaddaĢı itirmək -uğursuz səbəb,     

                           Unutmaq-faydasız ,vecsiz bəhanə, 

                           Altını üstünə çevirmək üçün 

                           Vaxtın  bir anı da  bəs edər mənə.  

 

                           BaĢına qaynar su tökülmüĢ  kimi 

                           Günlər də azardan  çətin dirçələ... 

                           Götür-qoy etdiyim düĢüncələr də 

                           Bəlkə,nəfəs alıb məndən dincələ... 

 

                                 Qıfıllı sirlərdə boğulub  qalan 

                           Qəlbin sıxıntısı  yığın-yığındır. 

                           Hər kəsin özündən uzaq tutduğu 

                           Uzaqlıq- hər kəsdən mənə yaxındır. 

       

                           Ağlımdan,qəlbimdən gizli tütduğum  

                           O yaxın uzaqlıq məni səsləyir...         

                           Məni bu dünyadan çəkib getməyə, 

                           Məndən uzaqlarda bir mən 

gözləyir... 

 

                                                   *** 

                               Dünyayla aranda qalan 

                               Dərdini   bir Ģama söylə, 

                               Ovsunla  dolub- boĢalan 

                               Sehrli  bir cama söylə. 

      

                               Ağzını tut boĢ quyuya, 
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                               Yuxu kimi axar suya, 

                               Gecəylə seviĢən  aya, 

                               Əriyən bir muma söylə. 

 

                               Həm yerdə,həm göydə olan, 

                               BaĢını  bəlada  bulan, 

                               Qurdla qiyamətə qalan 

                               Sonuncu adama söylə. 

 

                                             *** 

                            Deyirəm, dünyanın tapmaca kimi, 

                            Bir sözlə tapılır doğru cavabı. 

                            Açıb qapısını dərinə getsən, 

                            Bitməz sonsuzadək haqq- hesabı. 

 

                            Ən uzaq mənzil də  yoldan  

baĢlayır, 

                            Kiminə bağlıdır ,kiminə  açıq... 

                            Birinin ömrünə ömür calanır,  

                            Birinin həyatı sönür  yarımçıq...  

 

                            Qiyməti sürüĢən bir xəzinədir, 

                            O əldən bu ələ keçir durmadan... 

                            Əcəli qaĢ ilə göz arasında,     

                            Oynayır   kimsəyə  izin  sormadan...  

 

                            Hər kəs öz ömrünün üstündə bir 

daĢ, 

                            Ovulub heçliyə düĢür   toz kimi.  

                            Varlıqla yoxluğun qarıĢığında, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

Nisə Bəyim.                   “Duyğu yağıĢları” 

 

111  

                            Əriyib yox olur ,  itir    iz  kimi... 

 

                            DəyiĢən duyğusu,düĢüncəsiylə                         

                            Insan bu dünyanın məchul üzüdür.  

                            Bəlkə də,dünyada dərk olunmayan, 

                            Ən böyük tapmaca insan özüdür.  

 

                                           ***  

                                 

             

                           Təkcə göyün üzü hasarlanmayıb, 

                           O da dar görünür çərçivələrdən... 

                           Hər kəsin ömrünə pəncərə boyda 

                           Pay düĢür baxdığı mərtəbələrdən... 

 

                            Hasarlı sahillər,dənizlər kimi, 

                            Göyün də sədləri  yerdə bölünür. 

                            Göydən yıxılmağın ağrı -acısı 

                            Yerdə əziləndən sonra bilinir... 

                     

                             Daha uça bilmir iĢıq arzular, 

                             Qanadı  çıxmamıĢ sınıb qırılır. 

                             Daha  xəyalların odu,istisi, 

                             Elə  öz içində   sönüb qaralır. 

 

                             Boğulub iĢığı  ulduzların da, 

                             Ulduzlar darıxır sonuncu qatda. 

                             Nə bir bağlantı var, nə bir cazibə, 

                             Daha möcüzələr olmur həyatda.  
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                             Qapalı günlərin içində yad tək, 

                             Ürək də ümidsiz  bitir,kiçilir. 

                             Sıxılan sədlərin məngənəsində  

                             Ömür –  

                             xəstəlik tək ağır keçilir.      

                                                                                                      

                                                  *** 

                        

                              Dünya yaman axsayır  –  

                              Söykənməyə çəliyi yox, 

                              BaxıĢları soyuq,donuq, 

                              sevinməyə -  ağlamağa  

                              ürəyi yox... 

                              Hər kəs böyük,iddialı,        

                              bunun ona gərəyi yox, 

                              onun buna gərəyi yox...   

                              Üz döndərir dost dostundan, 

                              atasından,qardaĢından, 

                              arxası yox,köməyi yox, 

                              Ərlik,mərdlik – çürük bir söz, 

                              güvəni yox,dəyəri yox... 

                              Doğmalıqdan yıxılanın – 

                              dayağı yox,dirəyi yox... 

                              Sinəsinə döyənin də –  

                              bu dünyanı  götürməyə -  

                              kürəyi yox...  

                              ürəyi yox...  

                                                  ***          

                               Uzatmağın nə mənası... 
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                               Ya dünənə,ya sabaha, 

                               Küləklərin itmiĢ səmti 

                               Nə qıĢadır,nə yazadır, 

                               Əbədiyyət qarĢısında –  

                               Onsuz ömrümüz qısadır... 

 

                               Hikməti var uzaqlığın, 

                               Təbi çəkir ucalığın, 

                               Ümidlənmə ulduzlara, 

                               Baxıb ah çəkmə dağlara- 

                               Onsuz boyumuz qısadır... 

  

                               Ya ölüyük,ya diriyik, 

                               Ya bütöv,ya kəm biriyik, 

                                Dünyanın axır günündə, 

                                Haqq-talanın   önündə -  

                                Onsuz dilimiz qısadır... 

                                               

                                                *** 

                                      

                                        Melanxoliya... 

                                             (2012) 

                                   
 

                                         *** 

                       Səhər baĢı buludlarda, 

                       AxĢam ayağı çuxurda... 

                       ÇaĢa gedər,boĢa gedər, 

                       Ömür gəlirdə -çıxarda... 
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                       Ayağına dəyən daĢdan, 

                       Kiminsə baĢı ağrıyar... 

                       BaĢdan-baĢa vurulanda, 

                       Fələyin daĢı ağrıyar... 

 

                       Vaxt çəkər haqq-hesabını, 

                       Dayanıb lal-mat   baxarsan, 

                       Aldığın bir nəfəs üçün 

                       Hər kəsə borclu çıxarsan...     

                                                             

                                                *** 

 

                       Ürəyim yel çəkir əsən soyuqdan, 

                       Küləklər oynayır qəlb boĢluğunda... 

                       Məni küncə qovur gələn ağrılar, 

                       Əllərim titrəyir  dərd  baĢlığında... 

 

                       YağıĢlar göynəyir nəm gözlərimdə, 

                       Vaxtın yeri yoxdur köçüb getməyə... 

                       Qəm tutub gözünü bütün yolların, 

                       Bir körpü qalmayıb keçib  getməyə...  

 

                       Doğma duyğuları ögey adamlar 

                       Saxlaya bilmədi dodaqlarında... 

                       Ovcumda bir içim  bulud var idi, 

                       Ağladı ümidin budaqlarında... 

 

                       Ömür də bozardı  dost  üzü kimi, 

                       Getdi qəribliyə gün iĢığı da... 
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                       Dünyanın  rəngbərəng yalanlarında 

                       Bozardı  dünənki kənd uĢağı da...  

                        

                      YaxĢıdan-yamandan bir Ģey qalmadı, 

                      Ağrıyan  baĢına  məlhəm  qoyasan... 

                      Həyat da sevməli  bir zibil deyil, 

                      Durub ondan ötrü bir can qıyasan....  

                                            ***    

                           25 dekabr 2012. 

                                            16.30.    

                         

                        

                                  

                        

 

 

                       Dünya bircə damcı yaĢ imiĢ elə, 

                       DüĢdü gözlərimdən ayaq altına... 

                       Saxlamaq olmurmuĢ yağan yağıĢı, 

                       Hər Ģeyi çəkirmiĢ torpaq altına...            

                                   *** 

                                                                   

                       Rüzgarlar sovurur tər çiçəkləri, 

                       Xəzanı tökülür yaĢa dünyanın... 

                       Sevgisi,niyyəti ürəyə gəlir, 

                       Ağrısı,bəlası baĢa dünyanın... 

 

                       Cüt gəlir taledən yolu bəĢərin, 

                       Bir üzü acıdır,bir üzü Ģirin... 
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                       Ömür taxtasında xeyirlə Ģərin 

                       Zərləri atılır qoĢa dünyanın... 

 

                       Qəmini,yükünü alıb götürdüm, 

                       Çəkib sürüyərək sona gətirdim, 

                       Fələklə hesabı çoxdan bitirdim, 

                       Çaxçaxı fırlanır boĢa dünyanın... 

 

                                           21 dekabr 2012,15.32 

                                              *** 

                    Dəyərmi..? 

 

                    Bəyim,bu səbrin də hədd-hüdudü var, 

                    Dözərsən  ruhunu  əzdiyi qədər...  

                    Çəkib sürüyərsən tale yükünü, 

                    Kəndirlər boynunu  üzdüyü qədər... 

 

                    Bir gün soruĢarsan özün-özündən, 

                    Bu ömür bu qədər dərdə yetərmi? 

                    Bir borcu ödəyə bilmirsə  bu can, 

                    Onu qorumağa  illər  dəyərmi? 

 

                    Bezib  öz-özünə savaĢ açarsan, 

                    Ən qatı düĢmən də özün olarsan...  

                    Yıxıb –dağıdarsan könül taxtını, 

                    Uçqunlar altında yalqız qalarsan... 

 

                    Hansı cəhənnəmə gedirsə-getsin, 

                    Açıb buraxarsan hirsin  baĢını. 

                    Qolların gəldikcə vıyıldadarsan, 
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                    Atarsan  biryolluq ömrün daĢını...            

 

                    Dalınca  “qara daĢ “deyərsən hələm, 

                    Üstündən yağlı bir söyüĢ söyərsən...   

                    Hələm var-yoxunu qarğımamıĢdan, 

                    Ölərsəm,”üstümə gəlmə”,-deyərsən... 

 

                    ...Elə acığın da burda soyuyar,       

                    Gözünün önünə bir məzar gələr... 

                    Gözünün heç yaĢı qurumamıĢdan, 

                    Yenə ürəyindən  bir söz   pöhrələr...     

                             

                       

                                          *** 

                   Bu dəli dünyanın nə vecinədi,   

                   Kim ona daĢ atır, kim yalan satır? 

                   Kimi rəzalətin bataqlığında, 

                   Kimi vicdanının  qanında  batır... 

 

                   BaĢının havası dolanıb keçir, 

                   Üstündə zamanın izi də qalmır... 

                   Dolu buludların yağandan sonra, 

                   Göylərdə qalmağa üzü də qalmır... 

   

                   Dünyanın   janrsız  tamaĢasında   

                   Canlı doğuluruq,canlı ölürük... 

                   Həyatın bir oyun olduğunu da, 

                   Nə yazıq! Bitəndən sonra  bilirik...       

                    *** 
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                   Ürəyimdən qalxan duman 

                   BaĢım  üstə     buludlandı... 

                   Payız kimi qubarlanıb  

                   Durnalarla qanadlandı... 

  

                   Durdum ömrümün  baĢında,  

                   Içimdən bir rüzgar əsdi, 

                   Hər gələn gün ümidimdən, 

                   Hər gedən gün məndən kəsdi... 

 

                   GünəĢin lal qürubunda 

                   ġəfəqlərin sözü qaldı,    

                   Bu dünyanın  gözlərində 

                   Gözlərimin izi qaldı... 

                                    15 noyabr 2012. 

                    ***           

                         

                   Üst-üstə yığılan incikliklərin 

                   Bir gün yeniləcəm yağıĢlarına... 

                   Gücüm çatmayacaq  özümdən böyük 

                   Torpağın dikələn baĢ daĢlarına... 

 

                   Məni ağrıdacaq getdiyim yollar, 

                   YanlıĢ görünəcək gördüyüm izlər.   

                   Bütün fərziyyələr boĢa gedəcək, 

                   ġübhəylə baxacaq  ardımca gözlər... 

 

                   Susacaq  içimdə qıvrılan sözlər, 

                   DiĢini-diĢinə tutub sıxacaq...    

                   Bir ömür boyunca saxladığım dərd  
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                   Mənim ürəyimdən qanlı çıxacaq... 

 

                   Güzgü tutmayacaq üzümə əlim, 

                   Gözlərim göylərə  baxıb yağacaq...  

                   BaĢımın  üstündən ümidlə birgə  

                   Vaxt da çətirini çəkib yığacaq... 

 

                   Fərqi olmayacaq ,bir gün hisslərin, 

                   QarĢılıq almadan sönüb gedəcək... 

                   Dünyaya arzuyla dolu gələn baxt   

                   Dünyadan əliboĢ küsüb  gedəcək...   

                                               17    noyabr,2012.    

                                       *** 

                   YanlıĢlıq... 

 

                   Mənim taleyimin üstə yazılan 

                   Baxtım heç bilmirəm,nəyə yaradı? 

                   Məni olmadığım yerdə gözləyib,  

                   Məni olmadığım vaxtda aradı... 

 

                   BoĢuna  yoruldum   gözləntilərdə,  

                   BoĢ gəlib - boĢ getdi ümid qatarı...     

                   Yerini tapmayan müsafir ömrün   

                   Əynində köhnəldi səfər paltarı...   

 

                   Bəlkə də,dünyanı səhv salıb yolum, 

                   BaĢqa bir duyğunun insanıyam mən... 

                   YanlıĢ bir zamanda,yalnıĢ bir yerdə, 

                   YanlıĢ bir adamın ünvanıyam mən...    
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                                     18   noyabr,2012.     

                    ***  

 

                    

                                     *** 

                   Aran... 

 

                   Sən –yaĢım, 

                   yaddaĢım, 

                   torpağım,daĢım, 

                   Muğanlı,ġirvanlı, Milli Aranım... 

                   Üfüqdən –üfüqə küləklər qovan,    

                   Dərəli,təpəli ,çöllü Aranım... 

       

 

                   GünəĢli ,yovĢanlı,isti çöllərin 

                   Qəlbimdən  baĢlayan tale yolumdur. 

                   Sevgiylə qovuĢan Arazım-Kürüm 

                   Zamana uzanan qoĢa  qolumdur... 

                       

                   Bir üzün vətəndir, bir üzün ölüm, 

                   Bir üzün anamdır,bir üzün torpaq... 

                   Sən mənim kökümün dərinliyində, 

                   Mən sənin sevgindən  göyərən yarpaq... 

 

                   Nəfəsin həyatdır diriliyimə, 

                   Qabaran  sinəndir,vüqarım,adım... 

                   Sənin ürəyinin geniĢliyində, 

                   Gərilir çöl boyu çarpan   qanadım... 
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                   Sənin məhvərində dolanır ruhum, 

                   Səsindir özümə dönüĢüm , Aran! 

                   Məni doğmalığın sevib böyütdü, 

                   Dünyada sevgili  günəĢim,Aran! 

                                                          17 noyabr 2012. 

 

                                     *** 

                   BaĢını qaldırıb 

                   bax tutqun göyə, 

                   Bax, 

                   necə baxdınsa mənim üzümə... 

                   Diksinən ruhumun qorxularında 

                   Təsəlli oldumsa özüm-özümə ,  

                   Sən hələ dünyada yaĢamamısan... 

 

                   Sən hələ dünyaya gəlməmisən heç, 

                   Oğul olmamısan,qız olmamısan... 

                   Nə düĢmən olmusan,nə dost olmusan,                    

                   Sən hələ özündən doğulmamısan, 

                   Heç  sən bu dünyada yaĢamamısan... 

 

                   Çıxa  bilmədinsə  dostun üzünə, 

          Duya  bilmədinsə  lalın dilindən, 

          Görə  bilmədinsə pərt baxıĢları, 

                   Tuta bilmədinsə vaxtın  əlindən, 

                   Sən hələ heç zaman  yaĢamamısan...   

                        

                    Durub qarĢısında canlı kədərin, 

                    Udanda dipdiri göz yaĢlarını, 
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                    Ürəyin qəhərdən göynəmədisə, 

                    Ġçə  bilmədinsə yağıĢlarını, 

                    Sən hələ dünyada yaĢamamısan... 

                    

                   Səni tərk eləyən duyğularının 

                   Ġçindən sıyrılıb var olmadınsa, 

                   Səndən böyük olan günahlarının    

                   DüĢüb ayağına yalvarmadınsa,                         

                   Sən heç bu dünyada yaĢamamısan... 

 

                   Sevə bilmədinsə divanə dərdi, 

                   Ömür bəslədinsə zəncir qolunda... 

                   Yerin olmadısa haqqın yanında,      

                   Ölə bilmədinsə  bir eĢq yolunda 

                   Demək,sən  dünyada yaĢamamısan...   

 

                                                         10 noyabr  2012. 

                                        ***      

                    Çıxıb dayanarsan tale yolunda,  

                    Ömrünün sonuncu anına kimi... 

                    Yığıb-yumaqlayıb ayrılıqları, 

                    Çəkərsən yolların sonuna kimi...                 

                    

                    Baxdığın hər kəsdə bir göz niĢanı, 

                    Gördüyün hər Ģeydə bir iz bularsan... 

                    Bütün zamanlarda sən bir baĢqası, 

                    Bütün baĢqalarda özün olarsan... 

                     

                    Vaxtın qəzasına qarıĢar baĢın, 

                    RiĢxəndlə qımıĢıb keçər küləklər...       
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                    Ortada rüzgarla  baĢ-baĢa oynar, 

                    Haqlı sualları yoran kələklər... 

     

                    Dönüb üzünə də baxmaz ötən vaxt,  

                    Tanımaz sıxdığı dost əllərini...   

                    Küsüb  yerli-dibli unudularsan, 

                    Ərp tutar könlünün xas tellərini... 

  

                    Bir ümid axtarar incik duyğular, 

                    Sözbəsöz söyləyib nağıllanarsan... 

                    Ipini buraxıb dəli dünyanın,                           

                    Bəlkə,nağıllarda ağıllanarsan... 

                                                   25 oktyabr 2012. 

                                      *** 

 

                    Bu payız hər kəsi aldada bilər...                                               

  

                    Bu payız hər kəsi aldada bilər... 

                    Hər Ģeyin üstündən keçər astaca... 

                    Yığıb düyünləyər  ömür yükünü, 

                    Ən  yaxın yuvadan köçər astaca... 

 

                    Heç kəs tuta bilməz  yalanlarını... 

                    Küləklə sovrular cansız duyğular... 

                    Harasa qeyb olar gəldiyi kimi, 

                    Sığınar  heçliyə   qərib  yuxular... 

 

                    Bu payız hər kəsi aldada bilər, 

                    Yolunu azdırar çaĢbaĢ günlərin... 
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                    Uzanıb-qısalan vaxt ölçüləri  

                    Itər acığında  qart düyünlərin...  

                        

                    Susar qəm önündə müdrik ağaclar,  

                    Göyü zəncirləyər  biləklərinə...  

                    UçuĢa həvəsli yarpaqlarını, 

                    Buraxar taleyin küləklərinə...  

 

                    Bu payız hər kəsi aldada bilər, 

                    Kəsib qarĢısını meydan oxuyar... 

                    Dirildib çarəsiz ayrılıqları, 

                    Əyninə payızdan bir don toxuyar... 

  

                    Hicran örtüyündə gəzər  buludlar, 

                    ġıdırğı yağıĢlar haray qoparar. 

                    Ağlı baĢındanın biri də baxıb, 

                    Ağılsız dünyaya həsəd aparar... 

