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Сечилмиш ясярляри
ßËËÈ ÉÀØÛÌÀ ÅÏÈÃÐÀÔ
Ùå÷ áèëìèðÿì áó âàõòàcàí
Äàø ãîéäóììó äàø öñòöíÿ.
Àä ýöíëÿðè áàéðàì äåéèëÉàø ýÿòèðèð éàø öñòöíÿ.
Ìÿí õÿéàëëàð àäàñûíà
Þìðöìö ñöðýöí áèëèðÿì.
È÷èìäÿêè áó ñÿëòÿíÿò
Äåâðèëÿð áèð ýöí-áèëèðÿì.
Äÿäÿì Ãîðãóä áècà éåðÿ
"Ôàíè äöíéà" ñþéëÿìÿçìèø.
Èíñàí êèìè éàøàìàüà
Áèð þìöð áÿñ åéëÿìÿçìèø...
Ùà÷àí ýÿëäè, ùà÷àí ýåòäè
ßëëè ãûøûì, ÿëëè éàçûì?
Ýåäÿí þìðöí áó éàøûíà
ßëèì ýÿëìèð "ÿëëè" éàçûì.
Éàøàìàüû áàcàðàíà
Éåð öçöíäÿ éåð áàøäàäûð.
Íÿ éàøäà áèëñÿ þçöíö
Èíñàí åëÿ î éàøäàäûð.
2004
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Адил Ъямил
ÑÀËÀÌ, ÒÖÐÊ ÅËËßÐÈ
Ñàëàì îëñóí òöðê åëëÿðè,
Ñîéäàøûíûç áèëèí ìÿíè.
Éà äà òöðêöí òàðèõèíäÿí
Áèðäÿôÿëèê ñèëèí ìÿíè.
Ìÿí Ìåòåíèí,Àòèëëàíûí
Îä ïöñêöðÿí íÿôÿñèéÿì.
Àòàòöðêÿ àòà äåéÿí
Áèëýÿ õàãàí íÿâÿñèéÿì.
Ìÿí þëêÿëÿð ôÿòù åëÿäèì,
Ãîëòóãëàðäà éàøàìàäûì.
Òàðèõÿ ãàíëà éàçûëûá
Ãûï÷àã àäûì, Îüóç àäûì.
Ìèí èëëÿðäÿí êå÷èá ýÿëÿí
ßñèëëÿðèí ÿñëèíäÿíÿì.
ÃàðàÒöðêåø áîéóíäàíàì,
Ñàðû Íîãàé íÿñëèíäÿíÿì.
Càíûì, ýþçöì òöðê åëëÿðè,
Ñèçëÿð ìÿíèì àðõàäàøûì.
Áèð âÿñèééÿò êèòàáûäûð
Éåíèñåéäÿ ìÿçàð äàøûì.
Áîçãûðëàðäà éóðòà éàïàí
Äÿëèãàíëû ÷þë îüëóéàì.
Þç åëèíäÿí, îáàñûíäàí
Àéðû äöøÿí åë îüëóéàì.
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Àòà éóðäóì óëó Àëòàé,
Àíà éóðäóì-Àíàäîëó.
Òöðê äåéÿíäÿ áó ãîëëàðûì
Ñàíêè äþíöá ãàíàä îëóð...
Ãàðòàë êèìè ýþé öçöíäÿ
Äþâðÿ âóðóá ñöçöðÿì ìÿí.
Òöðêöí çÿôÿð áàéðàüûíà
Àé-óëäóçó äöçöðÿì ìÿí.
Càíûì, ýþçöì òöðê åëëÿðè,
Ìÿíèì àðçóì, èñòÿéèì-ñèç.
Òàíðû òöðêö ãîðóñóí ãîéÄàéàüûì-ñèç, äÿñòÿéèì-ñèç.
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Адил Ъямил
ÁÓ ÊÞÙÍß ÄÖÍÉÀÄÀ
Äîüóëàí àíûíäà ãûøãûðûð cîcóãÈíñàíûí äöíéàéà ôÿðéàä áîðcó âàð.
Áèð äÿ áàõûðñàí êè, éàä îëäó ùàìûÄîüìàíûí äîüìàéà áèð éàä áîðcó âàð.
Íàìÿðäëèê, cîìÿðäëèê àòàäàí ýÿëèð,
Áèð áÿëà áèð êè÷èê õÿòàäàí ýÿëèð.