 

                    Köksünü  ötürər qürub günəĢi... 

                    Doğan dan yerinə boylanıb gülər...   

                    Gözə kül üfürər qızıl-qırmızı, 

                    Bu payız hər kəsi aldada bilər..  

                                                 

                                          *** 

                    Qəza tək düĢdüyün dərdin 

                    Nə sağı var ,nə solu var... 

                    Dirilməyin bircə yolu, 

                    Ölməyin min bir yolu var... 

 

                    Aç ,sinənin düyününü, 
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                    Bəlkə,yaxandan köçəsən... 

                    Bəlkə ,baxtın iynəsindən, 

                    əyrilib sap tək  keçəsən... 

 

                    Səsinin göz yaĢlarından 

                    Yığıb bir ömür hörəsən... 

                    DüĢüb  yuxuda  özünü  

                    BaĢqa dünyada görəsən...  

                                   *** 

                    Bir  gün sənə güləcəkdim...  

 

                    Gözümdən düĢəcəkdin, 

                    Bir gün bölünəcəkdin... 

                    Hirsimin qarĢısında 

                    Yaman kiçiləcəkdin... 

                    Boynuna al,a dünya, 

                    Əlindən bir Ģey gəlmədi, 

                    Mənimlə bacarmadın...  

                    Ağlına da gəlmədi, 

                    Bir gün böyüyəcəkdim, 

                    Gizləyib saxladığın  

                    Sirrini biləcəkdim, 

                    Bir gün qarĢına keçib 

                    Eybini,yalanını, 

                    Saxta ,qəlp xislətini                           

                    Üzünə deyəcəkdim, 

                    Sən  

                    baĢdan –ayağa silah, 

                    Mənsə boĢ,əliyalın  
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                    Üstünə gələcəkdim... 

                    Heç nəyim yox almağa, 

                    Gözünə baxa-baxa, 

                    Qorxmadan güləcəkdim... 

                    Məndən qisas almağa  

                    Bir yol da saxlamayıb, 

                    Yer üzündən özümü, 

                    adımı  siləcəkdim... 

                    Ediləcək bir Ģey yox –  

                    Sən məni tapan zaman  

                    Mən vaxtsız  öləcəkdim...   

     

                                 ***        

                    Ya düĢmən ol,çıx qarĢıma, 

                    DüĢmənçilik – mərd iĢidir... 

                    Ya dostum ol, 

                    Könlümü al, 

                    Anlamaq – həmdərd iĢidir... 

                    Dünya kiçik, ağası çox – 

                    BaĢ çıxaran ər kiĢidir... 

                    Kim olursan,haqsız olma,                            

                    Xəyanət – namərd iĢidir... 

                                   ***                                           

                                   

                     

                    Dünya belini əyib,   

                    Payızına büküldü...              

                    Gün görmüĢdük haçansa, 

                    Gözümüzdən töküldü... 
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                                    *** 

                    Deyiləcək çox Ģey vardı, 

                    Təbi könlümə yatmadı... 

                    Susdum  vaxtın  quyusunda 

                    Səsim heç kəsə çatmadı. 

 

                    Həyat məni bölüb qatdı 

                    Oğrusuna , doğrusuna... 

                    Məndən bir  “mən” miras qaldı 

                    YaddaĢımın ağrısına... 

 

                    Ruhum çöllü-biyabanda 

                    Gəzib bir ah soraqladı, 

                    Göz yaĢının duasında 

                    Bircə  adımı saxladı...  

 

                              *** 

                    Ayrılıqlar qürbət etdi ömrümü, 

                    Mən qürbəti ürəyimdə daĢıdım. 

                    Yollarımın sonundakı həsrəti 

                    Qürbətlərə çəkə-çəkə yaĢadım... 

 

                    Hara getdim,məndən öndə tənhalıq,      

                    Nə uzatdım,nə qısaltdım boyunu. 

                    Mən ölçüdə,mən biçimdə adamdan 

                    Tale biçdi qəribliyin  donunu.   

       

                    Nə azına,nə çoxuna dinmədim, 

                    Bu ac dünya tox gözümdə süləndi. 
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                    Yığdığından gözü-könlü doymadı, 

                    Bir nəfəs də gəlib məndən diləndi. 

 

                    Allahın da heç insafı yox imiĢ, 

                    Dərd üstünə dərdi birdən tökürmüĢ... 

                    Zirvəsinə qalaqlanan dumandan 

                    Dağların da dizi birdən çökürmüĢ... 

                     

                    Getməyin də, qalmağın da dəyəri 

                    Vaxt üstündə  yazılmayan iz imiĢ... 

                    Tikan kimi ürəyindən çıxmayan, 

                    Deyilməyən bir quruca söz imiĢ... 

                                          *** 

                    BaĢqası...  

 

                    Üstündən keçib getdiyim, 

                    qalan “mən” bir baĢqasıydı...   

                    görünən adam mən idim, 

                    itən “mən” bir baĢqasıydı... 

 

                    Tanıyırdım göz yaĢını, 

                    görmüĢdüm qan savaĢını, 

                    qucaqlayıb  daĢ  baĢını,   

                    ağlayan bir baĢqasıydı... 

 

                    Sinəmin ağrısı  nəmdi, 

                    yarı yara  ,yarı qəmdi...                     

                    ölən mənim ürəyimdi,   

                    dirilən bir baĢqasıydı...        
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                                          *** 

                    Vaxtın bozluğunda günlər soluxmuĢ, 

                    Ağaclar darıxır   payız olmağa... 

                    Əlini   ümiddən üzən  xəyallar 

                    Çəkilir uzaqda  yalqız qalmağa... 

 

                    Xal düĢür ömrünə çal yarpaqların, 

                    Soyuq Ģübhələrin sorağı  gəlir... 

                    Dolu buludların ağır sükutu 

                    Tənha zirvələrə qonub dincəlir... 

 

                    YağıĢ qoxusuna  uyur çiçəklər,   

                    Durna qanadında uçur yuxular... 

                    Hələ soyumamıĢ xatirələri 

                    Sıxır sinəsinə məxmər duyğular... 

 

                    Payız yeriĢiylə gəzir küləklər, 

                    Yollar tale yüklü qədər gətirir...      

                    Kiminə bağların bar çələngini, 

                    Kiminə ayrılıq ,kədər gətirir... 

                      

                    Taxtına oturur payız günəĢi, 

                    Günlərin lövhəsi  rəng sərgiləyir... 

                    Yarpaq yağıĢları ləngərlədikcə, 

                    Ömrün gözlərində qəm mürgüləyir... 

                     

                                          *** 

                     Bu qədər yad olmamıĢdı uzaqlar, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

Nisə Bəyim.                  “Duyğu yağıĢları” 

130  

                     Yaxınlar da qoparaq qeybə 

çəkilməmiĢdi... 

                     Bir göz qırpımında  

                     tərəddüd də etmədən, 

                     Ömür  də   

                     yaĢamaqdan imtina etməmiĢdi...  

                     Belə öyrənməmiĢdi əllərim göz yaĢına, 

                     Adsız-adsız ağrılar çıxmamıdı baĢıma,  

                     Dəli günlər üzümə durmamıĢdı bu 

qədər, 

                     Dolu  yollar gözümə girməmiĢdi bu 

qədər... 

                     Açıb buraxdım ömrü... 

                     hara gedirsə getsin, 

                     Ġstəyir məndə bitsin,istəyir vaxtda 

itsin...                

                     Ərköyün  əcələ də gülüb,ondan öc 

aldım,  

                     ġeir yazdım, 

                     ağladım, 

                     və bir az da qocaldım... 

                                         *** 

                      

 

                     Durum iĢığı yandırım, 

                     Qaranlığa qalmıĢam... 

                     Üzü üstə yıxılan  

                     Xəyallara dalmıĢam... 

 

                     Yüz fikrin bir borcunu 
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                     Ağlım ödəyə bilmir,  

                     Bildiyim cavabların 

                     Biri dadıma gəlmir... 

 

                     Vaxt sıyırıb hirsini 

                     Gecəni yarı bölmüĢ,  

                     Keyiyən əllərim tək  

                     Gecənin ruhu ölmüĢ... 

                              *** 

 

                     Ömrü aldada-aldada 

                     Xəracını verdim yelə, 

                     Ağladıb göz yaĢlarımı 

                     Yağdırdım yağıĢa,selə... 

 

                      Dindirmədim ürəyimi, 

                      Küsdüyünü bilə-bilə ...    

                      Yola saldım son mənzilə, 

                      Arxasından gülə-gülə... 

 

                      Kipriyimlə od götürüb, 

                      Dərd oynatdım baĢım ilə, 

                      Yarı ölü,yarı diri 

                      Qarıdım baĢ daĢım ilə... 

                                  *** 

                      Qəm qalanmıĢ gecələri, 

                      Sürüdük səhərə kimi... 

                      Kənd yolunu hana kimi 

                      Uzatdıq Ģəhərə kimi... 
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                      Çırpıb yaddaĢın tozunu,   

                      Təzə dövrana köklədik,  

                      Min səbəbin sualını   

                      Bircə cavaba yüklədik... 

 

                      Gördük ,elə Ģəhərin də 

                      Kənd kimi gözləri  görmür...  

                      Bu dünyada göz açmağa 

                      Əcəl  bizə aman vermir... 

 

                      Vaxtın çarxı fırlandıqca,  

                      DüĢəni yerdən götürmür... 

                      Gördük,tale oyununda 

                      Heç kimin baxtı  gətirmir... 

                       

                                     ***    

                                      2012.                 

                                                 
 

                        AĞIR-AĞIR duyğular... 

                                       (2013-cü ildə yazılanlar) 

                                      

 

                                            *** 

                                 Özüm üçün...  

                                 ad günümə... 

 

                           ġeir yazmayacam bu gecə, 

                           Bəyim... 
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                           Durub  kəkotulu çay dəmləyəcəm... 

                          “ United –Realın “matçı var gecə, 

                           Arxayın oyunu seyr eləyəcəm... 

 

                           DüĢüb getməyəcəm dərdin dalından, 

                           Qəmi də yaxına buraxmayacam... 

                           Heç kimi,heç nəyi yadıma salıb, 

                           BoĢ yerə heç nəyə darıxmayacam... 

 

                           Bu gecə qəlbimi sıxmayacam heç,    

                           YağıĢlar  kədərdən  çıxsa da göyə... 

                           Qəmli mahnıları dinləməyəcəm, 

                           Dalınca xatirə  çəkməsin  deyə... 

 

                           Mərci aparacam  “Real” udarsa, 

                           Udacam ad günü qonaqlığımı... 

                           Bəxtin ümidinə buraxmayacam, 

                           Dünyayla aramda qalan ağlımı... 

 

                           BaĢımı   fb-də  qarıĢdıracam,      

                           Səhər ilk anamı gedib görəcəm...                        

                           Bir tava qovrulmuĢ Ģabalıd ilə, 

                           Bu kövrək gecəni yola verəcəm...  

   

                                                 06 mart 2013. 
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                                 Dərdin dərdi 

                           Susub dərdi dinləyirəm, 

                           Dərd də özündən danıĢır... 

                           Fələyin nəhs gərdiĢindən, 

                           Yalan üzündən danıĢır... 

 

                           Deyir, baxtdan yıxılanın 

                           Heç zaman taleyi  gülmür, 

                           Deyir,taxtdan  yıxılan kəs 

                           Heç vaxt   əcəliylə  ölmür... 

 

                           Tökdüyü göz yaĢlarının 

                           Ürəkdə dəryası varmıĢ... 

                           Gecə-gündüz  verdiyinin 

                           Kədərdən mirası varmıĢ...   

                    

                           ġeirlərdə yazılırmıĢ, 

                           Mahnılarda oxunurmuĢ...   

                           Ayrılığın köynəyinə 

                           Ilmə-ilmə toxunurmuĢ... 

 

                           Gizli-gizli çəkilirmiĢ, 

                           Tənhalığa o  yar imiĢ... 

                           Heç bir kəslə  bölmədiyi 

                           Dərdin də dərdi var imiĢ... 

                                                     3 mart 2013. 

                                     ***                                  
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                           Boynuna al, 

                           Bəyim, 

                           Ayıra bilmədin iĢığı səsdən... 

                           Səhv tutub getdin yolu, 

                           Sonunda nə iĢıq var idi,nə səs, 

                           Çıxa bilmədin  

                           YanlıĢlıqların hördüyü  qəfəsdən... 

                            

                           Bu – saxta zamandır, 

                           bu –  saxta güzgü, 

                           YaxĢı bax –  

                           Dost üzündən   

                           düĢmən gözləri  baxır... 

                           Tanıya bilmədin, 

                           Bu – ögey həyatdır, 

                           Bu – yad dünyadır,  

                           Verdiklərini 

                           bir – bir  baĢına qaxır... 

 

                            Bir əl yeri buraxmır tutmağa, 

                            Dərd verib  dəvasını 

                            gedər-gəlməzə göndərir... 

                            Nəzər var üstündə,   

                            halal –halal  qismətini 

                            qəsdən harama döndərir... 

 

                            Gözündən tökür ... 

                            Tökülən yaĢların arasında 

                            Səndən bir niĢanə  belə yoxdur... 
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                             Sən çoxdan uduzmusan həyata,    

                             Boynuna al daha, 

                             Özün bilirsən –  

                             Bu qəlp oyunda sənin yerin 

yoxdur...   

                                                     1 mart 2013.  

 

                                               *** 

                           Dərddən anlayan gəlsin, 

                           Dərdimi söyləməyə, 

                           Dəli,divanə gəlsin 

                           Məni dəfn eyləməyə... 

                            

                            

 

                           Hər Ģeyi dəfn etdim , 

                           Gömdüm qəlbimə, 

                           Ġçim tabut kimi  

                           süst və qaranlıq... 

                           Nə o yanlıqdır, 

                           Nə də bu yanlıq... 

                            

                                           ***   

                            Mən elə zaman kimiyəm, 

                            Kim üçünsə varam,kim üçünsə 

yoxam... 

                            Kimi qədrimi bilər,kimi  boĢuna  

öldürər...    

                            Kimi anlamaq istər,kimi kənara 

atar... 
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                            Kimi səbirlə çəkər,kimi  üstümdən 

keçər... 

                            Kimi səbəb axtarar,kimi bəhanə 

arar...  

                            Tanıyan,tanımayan, 

                            Tərk edən,tərk edilən –  

                            Hamısı məndə qalar...           

                            Mən  zamanın  özüyəm –  

                            Ġrəliyə qaçmaram,geriyə 

qayıtmaram... 

                            Məni yaĢadanı da, məni öldürəni də 

- 

                            Özümdə saxlayaram...  

                            Zamanla dərk olunar, 

                            Zamanla qeyb olaram... 

                                                                20 fevral 

2013. 

                             

    

                                              ***   

                             Uzaqlardan  

                             gözlərimə  çən düĢür... 

                             ToranlaĢır   ürəyimin yolları... 

                             YaddaĢımda nə ölən var, nə qalan, 

                             BoĢ  yellənir  köynəyimin  qolları... 

                                

                             Ara- sıra xatirələr titrəĢir, 

                             Gah gün düĢür,gah da kölgə  

gözünə... 
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                             Ara-sıra  yaraları qanayır, 

                             Dayan,çəkmə örtüyünü  üzünə...   

                              

                             Səsi gəlir hərdən  ötən rüzgarın, 

                             Bəlkə,sağdır səs-soraqsız 

gedənlər... 

                             Bəlkə,vaxtdan bir ismarıĢ  

gözləyir, 

                             Iz qoymadan  Ģübhələrdə  itənlər... 

  

                             Bəlkə,çəkən xəyalımdır  uzağı,       

                             Heç bir ağrı göz yaĢına dayanmır... 

                             Nə sirdisə, günü batan gecələr 

                             Ay-ulduzlu röyalardan oyanmır...    

                              

                             Hər tərəfim yağıĢlarla göllənir, 

                             Qanla dolan   ürəyimdən çıxıram... 

                             Tale  ilə  bu  təkbətək  döyüĢdə   

                             Mən  dünyaya  – uzaqlardan 

baxıram...                                         

                                                            9 fevral 2013. 

                                                     *** 

                              Məni  yaralayan ağır sözlərin 

                              Gözləri hələ də dolub –boĢalr... 

                              Hələ damcılayan   incik  yağıĢlar   

                              Ġçimdə  ağrıyan  səsə    qoĢulur... 

 

                              Hirsim yola gəlmir tərs uĢaq kimi, 

                              Qürurum inadla  küsü saxlayır... 

                              Məni yarıb keçən  uzaqlıqlara 
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                              Çatmayan yolların  gözü  ağlayır... 

 

                              Arada  ayrılıq bitib  böyüyür, 

                              O tayı bu taya  ərk edə bilmir... 

                              Əriyən əlləri boĢluqlar  udur,   

                              Gizlənən  ümidlər imdada 

gəlmir...  

 

                              Vaxtın bəri baĢdan sonu 

görünmür, 

                              Bəlkə,sonu yoxdur bitən 

zamanın... 

                              Bəlkə də,yalanlar qovub aparıb, 

                              Quru adı  qalıb  ötən  zamanın... 

 

                              Uzanan  inadın  qalın  zənciri  

                              Ruhumu incidir qəm 

məhbəsində... 

                              Ürəyim sıxılır  heç sevmədiyim,                             

                              Haqsız  hökmlərin 

məngənəsində... 

 

                                                                 10 

fevral,2013.   

    

                                             *** 

 

                              Ağır-ağır dağlar ömür karvanı, 
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                              Yükümüzü  harda,nə vaxt 

götürdük? 

                              Qalaq-qalaq  borcumuzun üstünə, 

                              Hər adamdan gedib bir daĢ 

gətirdik...  

                               

                              Xəyal tikdik arzuların  tağından, 

                              Göylərini ulduzlarla bəzədik... 

                              Nəfəs verdik,ürək verdik,can 

verdik, 

                              Əsə-əsə  ovcumuzda  bəslədik... 

 

                              Sevə-sevə  əzizlədik hər günü, 

                              Arxasınca gələn  qəmi  

görmədik... 

                              Göz önündə tarmar olan rüzgarın 

                              Qıyıb bircə gülünü də dərmədik...  

  

                              Bu dünyanı böyütdükcə böyütdük, 

                              Durduğumuz yerdə kiçik 

göründük... 

                              BaĢımıza yağanların altında, 

                              Adımıza kəfən kimi büründük...  

                                                           

                              DiĢ qıçırtdı  hər ayağı  yer tutan, 

                              Dalımızca ağır selbə tulladı... 

                              Çərxi-nəhsə bir əmanət göndərdik,   

                              Murdar edib üstümüzə  yolladı... 

 

                              Gəlib çatdıq sınaqların baĢına, 
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                              Axır yola  gəlməyən heç yox 

imiĢ... 

                              Çox dedilər,haqqı-sayın sonu var 

– 

                              Məndən baĢqa,bilməyən heç yox 

imiĢ...  

 

                                                                   11 

fevral,2013  

      

                                                  *** 

                      Çatladı  güzgülər... 

                      Ögey,yad  divarlardan ağırlanıb 

sürüĢdü... 

                      Dağılıb səpələndi üstündəki əkslər... 

                      Hər sınıqda ağrıdı  tamlığın bir hissəsi, 

                      Çiliklənib  töküldü oynanan saxta 

rəqslər... 

    

                      Göylər də parçalanıb töküldü dənizlərə, 

                      Dalğalar damcı-damcı yağıĢlarda 

ağladı... 

                      Udsa da göz yaĢını torpağın qırıĢları, 

                      Hər zərrə içindəki sınıqlığı saxladı... 

                        

                      Bəlkə də,daha əvvəl sürüĢmüĢdü 

zamandan... 

                      Daha əvvəl sınmıĢdı  gerçəklər iç 

qatında... 
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                      Hər kəs bir yol tapıb getdi  

peĢmanlığına, 

                      Təkcə sən düĢüb qaldın günahların 

altında... 

                                                            9 yanvar,2013. 

                                                 *** 

                                                            

 

      

                      BaĢın qarıĢdı yaman  

                      Canlı oyuncaqlara... 

                      Gözüyumulu düĢdün 

                      Qurulan tuzaqlara...    

                      Rəngbərəng bayramlarda 

                      Hədiyyələr,görüĢlər... 

                      Arzusunda olduğun 

                      Əyləncələr ,öpüĢlər... 

                      Heç bilmədin ağlını 

                      BaĢın harda itirdi, 

                      Gözləruni tovlayıb 

                      Nəfsin səni bitirdi..     

                      Sən olmaq istədiyin  

                      Adam  kimi  yaĢadın, 

                      Yığdığın  günahları 

                      Vicdanında daĢıdın... 

                                  ***    

                                                                 2013. 
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                      NĠSƏ  BƏYĠM 

 

                                ULDUZ 

                                 Səsləri   

MÜƏLLĠFDƏN: 

 

Tale elə gətirdi ki,mənim ədəbiyyata gəlişim 

“Azərbaycan” jurnalı ilə bağlı oldu.2000-ci ildə bu 

jurnalda çap olunmuş ən yaxşı poeziya nümünələrinə 

görə İsa İsmayılzadə adına mükafatın mənə 

verilməsini yaradıcılığım üçün ən dəyərli qiymət 

hesab edirəm.Mənim poetik uğurlarımın təməli məhz 

o vaxtdan – “Azərbaycan” jurnalında ilk dəfə çap 

olunduğum vaxtdan qoyulub.Jurnalın baş redaktoru 

Yusif Səmədoğlu və redaktor müavini İ.İsmayılzadə 

yaradıcılığıma ürəkgenişliyi,diqqət və qayğı ilə 

yanaşaraq,çap olunmağım üçün həmişə şərait 

yaradırdılar.İllər keçdikcə bu xeyirxahlığı və 

alicənablığı daha çox qiymətləndirirəm və bütün 

ömrüm boyu onların ruhlarını minnətdarlıqla yad 

edəcəyəm. 

Mükafatı alanda hədsiz sevindim...Amma mənə beş 

yüz min manat pul təqdim edəndə çaşıb qaldım.Yəni 

ki, bu mükafatın adı məni göylərə qaldırdı, verilən 
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pul da ilahi bir məqamla bağlı olduğundan mənim 

üçün artıq pul-dəyər  funksiyasını daşımırdı.  

Düşündüm-düşündüm...Mükafata təqdim olunan 

şerlərin də qonorarını üst-üstə qoyub “Ulduz 

səsləri”ni çap etdirmək qərarına gəldim. 

Bütün qələm dostlarıma cansağlığı, uzun ömür. 

Böyük uğurlar arzusu ilə “Ulduz səsləri”ni Yusif 

Səmədoğlunun və İsa İsmayılzadənin əziz xatirəsinə 

ithaf edirəm. 

Allah sizə rəhmət eləsin, qardaşlarım! Ruhunuz şad 

olsun! 

 

 

 

 

(şerlər) 

 

 

YARADANIN ADI İLƏ 

 

Ulum, ucalığım, uzaqlığım- 

fitrətim, 

Dinim, imanım,amanım- 

itaətim, 

Rəbbim, ilahim, tanrım- 

ibadətim, 

Eşqim,səadətim,sevgim- 

məhəbbətim, 

Rəhmim, fəhmim, qüdrətim- 

təbiətim, 
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Səsim, nəfəsim, varlığım 

ünsiyyətim, 

Elmim, idrakım, yaddaşım- 

fəzilətim, 

Cismim,hissim,duyğum, ruhum- 

mahiyyətim. 

Təkliyim, tənhalığım, xislətim- 

ülviyyətim, 

Əvvəlim, sonum, sonsuzluğum- 

əbədiyyətim, 

Allahım,Allahım,Allahım! 

*** 

ġerim, səni mənim kimi 

Bir kimsə dindirə bilməz. 

Göylərin doqquz qatından 

Əfsunla endirə bilməz. 

 

Qatib ömrün boyağına, 

Vaxtı vaxtın dayağına, 

Səni haqqın ayağına 

Elçi tək göndərə bilməz. 

 

Vaxtın qatından soyulaq, 

Biz ikimiz bir sayılaq, 

EĢq gözündə saf su olaq, 

Su suyu söndürə bilməz. 

 

Bizi bu dilli sevdadan, 

Sirli-sünbüllü sevdadan, 
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Güllü-bülbüllü sevdadan 

Fələk də döndərə bilməz. 

 

                *** 

 

Səsini göndər mənə, 

Görsün necədir halım. 

Görsün mənimlədirmi, 

Yoxsa, itib xəyalım? 

 

Qəmlə baĢ-baĢa verib, 

Gör necə dolanıram? 

Mən odsuz, mən ocaqsız, 

Dərd ilə qalanıram. 

 

Soyuqdur. Dörd bir yanım 

Buz bağlamıĢ ĢüĢədir. 

Bu buz qəsrin göz yaĢı 

Məni yaman üĢüdür. 

                    

         

 

                      *** 

 

Mənim vaxtdan-vaxtda açıqdır yolum, 

Gələrəm, gedərəm, yox olaram da. 

Səninsə ayağın yola dolaĢar, 

Qalarsan dünyayla mənim aramda. 

 

Axtar xəyalından ötən günləri, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

Nisə Bəyim.                   “Duyğu yağıĢları” 

 

147  

Sənin əzabından sənə nə qalıb? 

Üst-üstə yığdığın duyğularından 

Təkcə quru adın özünə qalıb. 

 

Əlindən almıĢam bütün dünyanı, 

Daha yük altında bükülməz belin. 

Ömründən bircə an tutmaq istəsən, 

Asılıb havadan boĢ qalar əlin. 

 

Baxarsan yanından ötüb-keçənə, 

Sənə taniĢ gəlməz gözlər, sifətlər. 

Özün də bilməzsən harada itib, 

Sənin inandığın sərt həqiqətlər. 

 

Mənim vaxtdan-vaxta açıqdır yolum, 

Keçərəm neçə yol, neçə qərinə. 

Sən mənim adımı girov götürüb, 

Dönmək istəyərsən ümidlərinə.  

  

                 *** 

Dərdi də çox görmə mənə, əzizim, 

Mənim kədərimə gözünü dikmə. 

Gizli dərdlərimin açıb üstünü, 

Göz tutan yaramın qanını tökmə. 

 

Bizim taleyimiz baĢqa-baĢqadır, 

Səninçün qəm,kədər Ģerin dilidir. 

Səninçün tənhalıq, ağrı, göz yaĢı, 

Qəmli nəğmələr tək möcüzəlidir. 
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XəĢbəxtsən. 

Taleyin uğurlu, oyaq, 

Sabahlar üzünə asan açılır. 

Mənim keçəcəyim yolların sirri, 

Min dərdin qatında daĢa yazılır. 

 

Mənim ümidim tək dərdimə qalıb, 

Dərd görüb dünyadan mən dərd götürdüm. 

Əlim üzüləndə bütün dünyadan, 

Dərddən də dünyaya ümid gətirdim. 

 

 

Dünyada hər Ģeyin öz haləsi var, 

Hər Ģey özlüyündə dona bürünür. 

Bəlkə, əllərimə yetmədiyindən, 

Mənə xoĢbəxtlik də dərd tək görünür. 

 

Ocağa atılıb yandırılan dərd, 

Özgə taleyində belə gözəlmi? 

Sən mənim dərdimə gözünü dikmə, 

Bədbəxtlik bu qədər cazibəlimi? 

 

                   *** 

 

Mən kimdən soruĢum, kimdən öyrənim, 

Bu dünya hayana fırlanır indi? 

Çoxdan unutduğum vaxt duyğusuna 

Yol tapıb qayıtmaq  nədən  çətindi? 
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Bu dərd niyə durub baxır üzümə, 

Mənim gördüklərim xəyal qəsrimi? 

Məni tanımırmı durna həsrəti, 

Döndüyüm dünyanın  ölən  əsrimi? 

 

Göydə ulduzlar da qarıĢıb yaman, 

Hansı boĢluqdasa mən yox olmuĢam. 

Mənim yoxluğumun baisi sənsən, 

Sən itən yoxluqda unudulmuĢam. 

 

                    *** 

 

Mənə xoĢbəxtliyin Ģəklini verdin, 

Dedin,səndən mənə yadigar qalsın. 

Ġstədin taleyin sevinclərindən 

Mənim də ömrümdə bir niĢan olsun. 

 

SürüĢdü əlimdən yüngüllüyündən, 

Alıb sığalladım ipək sözünü. 

Qatlayıb qəlbimin səhifəsini, 

Sənə göstərmədim dərdin üzünü. 

 

Acıdım  taleyin istehzasına, 

Ürəyim göynədi,dinmədim yenə. 

Özgə vaxt heç kəsi bağıĢlamazdım, 

Səni bağıĢladım xoĢbəxtliyinə. 

 

                    *** 
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Göz yaĢı məndən yanğılı, 

Dərd də məndən yaralıdır. 

Ruhum  da küsüb gedib , 

Kölgəm də aralıdır. 

 

Hara dönürəm səsin, 

Mənimlə birgə dönür. 

Ġçimdə ayrılığın  

Sənsizliyi  döyünür. 

 

Qulağımı tuturam, 

Haray vurur,çığırır. 

Səsin gecəni yarıb, 

Məni hara çağırır? 

 

Gözlərindən qaçıram, 

Öz gözümdən baxırsan. 

Gözlərimi boğuram, 

Göz yaĢımdan yağırsan. 

 

Səsin hər əzabını 

GörmüĢəm də,bilirəm. 

Məni daha çağırma, 

Yerini de, gəlirəm. 

 

                   *** 

 

Yenə də səbrimi çəkdim sınağa, 

Ayları,günləri yığdım üstünə. 

Yazıq, üzüyola olduğu üçün, 
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Bütün günahları yıxdım üstünə. 

 

Dünyanın əlindən, mənim əlimdən, 

Vaxtın son anını içibdi səbrim. 

Deyirlər Allahın qırx il səbri var, 

Allahın səbrini keçibdi səbrim. 

 

Uçulub dağılır səbrimin qəsri, 

Uçqunlar içində indi azadam. 

Mənə kimliyini de, əl uzadan, 

Dostsansa, əlimi sənə uzadım. 

 

Divarlar içindən uzanan bu əl 

Taleyin əlimi, baxtın əlimi? 

Min dərdin qatını yarıb keçən əl 

Zamanın əlimi, vaxtın əlimi? 

 

Mənə kimliyini de, mən də bilim, 

Yoldan ötənsənsə, çıx yolunla get. 

Mənim əllərimə açılmısansa, 

Mənim  göz yaĢıma sən də dua et! 

 

                   *** 

 

Səsin səndən xəbərsiz 

Mənə nələr söyləyir? 

Mənə bu dünyanı yox, 

Göyləri vəd eyləyir. 
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Ürəyim səndən qopub 

Sonsuzluğa baĢ alır, 

Bütün sevgilər nədən 

XoĢbəxtliklə baĢlayır? 

 

Gözləri tab gətirmir 

Qəlbinin iĢığına, 

Dönürsə bircə anda 

Dünənin uĢağına. 

 

BaxıĢından çiçək tək 

Təbəssümlər tökülür, 

Əlac uman ürəyin 

Gözlərimə dikilir. 

 

Hərdən özün də dinlə 

Qaralan nəfəsini, 

Sonra da çox danlama 

Nə məni, nə səsini. 

 

                *** 

 

Dedilər, yandırar səni, 

Baxmadım, közlə oynadım. 

Nə Allahdan, nə bəndədən 

Qorxmadım, sözlə oynadım. 

 

Uçdum durna havasında, 

Oxudum eĢq yuvasında. 

Ölüb haqqın davasında. 
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Dirilib sazla oynadım. 

 

Ox atdılar, yaralandım, 

Dağ-dağ olub sıralandım, 

“Döz” dedilər, paralandım, 

YaĢ olub gözlə oynadım. 

 

                   *** 

 

Adəm oğlu, ver mənə, 

Köynəyim səndə qalıb. 

Uçub gedə bilmirəm, 

Ürəyim səndə qalıb. 

 

Tor qurub tutdun məni, 

QuĢ bilib atdın məni, 

Niyə buraxdın məni, 

Diləyim səndə qalib. 

 

Köynəyimi verdin də, 

Ürəyimi verdin də, 

Diləyimi verdin də, 

Bə nəyim səndə qalıb? 

 

               *** 

        Mailə xanım Muradxanlıya. 

 

Əlin üzündə qalıb, 

Sən indimi görürsən 
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baĢın üstə dolanan, 

dövrə vuran yarpağı. 

Sənə indimi çatıb. 

Arxanca gizli-gizli, 

asta-asta sürünən 

ömrün payız sorağı. 

Bu, ömürdü, 

Barmaqların arasında 

aylar,illər axıb gedər. 

Bu,taledir, 

Sevgisini, həsrətini, 

göz yaĢını yağıb gedər. 

 

BaĢın yaman qarıĢıqdır, 

Vaxtın yoxdur yenə də 

Saçlarını yığmağa, 

DolaĢıq düĢüb yaman, 

Hövsələn də yoxdur, yəqin, 

Əsəbi fikirləri 

Ġsladıb daramağa. 

 

Qalaq-qalaq zəng səsləri, 

Qalaq-qalaq soraqlar, 

Qalaq-qalaq kağızların  

                          arasında 

BoyanmamıĢ dodaqlar. 

Aman Allah! 

Qapı dalındadır hələ 

ġəkk eləyən qulaqlar. 

Bu gün ziyafət də var, 
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ġənlənib əylənməyə. 

Yas da var planında, 

Ağlayıb qəmlənməyə. 

Məni bu gün gözləmə, 

Vaxtım yoxdur gəlməyə. 

Səninlə bir dərdləĢib, 

Çay içib dincəlməyə. 

 

Sabah sənə zəng vurub, 

Günü xəbər alaram. 

Səni sənin özünə 

Bir də xatırladaram. 

 

             *** 

 

Bu boĢ dünya nə idi, 

Ona gücün çatmadı. 

Oyaq ikən yatmağa, 

Günahına batmağa, 

Dünyanı alıb-satmağa, 

Gücün çatmadı, neynim? 

 

Baxacağın gözlərə, 

Deyəcəyin sözlərə, 

Səni gözləyən izlərə 

Gedib çatmadın, neynim? 

 

Üz-üzə durduğun fakta, 

Səhər yazılıb,  
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axĢam cirilan akta, 

Keçirtdiyin infarkta 

Səbrin  çatmadı, neynim? 

 

Nə sevgiyə, nə həsrətə, 

Nə nifrətə, nə xiffətə, 

Bir yol gələn məhəbbətə 

Əlin çatmadı, neynim? 

 

Əvvəl məni atdın, 

Sonra ürəyini. 

Gücün çatmadı bizə, 

DaĢıya bilmədin, neynim? 

YaĢaya bilmədin, neynim? 

 

             *** 

Bilmirəm dünyanın  harasındayam, 

Ovcumda göz yaĢı... 

kimə göndərim? 

Ömrümdən baĢ alıb gedən yolları, 

Yoldan necə edim, necə döndərim? 

 

Yollar çəkir məni gözümdən dara, 

Gözümdən yollara yağır qəm,ələm. 

Hər yola çıxanda bir özgəsiyəm, 

Hər yoldan dönəndə özüm deyiləm. 

 

Daha yerim yoxdu mənim dünyada, 

Daha yerim boĢdu, yaĢamıram mən. 

Dünyanın dərdləri bir yana qalsın, 
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Özüm özümü də daĢımıram mən. 

 

Qohumdan-qardaĢdan, doğmadan-yaddan, 

Yediyim çörəkdən yadırğamıĢam. 

Gündəlik geydiyim paltarlarımdan, 

Bəzəkdən-düzəkdən  yadırğamıĢam. 

 

Daha gücüm çatmır mənim özümə, 

Bilmirəm qolumdan asılan nədir? 

Mən hər cür yazıdan baĢ da çıxartdım, 

Bilmirəm alnima yazılan nədir? 

 

Dönə də bilmirəm daha dərdimə, 

Daha harayıma ahım da yetmir. 

Mənə dərd eləyən dərdin dalınca 

Getmək istəyirəm, ürəyim getmir. 

                    *** 

Taleyim üzük taxdı 

Barmağıma bu gecə. 

Qeyri-adi qaĢı vardı, 

Ametist. 

Gecəni tutmuĢdu yuxu, 

Xəbərsizdi dünyadan. 

Əllərimin gülüĢündə 

parlayırdı 

Ametist. 

BənövĢəyi iĢığında 

Göyün üzü yanırdı. 

Ġçində nar zərrəciklər 
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Ulduzları sayırdı. 

Üzümü sürtdüm yavaĢ 

Bu xoĢbəxtlik daĢına. 

Öpdüm də 

dodaqlarım 

boyandı göz yaĢına. 

Bildim, 

Bu ağlayan daĢ 

Bəxtimin yaddaĢıdı, 

Ametist - sevgi daĢı, 

Taleyimin daĢıdı. 

 

             *** 

 

Of, cadugər ürəyim, 

Niyə əvvəldən dedin, 

Niyə olacaqların 

Sonunu gözləmədin? 

 

Niyə qoymadın məni 

Ayı, günü sürüyüm? 

Ümidlərin közündə 

Damla-damla əriyim. 

 

Bir anın pərdəsinə 

Aldanmağa qıymadın. 

Məni vaxtın gücünə 

Ġnanmağa qoymadın. 

 

BaxiĢların ağrı tək 
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Ürəyimdən asıldı. 

Gizli sövdələĢmənin 

Sərlövhəsi yazıldi. 

 

Nə dedin, nə demədin, 

Heç fərqi duyulurmu? 

Artıq verilmiĢ hökmün 

Bir mənası olurmu? 

 

            *** 

 

RastlaĢdıq səninlə gözlənilmədən, 

Vaxt ilə üz-üzə, göz-gözə durduq. 

Bir an tamlığının möcüzəsilə, 

Bütün tilsimlərin sirrini qırdıq. 

 

Nə üz gizləməyə bir daldanacaq, 

Nə dönüb getməyə döngə olmadı. 

Fələyin hökmünə, baxtın əmrinə 

Baxmaqdan savayı çarə qalmadı. 

 

Gözlərim diksindi doğmalığından, 

DüĢdü aralığa qəlbin sədası. 

ĠĢıq qanadında apardı məni, 

Gələn günlərimin sirli  vidası. 

 

Ruhum da çirpınıb ayrıldı məndən, 

Bilməm, kimlər idi keçdi yanımdan. 

Üstündən nə qədər zaman ötsə də, 
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Ürəyim asılı qalıb o andan. 

 

 

Nə varsa, çəkilib getdi dünyadan, 

Artıq yalan oldu bütün zamanlar. 

Artıq nə gecə var, nə gündüz, nə sədd, 

Mən varam, sən varsan, bir də... 

                                               tale var. 

                

                       *** 

 

Ürəyim açılmır vaxtın üzünə, 

Ruhun gicəllənir qəm qoxusundan. 

Ömrümün nə qədər qizli dərdləri 

Hələ oyanmayıb dərd yuxusundan. 

 

Çox da ki, yaĢımdan böyükdü dərdin, 

Sən mənim dərdimə düĢən düyünsən. 

Səni qoruyuram sirr tək hamıdan, 

Çox da ki, heç kimə sən sirr deyilsən. 

 

Gəzdirə bilməzdim səni özümlə, 

Dərdini dərdim tək doğma bilməsəm. 