Ãèñìÿòèì íàüûëäàí, áóòàäàí ýÿëèðÌÿíÿ íàüûëëàðûí "àü àò" áîðcó âàð.
Åë éîëó áîðàíà, ãàðà äöøÿíäÿ,
Éóðäóí àü ýöíöíÿ ãàðà äöøÿíäÿ,
Ìÿìëÿêÿò áàëûã òÿê òîðà äöøÿíäÿ
Ùÿð êÿñèí âÿòÿíÿ cèùàä áîðcó âàð.
Àäÿìäÿí, Ùÿââàäàí ãàëàí ìþcöçÿ
Áó êþùíÿ äöíéàäà äåéèë ùà òÿçÿ...
Àíàëàð áþëöíìöð éàõøûéà, ïèñÿ,
Þâëàäûí àíàéà ùÿéàò áîðcó âàð.
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ÉÀØÀÄÛÌ
Àçÿð Òóðàíà

Àüàïïàã öçöìÿ - àü êÿòàíûìà
È÷èìèí ðÿíýèíè éàïûá éàøàäûì.
Áó êàðâàí éîëóíäà àðàäûüûìû
Èëüûìëëàð è÷èíäÿ òàïûá éàøàäûì.
Íÿ îëñóí äèðèéÿì, öçö áÿðèéÿì,
Êþùíÿ äÿéèðìàíûí ñûíûã ïÿðèéÿì...
Ùÿëÿ äÿ àíàìûí ñöäÿìÿðèéÿìÌÿí àíà áÿòíèíäÿí ãîïóá éàøàäûì.
Àòûëìûø òÿãâèìäÿ áèòäè ôÿñèëëÿð,
Áèòèá-òöêÿíìÿäè áó áÿäÿñèëëÿð...
Càíûìà, ðóùóìà ùîïäóãcà èëëÿð
Ñþçöìöí càíûíà ùîïóá éàøàäûì.
Ñîéóã ñó òþêäöëÿð èñòè àøûìà,
Äÿðäÿ ùÿìäÿì îëäóì, ãÿìÿ àøèíà.
Áiñöòóí ÷ûõìàäû ìÿíèì ãàðøûìà,
×àïûëìàç ãàéàëàð ÷àïûá éàøàäûì.
×ûíãûëëû éîõóøëàð ñîéäó äèçèìè,
Ñåë éóéóá àïàðäû ãàíëû èçèìè...
Ìÿí þç ãèñìÿòèìè, ìÿí þç ðóçèìè
Càíàâàð àüçûíäàí ãàïûá éàøàäûì.
Äîüðàíûá áèð äîüðó ñþç ãàáàüûíäà
ßéðè ÿéðèëÿðìèø äöç ãàáàüûíäà.
Ìÿíèì êè ùÿéàòûì ýþç ãàáàüûíäà
Êèì äåéÿð éîëóìäàí ñàïûá éàøàäûì.
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Адил Ъямил
ÃÎCÀËÛÐ
Âàõò éåòèøèð, âÿäÿ ýÿëèð, éàø þòöð,
Øèð-ïÿëÿíýëÿð áèëÿéèíäÿí ãîcàëûð.
Öøöòäöêcÿ ýþé öçöíöí ãöðáÿòè
Ãÿðèá ãóøëàð ëÿëÿéèíäÿí ãîcàëûð.
Ïàéûç ýÿëñÿ-áóäàãëàðûí áóäàíñà
Éàðïàãëàðûí òþêöëÿcÿê, áó, càíñà...
Äèç áöêöëöð, áåë ÿéèëèð ùà÷àíñà,
Àëï-ÿðÿíëÿð êöðÿéèíäÿí ãîcàëûð.
Áó þìöð-ýöí âÿôàñûçìûø äåäèêcÿ,
Ñóëòàíëàðûí çÿðëè òàõòû-êþòöêcÿ...
Ýèçëè-ýèçëè ãÿì è÷èíäÿí éåäèêcÿ
Äÿðäëè èíñàí öðÿéèíäÿí ãîcàëûð.
Ýþé çÿìèíè ãàðà äàøäà ýþðÿí éîõ,
Ðóùó càíäà, ÿãëè áàøäà ýþðÿí éîõ.
Áó càùàíû êþðïÿ éàøäà ýþðÿí éîõÃîcà äöíéà áÿëÿéèíäÿí ãîcàëûð.