Dərddən ölməməyin əlacını da, 

Sənə söyləyərəm sonra...ölməsəm. 

 

                 *** 

Bu gecədən nə ümid, 

Nə də bir söz oyanır. 

Aramızda keçilməz 
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Sədd kimi vaxt dayanır. 

 

Divardakı saat da 

Asılandan iĢləmir. 

Əqrəblər bir-birinə 

Çatıb vaxtı diĢləmir. 

 

Hər anın ağrısını 

Xoruz banı bildirir. 

Məni bir yandan yağıĢ, 

Bir yandan vaxt öldürür. 

 

                

                  *** 

 

Ġndi çıx qarĢıma,qarĢıla məni, 

QarĢıla səsimi, duyğularımı. 

Ġndi yığ ovcuna özunünkü tək, 

Əlimdən aldığın yuxularımı. 

 

Məni oğurladın vaxt ayrıcından, 

Ayırdın dərdimin doğmalığından. 

Bəlkə ,bilərəkdən, bilməyərəkdən, 

Ayırdın dünyanın ayrılığından. 

 

Üstündə əsdiyim sonuncu sözdən, 

Sonuncu ümiddən, sonuncu közdən, 

Könüllü-könülsüz getdiyim izdən, 

Gecədən-gündüzdən ayırdın məni. 
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Keçdiyim keçiddən, çaĢdığım andan, 

Döndüyüm döngədən, yoldan, dalandan, 

Çıxa bilmədiyim vaxtdan, zamandan, 

Canımdan-qanımdan ayırdın məni. 

 

Məni gözləyirdın, ya gözləmirdin, 

Bəlkə, gözləyirdin ömrün sonu tək. 

Məni də özünlə birgə ayırdın, 

Taleyin sonuncu fərmanınadək. 

 

Ruhumun çökməyə duman yeri yox, 

Könlümün kimsədən uman yeri yox, 

Geriyə dönməyə güman yeri yox, 

Sonuncu iĢıq tək qarĢıla məni. 

 

As baĢın üstündən tələm-tələsik, 

Səninçün yağacaq yağıĢlarımı. 

Ġndi yığ dünyadan özününkü tək, 

Əlimdən aldığın  baxıĢlarımı. 

 

               *** 

 

Allah!Məni çevir dərdin baĢına, 

Məni göz yaĢının baĢına çevir. 

Adi çöl otunun, çöl çiçəyinin, 

Adi çay daĢının baĢına çevir. 

 

Məni qoy qayıdım tənhalığıma, 

Məni öz sözümün gücünə qaytar. 
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Al məni gözümün yorğunluğundan, 

Dünyanın ən uzaq küncünə qaytar. 

 

Al məni səsimin həyəcanından, 

Gələndən-gedəndən göz gizləməyim. 

Kiminsə yanında soyuq danıĢıb, 

Dərdini gizlində əzizləməyim. 

 

Bürünüm dərdimin bürüncəyinə, 

Doğulum,boyüyüm öz köynəyimdə. 

Məni necə varam, eləcə qalım, 

ġerimin doğulan ilkinliyində. 

 

Allah, məni qaytar tənhalığıma, 

Məni qöy üzünün baĢına çevir. 

Kimi qarğısan da, qarğımasan da, 

Məni öz səsimin baĢına çevir. 

 

                   *** 

 

YüklənmiĢ çiyinlərin 

Ağır-ağır əyilir. 

Üstündə ayrılığın  

Son ağısı deyilir. 

 

Çalın-çarpaz yollarda 

Gözlərin itib, bəlkə? 

Ya heç nə gözləmirsən, 

Ümidin bitib, bəlkə? 
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BaĢın üstə dolanan 

Tale buludlarıdır. 

Ürəyinin çəkisi 

Göz yaĢınla  yarıdır. 

 

Kimi görsən, üzünə 

Giley ilə baxırsan. 

YağıĢlar çoxdan kəsib, 

Sən elə hey yağırsan. 

 

                *** 

 

Əllərim qapamasa 

Gözlərimi indicə, 

Gözlərim 

bir daha yumulmayacaq. 

Ürəyim kor olacaq, 

Səsim kar olacaq. 

Quruyacaq bu yer, göy, 

Sular məni bilməyəcək. 

Əriyəcək, 

əriyəcək dünyanın yağıĢları, 

Ġslanıb 

xoĢbəxtliyin göz yaĢlarında 

çiçəklər bir daha 

sevilməyəcək. 

QuĢlar ölməyəcək 

sevib-sevilərəkdən. 

Adamlar aldanmayacaq bir daha 
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bir daha bilərəkdən. 

Məni bağıĢlamayacaq heç kəs, 

Günahım  

bir daha yuyulmayacaq, 

Əllərim qapamasa 

Gözlərimi indicə. 

 

                   *** 

 

Kimi səni tale kimi, 

Kimi var kimi sevdi. 

Kimi səni Ģair kimi, 

Kimi yar kimi sevdi. 

Kimi səni mələk kimi, 

Kimi sirr kimi sevdi. 

Sən bunların heç birində 

Özün ola bilmədin. 

 

Dedilər, taleyin kordu, 

Baxa-baxa göz də oldun. 

Ucu sənin əlindəydi, 

Yığa-yığa iz də oldun. 

YağıĢ idin göy üzündə 

Yağa-yağa söz də oldun, 

Sən bunların heç birində 

Özün ola bilmədin. 

 

Dərd də  sənə möhtac oldu, 

Dərd kimi bölünmədin. 
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Gizləyib göz yaĢlarını, 

Vaxt kimi bilinmədin. 

Göyə çıxdın, yerə batdın, 

Ruhuna bələnmədin. 

Ah da oldun, ruh da oldun, 

Haqq da oldun dünyada. 

Sən bunların heç birində  

Özün ola bilmədin. 

 

                  *** 

Ayrılığa  qalan günlər, 

Gedin, məni unutmayın. 

Keçdiyiniz yuxuların 

Yarasını qanatmayın. 

 

Yığsanız göz yaĢlarını, 

Elə yığın, tökülməsin. 

Biçsəniz bəxt köynəyini, 

Kəfən kimi tikilməsin. 

 

Görsəniz ki, kimsəsizdir, 

Acığa düĢüb döyməyin. 

Əgər rastınıza çıxsa, 

Mənim  ruhuma  dəyməyin. 

 

               *** 

Görüb-eĢitdiyimi 

Bölürəm  vaxtla  yarı. 

Ölüb, qalıb, bilmirəm, 

Baxtın macəraları. 
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Yadımda da qalmayıb, 

Bir dərdim var idimi? 

Dərdi  tanımamıĢdan 

Hövsələm dar idimi? 

 

Gedirəm, qayıdıram, 

DüĢdüyüm çuxuradək, 

Heç kim görməyib məni, 

Əvvəldən – axıraradək… 

 *** 

 

 

                   *** 

 Ġndi qar yağır, əzizim, 

Az qalıb çıxa dizə. 

Ayrılıq ağrısıyla 

Yağan qar dərddi bizə. 

 

Kiminsə taleyində 

Sevgi tək birincidi, 

Od-ocaq olan yerdə 

Qar uĢaq sevincidi. 

 

Eh, çoxdan keçib bizim 

Qar gözləyən vaxtımız, 

Ötənlərdə əriyib, 

Suya dönüb baxtımız. 
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DəyiĢib bizim üçün 

Bu dünyanın axarı. 

Ötüb gedən bir ömrün 

Nə yüngülü, ağırı? 

 

Ġndi qar ağlığından 

Ürəyimiz ağrıyır. 

Qar altda adda-budda 

Xatirələr ağlayır. 

 

Yəqin, yenə kədərlisən, 

Soyuqdan da üĢüyürsən. 

Yəqin, qara baxa-baxa 

Yenə məni düĢünürsən. 

 

                 

         

 

                      *** 

Təcnis 

Bu üz yaman Ģeydir, üzdədir yeri, 

Ha gizlə dərində tez üzə çıxır. 

Mayası sümükdə, ilikdə olan 

Həya altda qalır, üz üzə çıxır. 

 

Üzü üzdə olan üzə iriĢir, 

Qapıdan qovursan, bacadan düĢür. 

Gedirsən kölgəsi sənə iliĢir, 

DanıĢdır, sözündən biz üzə çıxır. 
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Hər yerə yetməyə vaxtı tez tapır, 

Fələyin əlindən baxtı tez qapır, 

Nə görür, götürür, özünə yapır, 

Qaynayır içindən buz üzə çıxır. 

 

                    *** 

 

Ümiddən qorxmasaydım, 

Dönərdim sənə sarı. 

Keçərdim bir andaca, 

Ġçimdəki hasarı. 

 

DanıĢardım qorxmadan, 

Səninlə öz səsimlə. 

Necə danıĢıramsa, 

Yuxuda öz-özümlə. 

 

Qorxunun bu hökmünə  

Nə vaxtadək dözüm ki? 

Ġndiyədək əlini 

Kim ümiddən üzüb ki! 

 

Getdiyim yerdən məni 

Yarıyoldan döndərir, 

BaĢtutmaz sevdaların 

Dalısıyca göndərir. 

 

Mən özümdən qorxmuram, 

Heç səndən də qorxmuram. 
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Qorxduğum tək ümiddir, 

Ümid məni aldadır. 

 

                *** 

 

Sizin üzünüzə ulduz doğmadı, 

Günlər də boylanıb baxmadı sizə. 

Nə güllər açıldi, nə də güllələr, 

Nə yaylım atəĢi Ģərəfinizə. 

Ruhunuz almadı yurd qoxusunu, 

Torpaq qoxusunu, qan qoxusunu. 

AĢa bilmədiniz “mən” hasarını, 

Keçə bilmədiniz can qorxusunu, 

Və sizlər heç zaman bilmədiniz ki, 

Vətən hansı adda daha əzizdir. 

 

Ötənə-yetənə “yar” söylədiniz, 

Ġtənə-bitənə “bir” söylədiniz, 

Qürbətə-Vətənə “yer” söylədiniz, 

Hər əl uzadana “ver” söylədiniz, 

Hər gəlib-gedənə “sirr” söylədiniz, 

Hər qəbrə, məzara “qor” söylədiniz, 

Və sizlər heç zaman anlamadınız, 

Vətən hansı adda daha əzizdir. 

 

Siz də qulaq asın, Ģəhid ruhları, 

Sizin gözləriniz, dodaqlarınız, 

Sizin əlləriniz, ayaqlarınız 

Duman tək sürünüb öpdü torpağı, 

Dua tək üzünə sürtdü torpağı. 
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Dua tək cəmənə, bağa çökdünüz, 

Yamaca çökdünüz, dağa çökdünüz, 

Yox ikən yurd üçün bir ah çəkdiniz, 

Və sizlər heç zaman unutmadınız, 

Vətən hansı adda daha əzizdir... 

 

                    *** 

Sabutay, deyəsən, bekarçılıqdan 

Kölgən də qayıdıb özünə dəyir. 

Mənim əlim çatmır sözün əlinə, 

Sənin də ürəyin Ģeir istəyir. 

 

Mənim bu payıza gücüm çatmadı, 

Baxıram boĢ seçki qutularına. 

Kimlərsə qatlayıb ümidlərini 

Atırlar boĢ seçki qutularına. 

 

Hələ hazır deyil maaĢ cədvəli, 

AlıĢ-veriĢimiz seçkiyə qalıb. 

Üst-üstə yığılan zamanın tozu, 

Nisyə qayğıların üstünü alıb. 

 

Havalı, havasız maĢınlar gəlir, 

Kimisi daĢ yiğir, kimisi atır. 

Kimisi vergiylə, kimi sevgiylə, 

Kimisi seçkiylə baĢını qatır. 

 

Allaha and içmir Məlik dayı da, 

Bağlayır, qapını üzümə açmır. 
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Fiğan bir Ģal atıb baĢı altına, 

Yanından keçəndə gözünü açmır. 

 

Cəfərin gündəlik qulaq burması 

Asılıb dəhlizin asılqanından. 

Alıb kürəyinə süpürgəsini, 

Keçır Zəhra xala Ģəstlə yanımdan. 

 

Bizim ömrümüzün sığalı vardı, 

Hərdən qımıldanır izi, Sabutay. 

Alıb əlimizdən oğurladılar, 

Yaman qocaltdılar bizi, Sabutay! 

 

Alıb əlimizdən bülleten kimi, 

Atdılar boĢ seçki qutularına. 

Seçki qutuları meydan oxuyur, 

Yanıxan boĢ sevgi qutularına. 

 

Ġndi də, deyəsən bekarçılıqdan, 

Kölgən də dolanıb özünə dəyir. 

Mənim əlim çatmır sözün əlinə, 

Sənin də ürəyin Ģeir istəyir. 

    

 

 

 P O E M A  

(CÜZB) 

                  OYUN 

 

               Əcəb oyuna düşdük 
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Dedilər, yandırar səni, 

Baxmadım,közlə oynadım. 

Nə Allahdan, nə bəndədən 

Qorxmadım, sözlə oynadım. 

 

Uçdum durna havasında, 

Oxudum eĢq yuvasında, 

Ölüb haqqın davasına, 

Dirilib sazla oynadım. 

 

Ox atdılar, yaralandım, 

Dağ-dağ olub siralandım. 

Döz dedilər, paralandım, 

YaĢ olub gözlə oynadım. 

 

                  *** 

Oyun oynayırıq biz oyun ilə, 

Oyun havasına uyur qəlbimiz. 

Oyuna giririk oyunumuzla, 

Oyun təməlini qoyur qəlbimiz. 

Oyun oynayırıq əl havasına, 

Ağız havasına, dil havasına. 

Gözümüz, qaĢımız, ayaqlarımız, 

Ruhumuz oynayır qol havasına. 

Oyun oynayırıq dərd havasına, 

Namərd havasına, mərd havasına. 

Saz ilə, söz ilə oynayırıq biz, 

Göz ilə, köz ilə oynayırıq biz. 
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Oyun oynayırıq öz səsimizlə, 

Oyuna giririk öz-özümüzlə. 

Olumu, ölümü ölüm sayırıq, 

Əməli, əcəli oyun sayırıq. 

Fələyi, küləyi, taleyi, baxtı, 

Oyuna qoyuruq zamanı, vaxtı. 

Oyuna qoyuruq öz ömrümüzü, 

Udub-uduzuruq öz-özümüzü. 

 

                    *** 

 

Bax, oyunun gözləri 

Oyum-oyum oynayır. 

Qanı coĢur damarda, 

Qayım-qayım qaynayır. 

Oyunun sevincindən 

Sümükləri gül açır. 

Çırtlayır arzuları, 

Diləkləri dil açır. 

Halay vurur, qıy vurur, 

Qolları yallı gedir. 

Oyunun ayaqları 

Gör, necə yelli gedir. 

Dövrə vurur, hay vurur, 

Halay vurur, qıy vurur. 

Əlləri, çiyinləri, 

Haraları birləĢir, 

Ürəkləri birləĢir. 

Ayaqları güc alır 

Bir-birinin dizindən, 
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Ürəkləri güc alır 

Bir-birinin gözündən. 

Güc alır arzuları, 

Güc alır diləkləri. 

Bir-birinə sıxlaĢır, 

KipləĢir biləkləri. 

Güc alır bir-birindən 

Oyun Ģidirğı gedir, 

Oyun qızır,elə bil 

Ov üstə qırğı gedir. 

Oyun doğur oyundan, 

Oyun udur, uduzur, 

Gah boĢalır, gah yanır, 

Oyun yenidən qızır. 

Oyunun uduzduğu 

Göz yaĢı, dərd, zəhərdir. 

Oyun öz oyununda 

Qalibiyyət, zəfərdir. 

  

 

AÇIQ  OYUN 

 

 Ətrafında saysız-hesabsız oyun halqaları, oyun 

dairələri elə sıxlaşmışdı ki, özünün oyun çevrələrinin 

hansı qatında olduğunu artıq müəyyənləşdirə də 

bilmirdi. 

 Bütün ömrünü oyuna həsr eləmişdi.Oyun 

qaydalarının tarixini öyrənir, oyun nəzəriyyələri 

haqqında tədqıqatlar aparır, oyun 
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qanunauyğunluqları barəsində kitablar yazır, kəşflər 

edir, saysız-hesabsız məqalələr çap etdirirdi.Oyunun 

sosialogiyası, oyunun psixologiyası, oyunun 

fiziologiyası, oyunun filantropiyası haqqında 

tədqiqatlardan sonra, yeni bir eşqə düşərək, “Oyun 

divanı”nı yazırdı. Onun təbirincə, bu, oyunun 

özünüdərki və etirafı olmalı idi. 

 Bütün bu əzab-əziyyətlərə, başgicəlləndirici 

yaradıcılıq axtarışlarına baxmayaraq, hamının 

indiyə qədər bildiklərindən bir o qədər də uzağa 

getməmişdi.Onu da anlamışdı ki, bu insan adlanan 

məxluq çox inadkar, tərs, zəif və ağılsız bir 

varlıqdır.Niyə adam yalnız bildikləri şeylər haqqında 

daha çox düşünür, bilmədiyi və tanımadığı  

məfhumları yaxınına, ağlına buraxmaq istəmir? Belə 

suallar onun yuxusuz gecelerini yorur, ona rahatlıq 

vermir və gələcəkdə “Oyunun müəmması və qorxusu 

haqqında” yeni kitab yazmağı planlaşdırırdı. 

 Onun oyun sisteminin ən böyük kəşfi bundan 

ibarət idi ki, oyun qaydalarından asılı olmayaraq,son 

nəticədə udanlar uduzanları, uduzanlar da udanları 

məhv etmək arzusunda bulunmalı idilər. 

 Onun oyun sistemi yalnız başqaları üçün 

idi.Özünü isə oyundankənar hiss edirdi.Lakin bu o 

demək deyil idi ki, o özünü başqasından daha yüngül, 

daha rahat, daha asudə hiss edir, əksinə, o, şüurlu 

olaraq özünü ömürlük tamaşaçı peşəsinə məhkum 

eləmişdi.Öz havasına oynayanlar, özgə havasına 

canı-dildən oynayanlar və oynaya bilməyənlər, hətta 
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havasız oynayanlar belə ondan xoşbəxt və azad 

idilər. 

 O isə əzabkeş və cəfakeş idi.Arvadı və uşaqları 

onun yazdıqlarını bir yerə yığır, araşdırır, üzünü 

köçürür, onunla birlikdə əzab cəkirdilər.Bəlkə də, 

heç əzab çəkmirdilər, bu, ona belə gəlidi.O hər şeyi 

əzab pərdəsi arxasından görməyə adət 

eləməmişdi.Hərə özünə lazım olanı götürür, hərə 

ondan öz istədiyi kimi istifadə edirdi.Bütün bunları 

bildiyi üçün daha çox əsəbiləşir, hirslənir, üzülür, 

get-gedə əldən düşürdü. 

 Bir gün ağlına gəldi ki, o hər şeyi ata da bilər, 

hər şeyi dəyişdirə də bilər, bu sonsuz əziyyətlərdən 

qurtula da bilər.Bu fikir ağlından  heç keçıb 

qurtarmamış, heç bitməmiş düşündü ki, bundan 

sonra nə gəlsə, nə olsa,o da başqa bir oyun 

olacaq.Nə fərqi, bu oyun olmasın, o biri olsun, 

hamısı birdir,hamısı oyundur.Həyat onun üçün yalnız 

oyunlardan ibarətdir.Müdrik bir kədərlə düşünürdü 

ki, bütün bunları bilə-bilə yaşamaq nə qədər ağır, nə 

qədər darıxdırıcı, nə qədər mənasızdır. 

 

 

 

               *** 

 

Oyun oyun doğur öz oyununda, 

Oyun oyun doğur, oyun gətirir. 

Köhnə oyunların kötüyü üstə 
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Oyun yeni-yeni oyun bitirir. 

Təptəzə oyunlar qol-budaq atır, 

Oyunlar böyüyür min bir çeĢiddə. 

Gizli oyunları ötürmək üçün 

Oyunlar dayanır indi keçiddə. 

Qapı arxasında gedən oyunlar, 

Qapalı oyunlar, gizli oyunlar, 

Özünə yol cızır, yol hazırlayır, 

Fitnəkar oyunlar, nazlı oyunlar. 

Siyasət oyunu, millət oyunu, 

Rəyasət oyunu, sərvət oyunu, 

Nifaq toxumunu səpir torpağa, 

Xəyanət oyunu, qəflət oyunu. 

Gedir aralıqda Ģöhrət oyunu, 

Fəlakət, rəzalət, töhmət oyunu, 

ġəhid duyğuların üstündən keçir, 

Cinayət oyunu, nifrət oyunu. 

Vaxtla oynanılır Ģahmat oyunu, 

Piyada oyunu, atlı oyunu. 

Nə udan bəllidir, nə də uduzan, 

BaĢlayan bitirir matla oyunu. 

Ordu da uduzur, Ģah da uduzur, 

Vəzir də uduzur, at da uduzur. 

Bu oyun oyundur, oyuna girən 

Haqsız da uduzur, haqq da uduzur. 

 

                          OYUNDA  BĠRĠNCĠ “O” DUR 

 

O – nə mənəm, nə də sən, 

O – odur, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

Nisə Bəyim.                   “Duyğu yağıĢları” 

 

179  

oyunçudur. 

O, oyuna baĢlayan, 

O, oyuna girəndir. 

O-  uduzan, 

O -udan, 

O – oyunu görəndir. 

O – odur, 

Oyunçudur. 

O, oyunu aparan, 

O, oyunu qurandır. 

O, oyunu yaradan, 

O, oyunu yorandır. 

Onsuz  nə bir iĢ yapan, 

Onsuz nə iĢ görən var. 

Onsuz nə toy, nə də yas, 

Onsuz nə bir törən var. 

O, könüllər fatehi, 

O, qəlb xiridarıdır. 

O, ürəklər məhrəmi, 

O, eĢq tacidarıdır. 

O, məclislər qaymağı, 

O, qeybətlər qaynağı. 

O – səni qarĢılayan, 

O – səni yola salan, 

O – hər kəsin qonağı. 

O-  fitnəkar, 

O -fəndgir, 

O -tamahkar,  

O- pulgir. 
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O - fədakar,  

o- cibgir, 

O- yoldan çıxarandır. 

O -hər sirrin sirdaĢı, 

O -hər dərdin qardaĢı, 

O -hər yolun yoldaĢı, 

O-qaldan çıxarandır. 

O, hiyləgər, o, zərgər, 

O, çilingər, o, misgər. 

O, sərkərdə, o, əsgər, 

O- qanaqda  gedəndir. 

Oyun Ģəkər, oyun bal, 

Oyun dilsiz, oyun lal, 

Oyun yaltaq, oyun yal, 

Oyun yala yalmanan, 

Oyun sözə inanan, 

Oyun sözə aldanan, 

Oyun zəhərli ilan. 

O, oyunbaz, o, iĢbaz, 

O, arvadbaz, o, aĢbaz, 

O, nağılbaz, o, sözbaz, 

Oyun ələ yatandır. 

O axtaran, o tapan, 

O yox yerdən var yapan, 

O, daĢdan iĢ çıxaran, 

Hər iĢdən baĢ çıxaran, 

Oyun dilə yatandır. 

O, ümiddir, o, arzu, 

O, xəyaldır, o, yuxu, 

O, röyalar, o, ilğım, 
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O, sevgidir, o, duyğu. 

O nə mənəm, 

Nə də sən. 

O odur, 

O, oyundur, 

o odur, 

oyunçudur. 

 

 

MƏHKUM  OYUN 

 

Arxadan gələn duyğu onu itələdi. Şüurunda bir anlıq 

qığılcım oyandı və yenə də soruşdu: “Ölən kimdir?” 

Səsi çıxmadığındanmı və ya onu eşitmədiklərindənmi 

heç kəs cavab vermədi.Adamlar get-gedə çoxalıb 

sıxlaşırdı. O da özündən asılı olmayaraq, key-key bu 

axına qoşulub gedirdi.Qaranlıq idi.Amma hara 

baxırdısa, ora işıq düşürdü, ona görə də elə bilirdi 

ki, hər şeyi aydın görür. 

Yenə həmin yer idi.Boz-qaranlıq boşluqda qeyri-təbii 

biçimli təpəlik, qara-sarıya çalan torpaq, baş 

daşları...Gələcəkləri yer bura idi.Zəndlə ətrafa 

baxdı.İndi hər şey yaxında idi.Elə bil hara isə 

dağılan qara-sarı işıq da bir yerə yığılmışdı və yerini 

dəyişə-dəyişə adamların üzünə düşürdü.Heç kəs 

nəfəs almırdı, deyəsən, heç burda nəfəs yox 

idi.İçindəki darlıqdan və gərginlikdən 

darıxdı.Başından, gözlərindən,əllərindən asılan 

ağırlığı yox eləmək, nəyi isə anlamaq, dərk eləmək, 
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yada salmaq istəyir, amma get-gedə özündən daha 

çox uzaqlaşırdı.Ağrıyan gözlərini özündən zorla 

qopartdı, yan-yörəsinə baxdı.İndi burda çoxlu boş 

qəbirlər var idi.Yenə də soruşdu: “Ölən kimdir?” 

Adamın ucu-bucağı yox idi.İndi onlar ayrı-ayrı adam 

kimi yox, bütöv bir şəkil kimi görünürdü.Üstünə 

qara-sarı işıq düşən lövhə. Gördüyünü axıra qədər 

dərk eləməyə macal tapmamış, möhkəm bir uğultu 

qopdu. 

Haradansa, uzaqlardan bir yığın adam sürətlə 

təpənin üstünə gəldi, özləri ilə gətirdikləri uca bir 

adamı ehmalca yerə qoydular. Bu adam o 

birilərindən fərqlənirdi və yəqin ki, fərqləndiyi üçün 

də danışmağa başladı. Onun üstünə qara-sarı işıq 

daha çox düşdüyündən və bu rənglərin çalarlarının 

itən yerini müəyyənləşdirə bilmədiyindən üzünü yaxşı 

görə bilmirdi.Diqqətini çox çətinliklə cəmləşdirib 

ona qulaq asmağa çalışdı.Fəhmlə hiss elədi ki, bu, 

çox vacib andır, eşidəcəyi sözlərdən çox şey 

asılıdır.Birdən anladı ki, bu adam danışsa da, səsi 

ayrı yerdən gəlir və o bu adama yox, o səsə qulaq 

asmalıdır.Səs isə reproduktordan qopurmuş kimi 

bərkdən əks-səda verir və dalğa-dalğa onu 

itələyirdi.O, qulaqlarında və beynində əmələ gələn 

titrəmə və ağrıdan gözlərini yumdu.Bu an başının, 

beyninin, huşunun qopuq-qopuq olub harasa 

dağıldığını hiss elədi.Daha dağılmaq mümkün 

olmadıqda gözlərini açdı.Hamı ağlayırdı. “Kimdir 

ölən?”,- ixtiyarsız soruşdu.Qara-sarı şəkil ağlayırdı 

və ağladıqca onların qara-sarı işığı artırdı.Bu qatı 
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iniltinin,hönkürtünün, hıçqırtının içində tək-tənha 

qalmışdı. 

Uca adam da ağlayırdı, təkcə o ağlamırdı. 

Qəbirlər boş idi.O, boş qəbirlərin arası ilə gəzib, 

diqqətlə adamlara baxmağa başladı.Birdən gördü ki, 

baş daşlarının üzərində yazılar var.Qara-sarı işıqda 

bu yazıları oxumağa çalışdı, amma hərflər ona 

qətiyyən tanış gəlmirdi.Hərflər gözünün qabağında 

böyüsə də,o bu yazıları oxuya bilmədi.Əllərinə baxa-

baxa qaldı. 

Qara-sarı lövhə ağlayıb-ağlayıb yoruldu. Adamlar 

uzun iztirabdan sonra diriləşmişdilər. O da başındakı 

darlığın az da olsun, genəldiyini duydu. Yenə də 

möhkəm uğultu qopdu. İndi bu, qara-sarı şəklin 

uğultusu idi: ehsan verirdilər. 

Süfrə hər kəsin qarşısında peyda olur, adamlar 

istədiyini götürəndən sonra qeyb olur, yoxa 

çıxırdı.Adamlar itiləşmişdilər. Əvvəlki ağırlıq və 

süstlük yoxa çıxmışdı.Birdən onu hər tərəfdən 

dürtmələdilər.Onun növbəsi idi.Qabağında  peyda  

olan süfrənin itiliyindən diksindi.Adamlar çığırışır, 

onu itələyir, tələsdirirdilər.O bu səs-küydən qorxdu 

və çaşdı.İstəməsə də, əyilib bir tikə çörək  

götürdü.Adamlar daha bərkdən çığırışıb, onu hər 

tərəfdən itələməyə, vurmağa başladılar.O, ətrafında 

minlərlə bərələ göz, çığıran ağız gördü.Səs-küydən 

əlləri ilə qulaqlarını qapadı,gözlərini yumub 

çömbəldi.Qara-sarı şəkil qışqırırdı: “Çox götür!Hər 

şey götür!”Özünə çəkilib lap yumuldu və yazıq-yazıq 
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zarıdı.Uca adam sütun kimi qarşısında dayanmışdı, 

ona zillədiyi gözləri qaranlıq uçurum kimi dəhşətli 

idi. 

Yenə də vaxt tarımlanmış kimi gizildədi.Sonra 

gizildəyən uğultu da,ağrıyan vaxt da ondan qopdu, 

uçuruma düşürmüş kimi özündən asılı qaldı.Nə qədər 

vaxt keçdi?Anmı?Əbədiyyətmi? 

Hər şeyin sakitləşdiyini duyub gözlərini açdı,  boş 

qəbirlərə baxdı, yorğun-yorğun: “Ölən kimdir?” – 

soruşdu. 

Daha burda qalmaq istəmirdi.Adamlar nəyləsə 

məşğul idi.Uca adam da yox idi.”O nə deyirdi?Nə 

istəyirdi?Bu adamlar onu eşitdilərmi?Niyə onun ağlı 

heç nə kəsmir?Gördüyünü,eşitdiyini dərk 

eləmir?Bəlkə, ölən özüdür?Yox, əgər ölsəydi,qəbirlər 

boş qalmazdı.Bəlkə, ölən bu qara-sarı şəkildir?” 

Dönüb qara-sarı şəklə baxdı.Adamlar topa-topa 

durub qızğın mübahisə edirdilər.Ürəyində onlara 

qarşı bir yadlıq, laqeydlik duydu.Gözləri uca adamı 

axtardı, tapa bilmədi. 

Çıxıb getmək, buradan uzaqlaşmaq, açılıb qurtulmaq 

istəyirdi.Qarışıq hay-küyün içindən bir səs aydınca 

eşidilməyə başladı.Çalırdılar.”Bu nədir?Yoxsa,indi 

oynayacaqlar? Axı, ölən kimdir? Uca adam 

hanı?Bəlkə ölən odur?” 

Çalğıçılar aydınca göründü. Zurnaçılar, dəfçilər, 

sazəndələr dəstə-dəstə düzülmüşdülər, adamlar da 

dəstə-dəstə oynayırdılar. Kimsə içdən oynaya-oynaya 

gəlib onun qarşısında dayandı.Birdən onu tanıdı. 

Uca adam idi. Diksinib heyrətlə geri çəkildi, ayaqları 
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dolaşa-dolaşa, yıxıla-yıxıla qaçmağa başladı. 

Burdan uzaqlaşa bilmirdi, qaçmaq istədikcə daha 

çox yıxılırdı. 

Boş qəbirlərin yanında idi: ağlayırdı. Göz yaşları 

əllərinə, ayaqlarına tökülürdü. Ağladıqca daha 

içdən, daha bərkdən hönkürürdü. Göz yaşları torpağı 

isladırdı, iz qoya-qoya axıb boş qəbirlərə tökülürdü. 

Get-gedə bütün səslər ondan uzaqlaşdı.Gərginlik, 

darlıq azaldıqca sakitləşirdi, içi boşalırdı.Əllərinin, 

ayaqlarının böyüdüyünü hiss elədi, elə bil bədəni 

iriləşdi, uzandı.O, yazığı gələ-gələ boş qəbirlərə, göz 

yaşlarına,işığı azalan qara-sarı şəklə baxdı, 

baxdı...sonra da ayağa durub boşalmış içi, böyüyüb-

iriləşmiş bədəni ilə qara-sarı şəklin arxasınca getdi.  

 

 

                      

                                   OYUN  

                                   YA  DA... 

                                   OYUNDA “YA” DA VAR 

 

Ya mən varam dünyada, 

Ya...dünya var yalandan. 

Ya mən varam, dünya var, 

Ya oyun var, yalan var. 

Ya mən, 

ya o. 

Seç götür, 

Ya dünyanı yalan ye, 
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Ya yağlı, ya yavan ye, 

ÇeynənmiĢ oyunları, 

ÇeynənmiĢ yalanları, 

Ya ye, ya dala ötür. 

Ya hakim ol, ya məhkum, 

Ya asi ol, ya məsum, 

Ya aqil ol, ya cahil, 

Ya nadan ol, ya kamil. 

Oyunun gözlərində 

Fərqi yox, sən yalansan. 

Sən həqiqətə zəncir, 

Sən özünə palansan. 

Nədir yalan? 

Nədir, nə? 

Sənin arzuladığın, 

Ömrünə yamadığın, 

Özünə, özgəsinə 

uydurduğun həqiqət. 

Fikrində tamlanmayan, 

Əməlində çatmayan, 

Xəyalından getməyən, 

Bu dünyaya yetməyən 

Gözlədiyin həqiqət. 

Sənin haqdan umduğun, 

Ġçində göz yumduğun, 

Andıqca inandığın, 

Vədinə aldandığın 

Gözlədiyin həqiqət. 

Ürəyində çat olan, 

Çəkilməyən ah olan, 
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Ya cəfəng,ya haqq olan, 

Mat qaldığı həqiqət. 

Yalan yoxdur dünyada, 

Yalnız qavranılmayan, 

Sözlə dərk olunmayan, 

Ġdrakla anılmayan 

Həqiqət var dünyada. 

ġübhəsi günah olan, 

Gümanlardan haqq olan, 

Varlıqlarda yox olan, 

Ürəklərdə ah olan, 

Göylərdə Allah olan, 

Həqiqət var dünyada. 

 

  QAYDASIZ  OYUN 

 

 Gördü ki, hamının öz əksi var və hamı öz əksi 

ilə o qədər bərkdən danışır ki, başqasının nə dediyini 

eşitmir.Əslində, onların hamısı eyni bir şeyi deyir, 

sözləri uzadıb-qısaltmaqla bir-birini yamsılayırdılar. 

 “Bunların başı nə yaman qarışıqdır?”- deyə 

ah çəkdi.”Heç ona fikir verən də yoxdur”. 

Darıxdığından ayaqarını havada yellədi.”Yəni burda 

maraqlı bir adam yoxdur?Bəs mənim əksim hanı? 

Madam ki, hamının əksi var, deməli, mənim də 

olmalıdır.Ey, bəs mənim əksim hanı?” 

 Bir o yaxşıdır ki, ona  heç kim  mane olmur.Bu 

əkizlərin biri o birinə heç oxşamır da! Sonra başa 

düşdü ki, iş onlarda deyil, o dayandığı yerdən asılı 
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olaraq, bu üzləri başqa-başqa ölçüdə görür.Gah 

yuxarı qalxdı, gah aşağı düşdü.Hər şey yuxarıdan 

başqa cür, aşagıdan isə tamam başqa cür görünürdü. 

 -Ey, axmaqcığaz, əl-ayağa dolaşma, nə 

veyillənirsən? –kimsə onun ətəyindən dartdı. 

 -Mən axmaq deyiləm, - o incidi, - mən 

ağıllıyam, sənədimdə də belə yazılır, budur, bax! 

 -Sənə necə ağıllı olduğunu göstərərlər!Ağıllıya 

bir bax! – yaxınlıqdakı cütlər gülüşüb onu məsxərəyə 

qoydular. 

 -Ss...s, nəzarətçilər! 

 Özünü toplamağa macal tapmamış, əli uzun 

nizəli, başi şiş papaqlı, dəmir geyimli bir neçə adam 

yanından yel kimi ötüb keçdi.Qarışıq səslərin içindən 

kiminsə fəryadı aydınca eşidildi.Onun əti gizildədi, 

tükləri biz-biz oldu.Sonra bir qocanı sürüyüb 

apardılar. 

 -Bu yazıq kimdir belə? – qorxa-qorxa, pıçıltı 

ilə soruşdu. 

 Böyrünə dəyən dürtmədən nəfəsi içində 

tıxandı, qıc olub qaldı. 

 -Yavaş, yaramaz, sən bizi qana salacaqsan, 

yanındakı cütlər hirsləndi.Onlar getməyincə heç 

kəslə danışma. 

 -Mən nə bilim?Onlar kimdir axı? – tamam 

ehtiyatlandı. 

 -Havaya qulaq as, hava gərginləşəndə bil 

ki,onlar zonadadırlar. Onların gəlməyi heç bir saniyə 

də çəkmir. 

 O biri cütlər söhbətə qarışdılar: 
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 -Bu gün ikinci dəfədir gəlirlər.Bayaq bir qızı 

apardılar. 

 -Bəs bu qoca? 

 -Filosofdur, o öz əksi ilə heç kəsin bilmədiyi 

dildə danışırdı. 

 -Nə olsun?Siz ki, bir-birinizi 

eşitmirsiniz!Eşitsəniz də heç nə başa düşmürsünüz! 

 -Onlar başa düşdülər. Filosofun dilini 

anlamadıqları üçün apardılar. 

 -Hara? 

 -Başqa zonaya.Biz orada nə olduğunu bilmirik. 

 Onu xof basdı. 

 -Orada onlara neyləyəcəklər?Cəza verəcəklər? 

 -Orada nə olduğunu biz bilmirik.Oradan hələ 

heç kim qayıdıb gəlməyib.Hamı ora düşməkdən 

qorxur. 

 -Hamı qorxursa, deməli, ora doğrudan da, 

qorxuludur, -deyə öz-özünə düşündü. 

 -Mən elə bilirdim, burada qayda-qanun 

yaxşıdır.Bilsəydim, heç gəlməzdim. 

 -Sən bura özün gəlmisən?- ətrafdakı cütlər 

heyrətləndilər. 

 O təkəbbür və lovğalıqla: 

 -Özüm gəlmişəm, -deyə cavab verdi. 

 -Ola bilməz! 

 -Axmaq! Sən, doğrudan da, səfehsən! 

O bu qorxulu təəccübdən duruxdu: 

 -Nə olsun ki! Ya özün gəldin, ya gətirdilər, nə 

fərqi var?Əvvəl-axır hamı bura gəlməli deyil? 
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 -Fərqi böyükdür, axmaq!Sən qaydanı 

pozmusan, buna görə də cavab verəcəksən. 

 Ətrafındakıların narahatlığı ona da sirayət 

etdi. 

 -Bura bax, əvvəl-axır sən bizi bəlaya 

salacaqsan, nə qədər gec deyil, özünü xilas elə, nə 

gözünü döyürsən, biz daha sənə kömək etməyəcəyik. 

 -İndi mən neyləyim ki? 

 -Öz əksini yarat.Sənin daha fikirləşməyə vaxtın 

yoxdu. 

 -Mən bacarmaram.Heç bilmirəm bu nə 

deməkdir... 

 -Bəs deyirdin ağıllıyam? – cütlər 

gülüşdülər.Burda hamının öz əksi var, sənin də 

olmalıdır. 

 -Mən bacarmaram, axı, bu necə olur, bu 

haqda heç fikirləşməmişəm də! 

 -Biz hamımız sənin kimi idik, amma bunu 

etməyə məcburuq, sən də məcbursan! Heç kəsdən 

kömək gözləmə, sən bunu özün eləmılisən! 

 -Dayanın! Mən hələ buna hazır deyiləm. 

 Cütlər yerbəyerdən onun üstünə düşdülər.Get-

gedə başına daha çox adam toplaşırdı.O artan səs-

küydən narahat oldu.Deyəsən, bunlar özlərini 

unutmuşdular.Qaydanı pozduqlarından xəbərləri yox 

idi. 

 -Yaxşı, yaxşı, qızışmayın, mən razıyam.Bunun 

üçün mən nə etməliyəm? 

 -Hər şey öz-özünə baş verəcək! 
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 Onu fərəhlə və böyük işguzarlıqla iri bir 

güzgünün qarşısına gətirdılər.Güzgü hamar, 

çərçivəli, cazibəli idi.Hamı kənara çəkildi.Güzgünün 

qarşısında tənha qalaraq özünə baxmağa 

başladı.Güzgüdəki əksi daha tünd, daha boyalı, daha 

parlaq idi.Maraqla özünə tamaşa etməyə başladı: 

gözləri ciddiləşdi, baxışları duruxdu.Gözünün hamar 

üzü qəfildən elə bil canlanıb dalğalandı, güzgü 

əriməyə, ağır-ağır  axmağa başladı.Başı gicələndi, 

ürəyi bulandı.İçindən güclü bir burulğanın burula-

burula, qarsa-qarsa, göynəyə-göynəyə yuxarı – 

boğazına,başına doğru qalxdığını hiss elədi.Dəhşətli 

ağrıdan ürəyinin, beyninin, nəhayət, özünün də 

durduğu yerdə sürətlə fırlandığını duydu.Hissiyyatını 

tamam itirərək, içindəki ağrıya tabe oldu.Nəhayət, 

bütün varlığından nəyinsə qopduğunu, nəyinsə ağrı 

ilə ondan aralandığını hiss edərək gözlərini 

açdı.Qarışıq rənglər durulanda gözünün önündəcə 

bir kölgənin sıxlaşıb yumrulanıb adama çevrildiyini 

görəndə azqaldı ki, ürəyi getsin.Dili topuq vura-

vura: 

 -Bu nədir, ilahi? 

 Toplaşanlar sevinclə hay-küy saldılar: 

 -Ura! Ura! Alındı, afərin! Bəs deyirdin 

bacarmaram? 

 Diqqətlə qarşısında duran adama baxa-baxa: 

 -Bu kimdir belə? – soruşdu. 

 Ətrafdakılar: 

 -Sənin əksindir də!İndi sən tək deyilsən. 
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 O heyrətlə: 

 -Bu? Mənim əksim? Bu necə oldu axı? 

 Qarşısındakı eybəcər, şikəst məxluqa baxa-

baxa dəhşətləndi, nə baş verdiyini indi anlayaraq: 

 -Yox...yox...ola bilməz! Mən istəmirəm! Mənə 

lazım deyil! 

 Ətrafdakılar çaşqınlıqla bir-birinə baxdılar, 

təəcüblə: 

 -Niyə istəmirsən? Bu ki sənin əksindir! 

 O az qala huşunu itirərək: 

 -Aman Allah! Bu ki şikəstdir! 

 -Nə olsun? Beləsi də olur, bu heç də pis 

deyil.Şikəst olanda nə olar? 

 -Siz... siz elədiniz... siz məni məcbur elədiniz, - 

əlacsız-əlacsız hönkürüb ağlamağa başladı. 

 -Bu lap dəlidir ki! 

 Bəziləri yaxına gəlib təsəlli verdilər: 

 -Niyə özünü öldürürsən? İnan, bundan betəri 

də olur.Elə bizi götür! Bizim hamımız 

necəyik?Yaşamırıq bəyəm? 

 O isə toxtamırdı.İçi tökülə-tökülə ağlayır, baş-

gözünə döyürdü.Əksi də çaşqınlıqla gözünü döyür 

pərt halda ortalıqda dayanıb gah ona,gah da 

ətrafdakılara baxırdı.Birdən o yazıq-yazıq, qorxa-

qorxa diləndi: 

 -Mən sən düşündüyün qədər də pis deyiləm, 

görərsən, sən razı qalacaqsan. 

 -Rədd ol! Cəhənnəm ol! Sən mənə lazım 

deyilsən! İtill!!! 

 Yenə yerbəyerdən: 
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 -Vallah, düz deyir, yavaş-yavaş öyrənəcəksən, 

bəlkə, hələ xoşuna da gələcək. 

 O isə daha dözməyərək, ətrafdakıları da, əksini 

də vurmağa, təpikləməyə, qışqırıb söyməyə başladı. 

 Adamlar əlacsız dağılmağa başladı.Onlar 

indiyədək belə şey görməmişdilər.Heç kəsin ağlına 

da gəlməzdi ki, qaydanı pozmaq olar.İndi nə baş 

verəcəkdi? 

 Onu bir daha sakitləşdirməyə cəhd elədilər: 

 -Bu işin axırı yaxşı olmayacaq. 

 -Məhv olmaq istəyirsən? 

 -Xəbər tutsalar sən gedəcəksən! 

 O sakitləşmək bilmirdi.Lap havalanmışdı.Əksi 

kənara çəkilib büzüşmüş halda ona baxırdı, 

neyləyəcəyini bilmirdi. 

 -Qoy gəlsinlər!Mən heç kəsdən qorxmuram! 

Ey, hardasınız, gəlin,gəlin görüm mənə 

neyləyəcəksiniz! 

 Adamlar heyrətdən donub qaldılar. Bu nə iş idi 

düşdülər! Onunsa heç kəsə yazığı gəlmirdi. 

 -Ey, əclaflar, hardasınız, eşitmirsiz? Gəlin! 

Gəlin görüm! Ha...ha...ha... Hamı gərginliklə qulaq 

asır, havanın titrəməsini gözləyirdilər. Bu 

gərginlikdə təkcə onun qışqırmaqdan kallaşmış və 

boğulmuş səsi eşidilirdi. Qalan hər şey sakit idi. 

 

                   UDUB-UDUZMAQ  DA BĠR ġEY 

DEYĠL, 

                           HƏTTA... OYUN OLSA BELƏ... 
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Oyun oynanıldi... 

Udan uddu, getdi. 

Həyəcanı, qorxusu, 

Udulmaq duyğusu  

bir andaca itdi. 

Onun udduğu nəydi? 

Bu uduĢ o yazığın 

Nəyinə gərək idi? 

Udan buxov uddu, 

Bilmədi heyhat. 

Saldı öz ömrünü 

boyunduruğa, 

Uduzan uduzdu  

buxovlarını, 

Çıxdı azadlığa 

Qırıb nəfsini, 

Oldu taleyinən, 

özünə ağa. 

“Azadlıq” qıĢqıran, 

“Haqq” soraqlayan, 

Azadlıq hardadır, 

düĢünmüsənmi? 

Azadlıq içində, 

ya çölündəmi? 

Bətnində, fikrində, 

əməlindəmi? 

Nəfsində, duyğunda, 

özgə əlində, 

Sənin azadlığın 
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öz  əlindəmi? 

“Azadlıq” Ģirin söz, 

ġirin bir ilğım, 

TəĢnədir gözünə, 

dodaqlarına. 

Aldadır, tor qurur, 

Daim zəncir vurur 

ayaqlarına. 

Udmaq istəyirsən 

bu dünyanı sən, 

Dünyanın ən böyük 

əsirisən sən, 

Dünyanın  ən böyük  

əsiri ikən, 

Azadlıq umursan 

əsirliyindən. 

Azad olan kəsə  

nə sərhəd, nə hədd, 

Azad olan kəsə 

nə qanun, nə sədd, 

Nə oyun, məzhəkə,  

nə müstəmləkə? 

Ən böyük məhbəssən 

özün-özünə, 

Ən böyük zəncirsən 

sən öz sözünə. 

Özündən azad ol, 

onda azadsan, 

Nəfsindən azad ol,  
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onda azadsan! 

 

QAPALI  OYUN 

 

 Hamı ona əl çalırdı.Yaşlılar-cavanlar, kişilər-

qadınlar, qocalar-uşaqlar, anlayanlar-

anlamayanlar, görənlər-görməyənlər, daha kimlər, 

daha nələr.Kütlə onun qarşısında uğuldayırdı, 

ulayırdı, qışqırırdı, fit çalırdı, yumruq qaldırırdı... və 

ilahı, o necə bədbəxt idi!Bir nəfər, bircə nəfər, heç 

kəs, heç kim onun öz otağına, yorğanının altına 

çəkilib bir zaman qıvrım olan, indi isə tökülüb 

ağaran, codlaşıb-pırpızlaşan saçlarını yolmasını, az 

qala hədəqəsindən  çıxıb göz  yaşlarını itirən, 

qupquru işiqli parildayan gözlərini didməsini, ətini 

qoparmasını bilmirdi, görmürdü. 

 Hətta otuz ildən çox bir yerdə yaşadığı, bütün 

xasiyyətinə, adət və vərdişlərinə güclü və zəif, 

görünən və görünməyən cəhətlərinə bələd olan 

arvadı da onun əzab və işgəncələrindən xəbərsiz idi. 

 Hərdən düşünürdü ki, bəlkə də, arvadının onu 

içindən yeyən o dəhşətli gəmiricidən, o iyrənc 

qurddan xəbəri var.Ola bilməzdi, ola bilməzdi ki,onu 

özündən yaxşı tanıyan,şüurunun, dərisinin altında da 

nələr gizləndiyini bilən, hətta onun xəstələnəcəyini də 

əvvəldən duyan arvadının bu boyda həngamədən 

xəbəri olmasın.Düşünürdü, düşünürdü...arvadı 

ağıllıdır, uzaqgörəndir, tədbirlidir.O bilir, amma onu 

sındırmaq, məhv etmək, biabır eləmək istəmir.Arvadı 

ona ömrünü ləyaqətlə başa vurmağa, ucaldığı 
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zirvədə qalmağı, özünə ikinci ömür, şanlı ad 

qazanmağa kömək edir.Onun bütün ömrü boyu, əzab-

əziyyətlə qazandıqları təkcə özünün deyil, arvadının, 

nəvələrinin, nəslinin, daha kimlərin, daha 

nələrindir.Amma nə olur-olsun, bu dağ onun gücünü 

əlindən alır, heysizləşir, onu sevən, alqışlayan, həsəd 

aparan qalib, qəhrəman sayan insanlara key-key 

baxır, özünə, özünün kütlüyünə, aldanışına, 

məğlubiyyətinə dözə bilmirdi. 

 O uduzmuşdu.Özünə də, onu oyuna çəkənlərə 

də, işritakçışı olduğu oyuna da nifrət eləyirdi.Ondan 

istifadə etmişdilər, onun səsindən, sevgisindən, 

sözündən, məsləkindən, əqidəsindən, gücündən 

yarınmışdılar, sonra da lazımsız əşya kimi, murdar 

əski kimi tullamışdılar. 

 Yeganə oğlunu itirmişdi.İyirmi dörd yaşlı 

gəlini heysiz yumruqları ilə onun sinəsini döyürdü, 

nəvələri dizlərinə sarmaşıb çığırışırdılar, arvadı 

səssiz-səssiz oğlunu oxşayırdı.Bütün bu dəhşətləri, 

işgəncələri, ağrıları görməmək, duymamaq üçün 

necə də ölmək, yox olmaq, itmək, ərimək 

istəyirdi.Allaha yalvara bilmirdi,Allaha yalvarmağa 

üzü yox idi.Allah ona “dur” deyəndə durmamışdı, 

“dayan” deyəndə dayanmamışdı.O,Allahı 

eşitməmişdi, Allahın üzünə ağ olmuşdu.Bilirdi, bilirdi 

ki, Allah onu bağışlamayacaq.Çünki o özünü 

bağışlaya bilmirdi. 

 Kütlə.Ah,amansız kütlə.Beyinsiz, şüursuz, 

duyğusuz, küt kütlə.O, adamı ucaldanda da amansız, 
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məhv eləyəndə də amansızdır.Onunla oynamaq, 

zarafat etmək olmaz.Ax, o bu ağılsız,dəhşətli, 

amansız nəhrə necə də nifrət eləyirdi! 

 Özü öz hökmünü vermişdi.Heç vaxt 

bitməyəcək, sonsuz əzabların, işgəncələrin önündə 

aciz, əlacsiz, sakit idi.Beyni, ağlı, düşüncəsi, hissiyatı 

heç vaxt,heç zaman bu qədər tezliklə,dəqiqliklə, 

amansizliqla işləməmişdi.O başqalarının 

bilmədiklərini bilirdi, görmədiklərini görürdü.Onun 

itkisi təkcə bu günlə, indiki ömrü ilə, oğlu ilə bağlı 

deyildi.O, gələcəyini, sonrakı ömrünü, ən vacibi, ən 

ümdəsi ölümünü, öz gözəl ölümünü uduzmuşdu.O 

ölümünü ki,sonrakı, şanlı, müqəddəs həyatının 

başlanğıcı olmalı idi. 

 Aman Allah!Oğlu necə də xoşbəxt idi! Niyə, 

niyə,niyə ona belə xoşbəxt, günahsız ölüm qismət 

olmadı?O niyə başqasına qurban ola 

bilmədi?Qurban olmaq, günahsız olmaq,şəhid 

olmaq!Bədbəxt, bədbəxt...Hər şeyi görürdü.Günlərin 

birində iztirablar içində canı çıxacaq, başqa 

əzabları, başqa ağrıları çəkmək üçün bir vaxta 

çevriləcək.Arvadı onun haqqında yazdığı xatirələri, 

kitabları qapılar döyə-döyə çap elətdirəcək, nəvələri 

dünyanın axırına qarışıb az sonra onu unudacaq, 

xatirələrində daşa dönmüş günahsız bir abidə 

daşıyacaqlar. 

 Gəlini hər gün oğlunun üstünə üzülə-üzülə 

çiçək dəstələri aparacaq, saatlarla başdaşına yapışıb 

qalacaq, bir gün də qəbiristanlıqdan qayıtmayacaq. 
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 Təkcə oğlu ona nifrət eləmirdi, sakit-sakit ona 

baxaraq gülümsəyirdi.Təkcə oğlunun ona yazığı 

gəlirdi.Çünkü oğlu günahsız idi. 

 

 

OYUNUN  ƏN  VACĠB  ġƏRTLƏRĠNDƏN 

BĠRĠ  DƏ  NAXIġDIR 

 

                            “Gərək adamın naxışı ola!” 

 

NaxıĢ son sözdür, 

Taleyin sözü, 

Dövranın, zamanın, 

Fələyin sözü. 

O vaxtın sözüdür, 

O baxtın gözü, 

Onun üzündədir, 

Hamının gözü. 

Əgər sözün varsa, 

De, öz sözünü, 

Hünərin var isə, 

Göstər özünü. 

NaxıĢ üzə gülər, 

Gözü aldadar, 

Dilini yağlayar, 

Sözü bal dadar. 

NaxıĢ tük bitirər 

Keçəl baĢında, 

Ağardar üzünü 
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Qara daĢın da. 

NaxıĢ yox yerdən də 

Ruzi gətirər, 

Çıngılın üstündə 

Çəmən bitirər. 

Uğurla açılar 

Gələn səhərlər, 

Uğurla keçilər 

Bütün səfərlər. 

Sən əkib-tökərsən 

NaxıĢlı biçər. 

Həyatın suyunu 

NaxıĢlı içər. 

Zəhmətin bəhrini 

NaxıĢ götürər. 

Onun hər oyunda 

Əli gətirər. 

NaxıĢ son sözüdür 

Taleyin, baxtın. 

ġıltaq övladıdır 

Zamanın, vaxtın. 

 

KÜTLƏVĠ  OYUN 

 

                                                     Hər bir dərdin 

dərmanı, 

                                                  Hər bir vaxtın 

fərmanı. 
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 Hökm verilmişdi.Bu gün bir şairi meydanda 

dar ağacından asacaqdılar.Bu məmləkətdə doğulub 

ömür sürən, çalışan əhalinin hər cür təbəqəsindən: 

dilənçisindən, süpürgəçisindən, tələbəsindən, 

qaçqınından tutmuş ali mənsəb sahiblərinə qədər, 

kimi desən, burada tapmaq mümkün idi.Kimi şairin 

dostu idi, kimi düşməni, kimi elə-belə, maraq 

xatirinə, tamaşaya baxmaq üçün, kimi də belə kütləvi 

tədbirlərdə özünün iştirakını vətəndaşlıq borcu 

saydığı üçün gəlmişdi.Bir də ki, zarafat deyil, dar 

ağacından şair asılacaq idi.Belə hadisə hər gün baş 

vermir, hər nəslin qismətinə belə fövqəladə tamaşa 

düşmür.Hər yüzilliyin, minilliyin payına belə edam 

düşə, ya düşməyə.Nə vaxtsa, hansı məmləkətdəsə 

birini tonqalda yandırıblar, birini padşahın və 

Allahın üzünə ağ olduğu üçün diri-diri dərisini 

soyublar, birinin gözlərini çıxarıb, dilini 

kəsiblər.Olub, əvvəllər belə şeylər olub.Bir də ki 

onlar cadugər kimi bir şey olublar.Dar ağacları, 

edam kötükləri, ilgəklər, tonqallar tarixə bəzək kimi 

bir şeydir, nədən desən daha çox yadda qalır və 

sonrakı nəsillər: tədqiqatçılar, alimlər, filosoflar, 

şairlər, rəssamlar, hətta bəstəkarlar üçün mövzu 

obyekti olaraq bəşəriyyətə xidmət edir.Hər halda, 

fürsəti əldən vermək olmaz, elə şair harda idi ki, 

gündə meydana çəkib asalar, başqalarına görk 

olsun. 

 Işarə verildi. Şairi gətirdilər. Meydan 

həyəcanla dalğalandı. Adamlar bir-birinin 
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kürəyindən, başından boylanıb baxırdılar.Şair cavan 

idi.Arxa cərgədən kimsə yanındakına pıçıldadı: 

 -Yazıq!Heç belə bir ərə qıyarlar? 

 Bu  pıçıltını icra hakimiyyətinin başçısının 

qulağı aldı və hikkəylə: 

 -Lap atasını da yandırarlar! - dedi. 

 Boynunun buğum-buğum ətinin qızarmağından 

onun necə möhkəm hirsləndiyi bilindi və daldakılar 

bir-birinə göz basıb susdular. 

 Hakim hökmü bir də elan etdi.Sükut çökdü, 

humanitar şöbənin müdiri üzündə məsum bir 

təbəssümlə şairə yaxınlaşdı: 

 -Töbvə edin, - dedi. 

 Səs gəlmədiyindən çaşqınlıqla ətrafa baxdı və 

kameraların obyektivlərinin ona tuşlandığını 

görüb,yenidən gülümsədi: 

 -Bir şey istəyirsinizmi? 

 Cavab olmadı.Hökmdar: 

 -Uzatmayın, - dedi. 

Kəndiri dartdılar.Hamı diksindi.Və...sonra gördülər 

ki, şair ölməyib, sağdır.İşarə alan hərb naziri əlini 

qaldırdı və endirəndə yüzlərlə avtomat və pulemyot 

birdən açıldı.Güllələr şairin bədəninə dəyib qığılcım 

verir və ətrafa səpələnirdi.Şair heç nə olmamış kimi 

onlara baxıb sinədolusu bir ah çəkdi. 

 -Adamları dağıdın ! – deyə hökmdar sürətlə 

meydanı tərk etdi. Əsgərlər dubinka və gözyaşardıcı 

qazla camaata cumdu.Meydanda elə bil tufan qopdu, 

aləm bir-birinə qarışdı.Qaçan, yıxılan, 

qışqıran,yalvaran, söyən, vuran, vurulan, güllə 
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səsləri...bu ağlasığmaz mənzərəyə təkcə bir nəfər 

sakit-sakit  baxır və ağlayırdı.Bu, şair idi. 

 Meydanı ölənlərdən və yaralananlardan 

təmizləyəndən sonra, onu dar ağacından açmaq 

istədilər.Amma şairə toxunmaq 

olmurdu.Yanğınsöndürən maşınlar gəldi, hər 

tərəfdən meydanı dövrəyə aldılar.Sabunlu su ilə 

meydanı qandan təmizlədilər.Bütün günü 

əlləşdilər.Dar ağacı da, kəndirdən sağ-salamat 

sallanan şair də bütün dünyaya meydan oxuyurmuş 

kimi saymazyana yellənirdi. 

 Təcili komissiya təşkil olundu.Komissiyanın 

tərkibinə məşhur xalq yazıçıları, sevimli millət 

vəkilləri, iqtisadçılar, hüquqşünaslar, cəsur 

hərbçilər, klan başçıları və sair...hörmətli şəxslər 

daxil edildi.Təcili surətdə baş verən hadisənin 

mahiyyətini araşdırmaq, ona hüquqi və siyasi qiymət 

vermək lazım idi.Komissiya işini qurtarana qədər 

ölkədə fövqəladə rejim tətbiq olundu. 

 Nəhayət, komissiya işini yekunlaşdırdı, ekspert 

rəyi hazır oldu...və komissiyanın sədri məlumat 

verdi: 

 Sən demə, şair hələ meydana gətirilməzdən 

əvvəl, kamerada ikən, verilən işgəncələrdən 

keçinibmiş... 

 -Bəs, orda, dar ağacından sağ-salamat 

sallanan kimdir? – deyə hökmdar qəzəblə soruşdu. 

 -Onun nə olduğunu biz bilmirik, amma şair 

çoxdan ölüb, -dedilər. 
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 Müşavirə çağırıldı.Necə olursa olsun, dar 

ağacını meydandan götürmək lazım idi.Hamı 

ürəyində şairi söyüb, dar ağacına lənətlər 

yağdırırdı.Bircə bu ütüdən salamat 

qurtarsaydılar!Bir dılğır şairdən ötrü heç kəs 

vəzifəsini itirmək istəmirdi, hətta bəziləri bu 

hadisədən bir şans kimi istifadə etməyə çalışırdı. 

 Əvvəlcə güc nazirləri danışdılar.Baş vermiş 

hadisədə marağı olan xarıcı və daxili, açıq və gizli 

düşmənlər suçlandırıldı.Sonra müşavirlər,yazıçılar, 

millət vəkilləri,hətta xalqın zəhmətkeş təbəqəsini 

təmsil edən nümayəndələr – sadə peşə adamları da 

çıxış etdilər.Nə uzun-uzadı mədhlər, nə də 

düşünülmüş incə taktiki gedişlər bir nəticə 

vermədi.Dar ağacı meydanda dim-dik ucalır, şair də 

küləklərin belə gizləndiyi bir şəhərdə arxayın-

arxayın, özü üçün yellənirdi. 

 Hökmdar yorulmuşdu.Üç gün davam edən 

müşavirə acı bağırsaq kimi uzanır, boş, mənasız 

nitqlər bir-birini əvəz edirdi. 

 -Bunun bir əlacı var, ya yox? – Hökmdar 

təmkinini pozub qışqırdı.Əyanlar qorxularından 

başlarını aşağı dikdilər, gözlərini gizlədilər.Hamı 

özünü məşğul kimi göstərsə də, heç kimin ağlı bir şey 

kəsmirdi.Kimsə canını qurtarmaq üçün 

yavaşca,qorxa-qorxa dedi: 

 -Bəlkə ruhi məsələlər üzrə müşaviri dinləyək? 

 -Hanı, hardadır o? – səbri tükənmiş hökmdar 

soruşdu. 
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 Uzun stolun ayağında, qapıya yaxın yerdə 

büzüşüb oturmuş cılız bir adam ayağa qalxdı.Bu, 

ruhi məsələlər üzrə dövlət müşaviri idi. 

 -Gəl, keç bu tərəfə görək, bu məsələ ən çox 

sizin sahəyə aiddir, sənsə susursan. 

 Müşavir tribunaya tərəf gedə-gedə: 

 -Mən gözləyirdim ki, mənə nə vaxt söz 

verəcəksiniz, cənab... 

 -Yaxşı, yaxşı, danış görək bu nə məsələdir 

belə? 

 Bu müşavirə heç vaxt söz verilmədiyindən, ilk 

dəfə idi çıxış edirdi, ona görə də məclis onu 

tutdu,kəkələyə-kəkələyə: 

 _Bilirsiniz, şair ölüb... 

 -Bunu biz bilirik, bəs o nədir orda, qalıb 

sallana-sallana,götürmək də olmur, heç nə kar 

eləmir, - hökmdar  lap  boğuldu. 

 -Bu onun dərdidir. 

 -Nə?Nə dərd? – hökmdar ayağa durub, 

yenidən oturdu. – İndi deyirsən bu boyda ölkənin 

dərdi bir axmaq şairə qalıb?Bu qədər adlı-sanlı, 

istedadlı, böyük-böyük insanlar qalıb burda, hansısa 

bir tanınmaz-bilinməz, xalq qarşısında heç bir 

xidməti olmayan,şəxsiyyəti də şübhəli olan birisi 

gəlib dərd çəkəcək?Kimdir o?Nəçidir o?Şair 

idi,gedib arağını içəydi, şerini yazaydı.Bəs, 

buradakılar nədir, şair deyil?Nədən kasıb olsaq da, 

maşallah,şairdən boluq.Bilirsən, nə var, bu 
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məmləkətin yiyəsi də var, onun dərdini çəkən 

rəhbərliyi də! 

 Müşavir  mızıldandı: 

 -Nə bilim, vallah, Allahın işidi... 

 -Bura bax ey... – Hökmdar təhdidlə barmağını 

stola vurdu, - Allah-zad bilmirəm, hətərən-pətərən 

danışma, de görək, neyləmək lazımdır? Təklifin 

nədir? 

 -Vallar, mən bildiyimi deyirəm, orda qalan 

onun dərdidir, onu götürmək mümkün olan iş deyil... 

 Hökmdar hirsindən güldü, kinayə ilə: 

 -İndi nə deyirsən, o boyda meydanda dar ağacı 

qalsın?Sən heç düşünürsən bu nə deməkdir?Yoxsa, 

sən də onun yanında yellənmək istəyirsən? 

 Müşavir udqundu.Son gücünü topladı, zəif 

səslə: 

 -Onu oradan götürmək mümkün olmayacaq, 

buna heç nəyin gücü çatmaz, amma çıxış yolu var... 

 Hökmdarın nəfəsi tıxandı: 

 -De, de görək nədir çıxış yolu? 

 -Məsələyə bir qədər başqa cür yanaşmaq 

olar...Məclis üstündən ağır bir yük götürülmüş kimi 

dərindən nəfəs aldı: 

 -Allaha şükür!Axır ki,çıxış yolu tapıldı! 

                                                       *** 

Hökmdar qalxıb müşavirəni bağlı elan etdi.Sürətlə 

zaldan çıxdı.Arxasında kömək-çiləri qaçaraq 

getdilər.Gizli məşvərətə dövlət administrasiyasından  

və  ruhi məsələlər üzrə müşavirdən başqa kimsə 
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buraxılmadı.Qapalı məsləhətləşmələrdən sonra təcili 

mətn hazırlandı… 

 Səhərisi gün televiziyada özünü tarıma çəkmiş 

diktor pafosla oxuyurdu: 

 -...Hökumət və dövlət rəhbərləri...baş vermiş 

faciə münasibəti ilə xalqa başsağlığı verir və  xalqı 

xarici və daxili düşmənlərin təxribatına uymamağa 

çağırır.Dərin məzmunlu və dolğun əsərləri ilə xalqın 

böyük məhəbbətini qazanan şairin adını 

əbədiləşdirmək üçün aşağıdakı fərman yerinə 

yetirilsin: 

 1. Əsərlərinin toplanıb nəşr olunması ilə 

əlaqədar komissiya təşkil olunsun (komissiyanın 

tərkibi...)  

  2. Baş meydanda şairin rəmzi heykəli 

qoyulsun. 

 3. Müstəqillik uğrunda apardığı mübarizəyə 

görə “İstiqlal” ordeni ilə təltif edilsin (ölümündən 

sonra). 

 4. Kirayə yaşadığı evin qapısına xatirə  lövhəsi 

vurulsun. 

 5. Şairin adının verilməsi üçün obyektlər 

seçilsin. 

 6. Və... 

 7. ...sair...və ilaxır... 

 

              *** 

Oyun bitmək üzrədir, 

Oyunun qaydaları 
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Sona yetmək üzrədir. 

Oyun vardı, oyun yox, 

Oyun çarxdan çıxan ox. 

O nə yaxĢı, nə pisdi, 

Oyun hər Ģeydən əvvəl 

Bir duyğudu, bir hissdi. 

O niyə oynanıldı, 

Onun məqsədi nəydi? 

Bəlkə, söz demək üçün 

Oyun bir bəhanəydi? 

Kiminsə ürəyində 

Tikandı, üzə çıxdı, 

Kimsə bulanıq sudan 

Durulub üzə çıxdı? 

Oyunun min köynəyi, 

Min donu var dünyada, 

Oyunun nə əvvəli, 

Nə sonu var dünyada. 

ġair, niyə ürəyin 

Nigarandır “Oyundan”. 

Bəlkə oxun yan keçib 

NiĢangahın yanından? 

Oyunun boĢluqları 

Bəlkə, tamam dolmayıb, 

Oyunun halqaları 

Bəlkə,tamam olmayıb? 

Bu oyunun içində  

Bəlkə, baĢqa oyun var? 

Taleyin oyununa 

Bəlkə, inanmayan var? 
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Hayana fırlansan da 

Oyun elə oyundur, 

Sən öz sözünü dedin, 

Son söz yenə onundur. 

              

                2000. 

 

 

      ULDUZ  SƏSLƏRĠ 

 

          (nağıl-poema) 

 

Gecə uduzlara baxma, - demiĢdi, 

Sehrinə salar səni, 

Ayla, Günlə danıĢma, - demiĢdi, 

Yuxusu tutar səni, 

Aldanma  

vəd olunmuĢ küləklərə, 

Vaxtdan qoparar səni. 

Su üstündə yatma, - demiĢdi, 

Sevgisi udar səni. 

Baxma 

GünəĢdən qopan həyəcanlara, 

Göz yaĢlarının günahına batma, 

Gözlə, gözlə onu, 

Sözümü unutma, - demiĢdi. 

 

                    *** 
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Bir ulduz gözünü açdı içimdə, 

Ġtirdim dünyanın cazibəsini. 

Məndən uzaqlaĢıb yox oldu əksim, 

Duydum dalğa-dalğa ulduz səsini. 

Tanıdım...  

          bu sənsən,  

                          iĢıq əllərin 

Nağıl dünyasının görüntüsüdür. 

BaĢımdan tökülən ulduz səsləri 

Sənin ürəyinin döyüntüsüdür. 

Yağan ulduzları yığdım ovcuma, 

Öpdüm...dodaqlarım nura boyandı. 

Dünyanın yuxulu, daĢ sevgiləri 

Diksinib yuxudan, daĢdan oyandı. 

Unutdum, 

Hər Ģeyi unutdum, 

Uzaq ümidlərin  

uzaq ayrılıqlarda qaldiğını, 

məhkum xatirələrin 

gizli dərdlərimdə solub-saraldığını, 

Unutdum, 

Kənardan baxanların  

hər zaman haqlı olduğunu. 

Unutdum, 

Özümün də, 

Sənin də kim olduğunu. 

DüĢəndə səsinin doğmalığına, 

Unutdum hər Ģeyi, 

QovuĢanda  

kəhkəĢan yolunun ağ zolağına, 
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Baxmadım, 

dünyanın qütbləri kimi  

hər zaman, 

məndən qaçan vaxtın uzaqlığına, 

Ərimək istədim duyğularında. 

hər Ģeyi ataraq, 

dalğalara yataraq, 

iztirabdan, ağrıdan, 

çarpıĢmadan, əzabdan, 

Mənə yad olan dünyadan çıxaraq, 

Vaxtın əlindən qurtularaq, 

Ġpəyə dönmək istədim, 

ərimək, 

yüngülləmək. 

Dəniz köpüyünə dönmək istədim, 

Dünyadan azad olmaq, 

Təzədən doğulmaq, 

Körpəyə dönmək istədim, 

Köpüyə dönmək istədim. 

       

                       *** 

Qulaq as, indi mən sənə 

Bir tale nağılı söyləyəcəyəm. 

Bir vaxt eĢitdiyim gözəl bir səsi 

Yenidən anaraq göynəyəcəyəm. 

 

Ötən zamanların uzaqlığında 

Dəniz kənarında bir qəsr vardı. 

Yığıb dostlarını baĢına hər gün, 
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Cəsur bir cəngavər Ģən yaĢayardı. 

 

Məclislər qurardı, ova çıxardı, 

Tez-tez düzəldərdi məzhəkə, Ģadlıq, 

YarıĢlar, turnirlər bayramsayağı, 

Tutardı hər yanı atəĢfəĢanlıq. 

 

Bəzən yorularaq əyləncələrdən, 

Gecələr sahildə oturardı tək. 

Suların səsinə qulaq asardı, 

Ulduzlar dənizdən yox olanadək. 

 

Heyranlıq sarardı bütün qəlbini, 

Susub dinləyərdi dəniz səsini, 

Bütün vücudunda duyardı aydın, 

Sirli bir dünyanın cazibəsini. 

 

Çəkirdi ruhunu qəmli bir nəğmə, 

Onu çağırırdı xəyali bir səs, 

Görmək istəyərək ecazkar səsi, 

Həsrətlə dənizə baxırdı əbəs. 

 

Dəniz  dünyasının möcüzəsində 

Bir pəri yaĢardı nur kimi parlaq. 

Könlünü verərək eĢqin hökmünə, 

Nəğmələr deyərdi o gözəl varlıq. 

 

Dünyanın yabançı baxıĢlarından 

Onu qoruyurdu uzun saçları. 

Göylərin üzünü əks eləyərək, 
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Ulduz tək yanırdı yosun saçları. 

 

O qız vurulmuĢdu gənc Ģahzadəyə, 

Ġlk dəfə sahildə gördüyü andan. 

Hər gecə sahilə üzüb gəlirdi, 

Keçərək taleyin həyəcanından. 

 

Gizlənib suların kölgəliyində, 

Baxırdı sarayın iĢıqlarına. 

Əlvan çılçıraqlar, oyunlar, rəqslər, 

Gözəl bir nağıl tək gəlirdi ona. 

 

Yosun saçlarının ulduzlarıyla 

Sevgi çələngini toxuyurdu o. 

Oynaq ləpələrlə pıçıldaĢaraq, 

Sehrli nəğmələr oxuyurdu o. 

 

O artıq qopmuĢdu öz dünyasından, 

Gizli bir eĢq ilə uçurdu ruhu. 

Anbaan özündən uzaqlaĢaraq, 

Özgə bir dünyanı açırdı ruhu. 

 

Dəniz qarısına açıb sirrini, 

Yalvardı, düĢərək ayaqlarına, 

DaniĢib qəlbinin əzablarını, 

Dedi, kömək etsin cadugər ona. 

 

Səbrlə dinlədi dəniz qarısı, 

Ürəkdən acidi onun halına. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

Nisə Bəyim.                  “Duyğu yağıĢları” 

214  

Açıb ulduzların xəritəsini, 

Baxdı gözəl qızın tale falına. 

 

Dedi:”Unut onu, gözəl mələyim, 

Amandır, bu eĢqin sonu ölümdür”. 

Pəri titrəyərək: “Qoy olsun, - dedi, 

Onsuz da yaĢamaq mənə zülümdür!” 

 

Qarı çox yalvardı, qiz eĢitmədi, 

Gördü, qız özünü oda salacaq. 

“Onda bir Ģərtim var, - söylədi qarı, 

Ulduzlu saçların mənim olacaq”. 

 

Pəri düĢünmədən: “Razıyam!” – dedi, 

Bu qurban özünə asan göründü. 

ĠĢıq saçlarını verdiyi anda, 

Bilmədi bəxtinin ulduzu söndü. 

 

“Get, vaxtın azdır, - dedi cadugər, 

Sən ona özünü tanıtmalısan. 

GünəĢin Ģəfəqi doğana qədər, 

Sən yenə dənizə qayıtmalısan.” 

 

Bir cüt ayaq verdi cadugər ona, 

Sahildə geyərək yola düzəldi. 

Ağrıyan canını diĢinə tutub, 

Min bir əzab ilə saraya gəldi. 

 

Güzgülü divarlar, uca tavanlar, 

Göylərin tağını əks eləyirdi. 
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Al-əlvan geyinmiĢ nazlı gözəllər 

Sıraya düzülüb rəqs eləyirdi. 

 

Qonub musiqinin qanadlarına 

Pəri qu quĢu tək süzürdü sanki. 

Zərif ayaqları dəymirdi yerə, 

Dalğalar üstündə üzürdü sanki. 

 

 

Heç kəs tanımırdı gələn qonağı, 

Salon heyranlıqla baxırdı ona. 

O məhəl qoymadan rəqs eləyirdi, 

Ağrıdan sızlayan ayaqlarına. 

 

Qəlbinin ağrısı dilinə gəldi, 

Elə bil göylərdən endi ulduzlar. 

Bərq vurdu səsinin sehrində aləm, 

Dil açıb oxudu qəmli avazla. 

 

Könlünü əritdi, ruhunu aldi, 

Dəniz pərisinin sehrli səsi. 

Gəldi xəyalına gənc Ģahzadənin 

Sahildə duyduğu dəniz nəğməsi. 

 

Qıza yaxınlaĢdı cəsur cəngavər, 

SoruĢdu: “De, kimsən, ey gözəl mələk? 

Əziz qonağımız ol, sarayda qal, 

Hardan gəlmisən, de, yerini bilək.” 
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Gəncin sorğusundan tutuldu pəri, 

Bir söz söyləmədi, gözləri doldu. 

Bütün varlığını alan suala 

Cavabı cüt dəniz incisi oldu. 

 

Heyrətlə qoyaraq o Ģahzadəni, 

Tərk etdi sarayı qorxu içində. 

Qızın təĢviĢini anlamayaraq, 

Qaldı üzüntülü qayğı içində. 

 

Qız birdən anladı vücudu itir, 

Qarıdan aldığı vaxt da bitirdi. 

Görüb dan yerinin qızardığını, 

Özünü son anda suya yetirdi. 

 

Qarı gözləyirdi onu nigaran, 

Qızı sağ görəndə xeyli sevindi. 

Ulu yaradana Ģükr eləyərək, 

Pəriylə dənizin dibinə döndü. 

 

                 *** 

“Yox, - dedi, günaha batırma məni, 

Məni bu çağımda yoldan eyləmə.” 

“Görüb, qayıdaram,” – yalvardı pəri, 

“Sus, - dedi, - bu haqda bir söz söyləmə!” 

 

Göz yaĢı içində çırpındı pəri, 

“Aman, qarıcığım, getməsəm, ölləm! 

Üzünü görməkdir sonuncu arzum, 

Inan ki, arzuma yetməsəm, ölləm! 
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Sahilə gəlmiĢdi yenə bu gecə, 

Gördüm öz əksini onun gözündə. 

Əsən küləklərdən soruĢdu məni, 

Kədər oxunurdu qəmli üzündə.” 

 

“Ağılsız qızcığaz, aldanma əbəs, 

Səni məhv edəcək inadkarlığın. 

Dənizdən ayrılsan ikicə addım, 

Köpüyə dönəcək bütün varlığın. 

 

Gözəlim, çətindir ikinci sınaq, 

Hər Ģeyə dözüb tab gətirməlisən. 

Razı salmaq üçün göy qubbəsini, 

Bu dəfə səsini itirməlisən. 

 

Qız qəbul elədi bu qurbanı da, 

Anladı, bu dəfə canından keçır. 

Sehrini itirir səsiylə birgə, 

Taleyin sonuncu camını içir. 

 

Saray baĢdan-baĢa çıraqban idi, 

Pulcuq paltarında pəri yanırdı. 

Saray adətincə Ģahzadə oğlan 

BaĢqa Ģahzadəyə niĢanlanırdı. 

 

Cah-cəlal içində Ģənlənirdilər, 

Gənc oğlan nədənsə nigaran idi. 

O, xoĢ arzulara, bol təbriklərə 
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Hərdən soyuq-soyuq gülümsəyirdi. 

 

Görüb yaxınlaĢdı Ģahzadə qıza, 

Rəqsə dəvət etdi tutub əlindən. 

Gənc sorğu-suala çəkdi pərini, 

Qıfıl açılmadı qızın dilindən. 

 

BaxıĢı dəniz tək dərindən-dərin, 

Gözündən duyğular aĢıb-daĢırdı. 

Titrək dodaqları bir-biri ilə 

Gizli bir sirr ilə pıçıldaĢırdı. 

 

“Niyə daniĢmırsan, ey sirli qonaq, 

Niyə gizlədirsən kim olduğunu? 

Mənə bir gözəli xatırladırsan, 

Nə vaxtsa yuxuda görmüĢəm onu. 

 

O sanki mələkdi, incə vücudlu, 

ġəlalə saçları nur tək axırdı. 

Elə oxuyurdu dalğalar üstə, 

Səsindən hər yana ulduz yağırdı. 

 

Əfsus ki, tapmadım onu dünyada, 

Bəlkə də, o yuxu bir xəyal imiĢ. 

Mənim ürəyimi alan gözəlin 

Sevgisi ömrümə bir zaval imiĢ. 

 

ĠĢıq tək saçların olsaydı əgər, 

Elə bilərdim ki, o mələk sənsən. 

Ulduzlar yağsaydı nəğmələrindən, 
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Deyərdim o arzu, o dilək sənsən.” 

 

Ağrıdan pərinin pozuldu halı, 

Ürəyi min yerdən iynələnirdi. 

Onun qulağına uzaqdan hərdən, 

Təkcə Ģahzadənin səsi gəlirdi.  

 

                     *** 

Qarı çox gözlədi, qiz görünmədi, 

Bildi ki, baĢına bir qəza gəlmiĢ. 

Sözünə baxmadı axmaq qızcığaz, 

Bəlkə də, əzablar içində ölmüĢ. 

 

Pəri yıxılmıĢdı sahildə hissiz, 

Alıb qollarına götürdü onu. 

Dəniz məlhəminin möcüzəsindən 

Ġçirib özünə gətirdi onu. 

 

Açdı gözlərini o gözəl varlıq, 

Susuz ciyərləri sanki yanırdı. 

Onun gözlərinin lal sükutunda 

Bir dəniz itkisi dalğalanırdı. 

 

Dinib-danıĢmırdı, susurdu pəri, 

Həyatı donmuĢdu vaxt güzgüsündə. 

Məhv olmuĢ eĢqini, arzularını, 

Qaranlıq görürdü baxt güzgüsündə. 

 

“Əlvida” – söylədi bir gün qarıya 
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Dedi bağıĢlasın onu cadugər. 

Həyata qaytardı yenidən onu, 

Keçsin günahından, mümkünsə əgər. 

 

Qarı bilirdi ki, bu zərif xilqət 

EĢqin atəĢində yanıb solacaq. 

Yosun saçlarını qaytarıb ona, 

Dedi, bunlar sənə lazım olacaq. 

 

Baxdı soyuq-soyuq sönük saçına, 

Ah çəkib ürəkdən, üzdü sahilə. 

GümüĢ vücudunu öpən ləpələr 

Onun kədərini gətirdi dilə. 

 

Qayalar dalından boylandı  qəsrə, 

Gördü pəncərələr sükuta dalmıĢ. 

Bir vaxtlar sevinclə coĢan sarayı 

Qəm-qüssə bürmüĢ, çən-duman almıĢ. 

 

TəlaĢla çırpındı sevən ürəyi, 

Aman, Ģahzadəyə bir Ģeymi olmüĢ? 

Hanı bu sarayın təmtəraqları, 

Köhnə dəyirman tək suyu sovulmuĢ? 

 

Həyəcan içində durub gözlədi, 

Ġntizar duyğusu üzdü qəlbini, 

Sanki ĢimĢək kimi bölündü dünya, 

Qəflətən görəndə o Ģahzadəni. 

 

Oturdu sahildə qəmli, kədərli, 
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Baxdı ləpələrə uzun-uzadı. 

Çöhrəsi solğundu düĢüncələrdən, 

Baxıb axtardı gözü uzağı. 

 

Gecənin yaralı səssizliyində 

Dalğalar gizlincə pıçıldaĢırdı. 

Onun dodağından qopan nəğmədə 

Qəlbinin fəryadı aĢıb-daĢırdı. 

 

Pəri qulaq verdi bu həzin səsə, 

Sanki axıb gələn öz nəfəsiydi. 

Çırpındı vücudu, titrədi ruhu, 

Heyhat! EĢitdiyi öz nəğməsiydi. 

 

Unutdu bir anda əzablarını, 

Sehri səsini gətirdi dilə. 

Yanan ulduzların əhatəsində 

Üz-üzə dayandı Ģahzadə ilə. 

 

Yenə nurlu halə bürüdü onu, 

Köksünə sığmadı iĢıq ürəyi. 

Onu dalğaların qoynundan alıb, 

Sahilə apardı dəniz küləyi. 

 

Bir heyrət nidası tutdu hər yanı , 

ġahzadə görərkən tanıdı onu. 

Xəyaldan xəyala qanadlanaraq, 

Sandı yuxusunun çın olduğunu. 
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Tutdu əllərindən gözəl pərinin, 

Sevgi yağıĢında çimdi dalğalar. 

DanıĢıb bir eĢqin macərasını, 

Nəğməylə oynayıb-dindi dalğalar. 

 

Vaxt dondu o anın baxıĢlarında, 

EĢqin lövhəsində zaman dayandı. 

Dünya yaranıĢdan olduğu kimi 

Yenə tilsimlənib sehrə boyandı. 

 

Sular həyəcanla qulaq kəsildi, 

Bir gəncin eĢginin pıçıltısına. 

Torpaq da, dəniz də, göy də qovuĢdu, 

Dünyanın əbədi sevgi anına. 

 

GünəĢin oyanan  Ģəfəqlərindən 

Xəbəri yox idi dəniz qızının. 

IĢiği tutmuĢdu dənizi, göyü, 

Səhər müjdəçisi dan ulduzunun. 

 

Hiss etdi vücudu əriyib gedir, 

Ürəyi oynadı, qəlbi doyündü. 

Son dəfə baxaraq sevgilisinə, 

Bir anın içində köpüyə döndü. 

 

Axıb dalğalara qarıĢdı pəri, 

Dəniz köpüyünə döndü sevərək. 

Bərq vurdu günəĢin Ģəfəqlərində 

Baxdı göy üzünə gülümsəyərək. 
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O gənc itirilmiĢ yuxularını 

Dənizdən soruĢdu,göydən soruĢdu. 

Tale də bilmədi onun xəyalı 

Dəniz sevgisinə  nə vaxt qovuĢdu. 

 

Onun sevgisinin sirri nə idi, 

Gözünü tutan eĢq günah idimi? 

Nakam sevgilər yaĢatmaq üçün 

Bu, göz yaĢlarının ahı idimi? 

 

Bəlkə,heç bu nağıl belə deyildi, 

Mənim xəyalımda beləcə qalmıĢ. 

Etdiyim ilk və son tərcümə idi, 

Köhnə kamodumda solub-saralmıĢ. 

 

“Oyunu” yazanda yadıma düĢdü, 

Qəfil xatırladım bu rəvayəti. 

Könlümdən bir sevgi nəğməsi keçdi, 

Yenidən göynətdim bu hekayəti. 

 

                         *** 

“Ulduz səslərini” yarımçıq qoyub, 

Mükafat dalınca getdim Bakiya. 

ġerimin ilk rəsmi, fəxri adıydı, 

“Ulduz səslərində” çıxdı ortaya. 

 

Dünyanın əbədi həqiqətləri 

Məni təkrar-təkrar heyran eyləmiĢ. 

Haqqın yaratdığı dünya da haqdır, 
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Bunu haqq dünyası əyan eyləmiĢ. 

 

Bütün sevgilərdən daha ucadır, 

Haqqın dərgahında Ģairin adı. 

Haqqın sevgisinə qovuĢanlara 

Haqq verir dünyada hər mükafatı. 

 

Ġsa Ġsmayılzadə... gözəl Ģairdi, 

TutmuĢdu Sözümün iĢığı onu. 

Həssas ürəyilə duyurdu, yəqin, 

ġerimin nə qədər pak olduğunu. 

 

ġəhid kitabımın misralarına 

Bir abidə yapdım doxsan yeddidə. 

Adı “Yerə, Göyə, Tanrıya” idi, 

Ulduzu ruhumda yanır indi də. 

 

Onun ölümündən bircə gün əvvəl, 

Dənizdə rastlaĢdıq gözlənilmədən. 

Mənə mükafat tək verilən adı 

Mən o vaxt almıĢam onun əlindən. 

 

Təzə kitabımı alıb əlinə, 

UĢaq sevinciylə varaqladı o. 

Hansısa Ģerimdə  iliĢdi gözü, 

Əlini alnında daraqladı o. 

 

“XoĢbəxt ol”, - söylədi qəfildən mənə, 

Mavi gözlərindən harasa itdi. 

Mənə təkrar-təkrar uğur diləyib, 
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Ruhunun dalınca özü də getdi. 

 

DüĢündüm, nə yaman solğundu Ģair, 

Nədən pəriĢandı halı bu qədər? 

Özünü nə qədər Ģux göstərsə də, 

BürümüĢ ruhunu dərin bir kədər. 

 

 

Qəzetdən oxudum bu bəd xəbəri, 

Oxudum... qəflətən vəfat eyləmiĢ... 

Könlü havalanmıĢ durna səsinə, 

ġair bu dünyaya vida söyləmiĢ. 

 

Gözümün önündə dindi xəyalı, 

Qəzeti islatdım göz yaĢlarıyla. 

Adını ölümün adından yudum, 

Aprel buludunun yağıĢlarıyla. 

 

“XoĢbəxt ol” sədası yağdı göylərdən, 

SayrıĢan ulduzlar söz yuvasıydı. 

Bu sözlər dünyadan gedən Ģairin 

Bəlkə, bu dünyaya  son duasıydı. 

 

“XoĢbəxtlik”,”bədbəxtlik” – tale sirridir, 

Mən bu anlamlarda gücsüzəm düzü, 

Lüğəti mənada, leksik mənada 

DaĢıya bilmirəm bu iki sözü. 

 

Ömrüm taleyimin keçidlərində 
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Nə sərhəd tanımıĢ, nə hədd tanımıĢ. 

Məni vaxtdan vaxta atanda bəxtim 

Sevinc də sınamıĢ, dərd də sınamıĢ. 

 

Gələn uğuru da, göz yaĢını da, 

AlmıĢam tanrıdan mükafat kimi. 

Dünyanın çəkilməz ağrılarını 

Bəzən götürmüĢəm zarafat kimi. 

 

Nankor olmamıĢam öz qismətimə, 

Göylərin eĢqini duyub yanmıĢam. 

Ürəyim alanda haqq sevgisini, 

Özümü hamıdan xoĢbəxt sanmıĢam. 

 

Bəzən kədərə də möhtac olmuĢam, 

Bəzən ümidim tək dərdimə qalıb. 

Bəzən adi söz də, adi baxıĢ da, 

Adi təbəssüm də dayağım olub. 

 

Bu ad da gözəldir, əzizdir mənə, 

Sevinci, fərəhi sarır qəlbimi. 

Bütün dostlarımın məhəbbətilə 

Alıram tanrının sevgisi kimi. 

 

 

                                               *** 

 

Aman, sevgili gözlər! 

Aman ver mənə. 

Nəfəsimi dərməyə, 
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üzümü döndərməyə, 

ölüb,təzədən dirilməyə  

aman ver mənə. 

Süngər kağızı kimi  

hopdurma məni baxıĢlarına, 

Gözlərini yum bir anlıq 

Allahdan imdad diləyim  

dözmək üçün  

ulduz yağıĢlarına. 

Məndən əsirgəmə dualarını, 

Axsın iĢıq səsin yuxularıma, 

Nitqimdə  

qupquru quruyan adın  

yağsın yaz seli tək duyğularıma. 

Mənə kömək ol, 

sübhün ala-toranında, 

günəĢin qürubunda, 

ulduzlar dənizə yağanda, 

Ay yerə dolananda. 

Sən  

     mənim arzularımın  

               möcüzə qatında, 

Vaxt vaxta qovuĢanda  

və yalnız bu anda  

yalnız sənin üçün 

varam dünyada. 

 

                 *** 
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Bizim aramızda kimlər var hələ, 

Divlər, əjdahalar, cinlər var hələ, 

Sən hələ kölgənlə vuruĢmalısan, 

Mən hələ özümlə döyüĢməliyəm. 

Gözə görünməyən, ağla gəlməyəm. 

Sirli düyünləri dəf etməliyəm. 

Vaxtın halqaları tamam olmayıb, 

Tilsimlər, sehrlər tam açılmayıb. 

Sənin gözlərində yuxu var hələ, 

Mənim ürəyimdə qorxu var hələ, 

Sən hələ yarana duz basmalısan, 

Sən hələ yuxunu dağıtmalısan. 

Qırx qapı aĢmalı, qırx yol keçməli, 

Qara-qorxuları yox etməlisən, 

Bütün sınaqlarından üzüağ çıxıb, 

Özünü, eĢqini doğrultmalısan. 

Mən hələ saçımdan asılmalıyam, 

Səsimdən, ahımdan asılmalıyam, 

Küləkdən, ĢimĢəkdən, oddan adlayıb, 

Ruhumdan qorxunu götürməliyəm. 

Həsrətdən, xiffətdən, möhnətdən keçib, 

Sənə ürəyimi gətirməliyəm. 

Mənim nağılımı pozma, sən Allah! 

Bu gözəl arzunu, gözəl xəyalı 

Gülüb, zarafata yozma, sən Allah! 

Adamın ağlını alan dünyada 

Mənim son ümidim nağıla qalıb, 

Ən gözəl niyyətlər, ən gözəl sözlər, 

Ən gözəl sevgilər nağılda qalıb. 

Bəlkə bu son ümiddir... 
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dayan... 

son ümid... 

Niyə bu “son” sözü gözəl səslənir, 

Qulağa xoĢ gəlir,gözə xoĢ gəlir? 

Sönən bir ocağın son iĢartısı, 

Solan  bir yarpağın son yaĢantısı... 

Son döyüĢ, son görüĢ, son vida, son eĢq, 

Son dəfə, son dua, son səs, son iĢıq... 

Niyə bu “son” sözü cazibəlidir? 

Elə bil ilanın əfsun dilidir. 

Bu əfsun aldadır, yoldan çıxarır, 

Bu əfsun al dillə səni çağırır. 

Bu “son”un dilləri xəyal tək Ģirin, 

Bu “son”un əlləri yuxu tək dərin, 

Bu ilğım “son” eĢqin “son” əcəlidir, 

Bu “son” ölüm qədər möcüzəlidir. 

Yox, dayan,”son” demə, qurbanın olum, 

Mənim nağılımı korlama belə, 

Ölümü-itimi gətirmə dilə. 

Mən sonsuz arzular sorağındayam, 

Mən sonsuz sevgilər zolağındayam. 

Ruhum sonsuzluğun qanadlarında, 

EĢqim  sonsuzluğun vaxt axarında. 

Küləkdən-küləyə axıb gedərəm, 

Buluddan-buluda yağıb gedərəm. 

Taledən-taleyə keçər ürəyim, 

Ümiddən-ümidə köçər ürəyim. 

Gecə ulduzlarla yanıb-sönərəm, 

GünəĢlə gedərəm, Ayla dönərəm. 
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                   *** 

 

Onsuz da dünya dardır, 

Uçmayıb neyləyəydim? 

Ürəyimi küləklərə 

Açmayıb neyləyəydim? 

 

Nə yaman oxĢayır sənə, 

Göy yanır ulduz-ulduz. 

Niyə belə uzaqdasan, 

Mən sənsiz belə yalqız. 

 

Soraq göndərdim sənə, 

Səsim sənə çatdımı? 

Göylər niyə tutuldu, 

Cavabın bir ahdımı? 

 

                    *** 

 

Get, səhər açıldı daha, 

Nağıl da bitdi burda. 

Get, özünçün dolan indi 

YaĢadığın dünyada. 

Küçələrdə asudə gəz, 

ġəhərdə azad dolan 

Gecələri rahat yat, 

Səhər ağrısız oyan. 

Pillələri yüngül qalx, 

Dostlarınla ərklə danıĢ. 
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Gündəlik qəzetlərə bax, 

Bir az da özün çalıĢ. 

Bir də... 

Məni xatırla, 

Özünlə tək qalanda. 

Dərdini dərdimlə böl, 

Tamam tənha olanda. 

Məni bu yad dünyada 

Təkcə sənsən duyanım, 

Məni itirməkdən qorxma, 

Tapmaqdan da qorxma, canım! 

 

                     *** 

 

Nə gördük, nə götürdük 

Tale nağıllarından? 

Nə itirdik, nə gətirdik 

Bu ömür yollarından? 

Hər nağılın arxasında 

Kiminsə bəxti yatmıĢ, 

UĢaqlara vermək üçün 

Onu böyüklər yapmıĢ. 

Hər kəs öz nağılını 

Bir vaxt kimdənsə almıĢ, 

Kiminsə qulağına 

Kim isə pıçıldamıĢ. 

Bu nağıl nağıl deyil, 

Açardı ömrümüzə. 

Yuxuya gedən anda 
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Kimsə söyləmiĢ bizə. 

Hər nağıldan nə isə 

Miras qalıbdır bizə, 

Hər nağıldan bir yol var 

Bizim taleyimizə. 

 

                *** 

 

Nağılda görüĢdük ayla gün kimi, 

Nağılda ayrıldı talelərimiz. 

Gedək, o yolları bir də axtaraq, 

Bəlkə, rastımıza çıxdı izimiz. 

 

Gedən sıxıntılar,gələn ağrılar 

Bizim aramızda bölünəcəkmi? 

Uzaq zamanların ayrılığından 

Dönən hansımızıq, bilinəcəkmi? 

 

Kədər də, həsrət də, duman də çökər, 

Nağıllar içində ötən ömrümüz. 

Yağan ulduzların sevgi qoxusu 

Bəs edər,  

            bəs edər,  

                         bəs edər mənə.  

 

                   

                     Aprel 2001  
 

http://www.kitabxana.net/