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ÉÀÇÛ
Àëûí éàçûñûíäàí áàøãà
Íÿ âàðñà áèð-áèð îõóíóð.
Ùÿëÿ ñþçÿ ýåäèð ìèëëÿòÔöçóëè, Ñàáèð îõóíóð.
Ìÿçàðûñòàí éîë áàøûíäà,
Þëÿíëÿð ùÿéàò éàøûíäà...
Áàøäàøûíûí éàääàøûíäà
Ìèíèëëèê ãÿáèð îõóíóð.
Îâ÷ó ö÷öí ãûø éàðàãäûð:
Øèêàðûíäàí áèð ñîðàãäûð.
Áÿéàç äöçëÿð àü âàðàãäûðÃàð öñòäÿ ëÿïèð îõóíóð.
Äÿðä èíñàíû äîéóðàíäà
Càí cþâùÿðè ãàëìûð càíäà.
Íàäàí ìÿíè áóéóðàíäà
Öçöìÿ Ñèáèð îõóíóð...
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Адил Ъямил
ÎÍÓ ÁÈËÈÐßÌ ÊÈ
Áöäðÿìÿê áèëìÿäèì ãàðäà, áîðàíäà,
Êèìñÿ êåô ÷ÿêÿíäÿ ìÿí ÿçàá ÷ÿêäèì.
Ùÿð ýöíöí þìðöíö áàøà âóðàíäà
Ùÿð àõøàì þçöìëÿ ùàãã-ùåñàá ÷ÿêäèì.
Äöøöíäöì: èëëÿðèì ýåòäèìè ùÿäÿð,
Áÿõòèí ãóìàðûíäà õàë òîïëàäûììû?
Ìÿí áöòöí þìðöìö áèð àðû ãÿäÿð
Ñþçäÿí øèðÿ ÷ÿêèá áàë òîïëàäûììû?
Íÿ áèëèì, càâàáñûç ñóàëëàðûì ÷îõ,
×îõ ñèðëÿð ïàñ òóòóá ãàëàð ãûíûíäà.
Òàíðûì éàðàäàíûí áÿðàáÿðè éîõÉàøàìàã ùàããû âàð ãàðûøãàíûí äà.
Ãàðûøãà éöê ÷ÿêèð þçöíäÿí áþéöê,
Áèð öðÿê äÿðäèìè ÷ÿêÿ áèëìèðÿì.
Òÿêëÿíìèø èíñàíàì- äþâðàíûì äþíöê,
Áèëäèéèì íÿ âàðñà áÿëêÿ áèëìèðÿì?
Áèð îíó áèëèðÿì äàüäà, àðàíäà
Êèìñÿ êåô ÷ÿêÿíäÿ ìÿí ÿçàá ÷ÿêäèì.
Ùÿð ýöíöí þìðöíö áàøà âóðàíäà
Ùÿð àõøàì þçöìëÿ ùàãã-ùåñàá ÷ÿêäèì.
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ÞÇÖÌß ÅËÅÝÈÉÀ
Ñà÷ûìûí àü âÿäÿñèíäÿ
Äöøöììö éîëóí àüûíà?
Ãöðáÿò åëäÿ ãÿðèá îëóìÓçàãäàí áàõûì éàõûíà?
Ìÿíè ñîâóðñà êöëÿêëÿð
Àüëàéàð ýþéäÿ ìÿëÿêëÿð.
Àëûøûá éàíàð öðÿêëÿð
Öðÿéèìèí áó àùûíà.
Áèð ãàíàäñûç ãóø îëìóøàì,
Äÿðä îõóíà òóø îëìóøàì.
Íÿ çàìàíäûð ãîøóëìóøàì
Þìöð àäëû áèð àõûíà.
Áÿëêÿ äÿ âàõòñûç ýåäèðÿì,
Òàëåñèç, áàõòñûç ýåäèðÿì.
Àììà ýöíàùñûç ýåäèðÿì
Ìÿí Òàíðûíûí äÿðýàùûíà.
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ÀËËÀÙ ÓÇÀÃÄÀ ÄÅÉÈË
Àëëàù áèçè éàðàäàíäàí
áèð àç ñîíðà
Áèç äÿ Àëëàùû éàðàòäûã
þç áåéíèìèçäÿ.
Áèçèìëÿ áèð äîüóëàí ðóùóìóçó
áèð þìöð áîéó
ñöðöäöê ÿéíèìèçäÿ.
Ïóë òàïûá Ùÿccÿ ýåäÿ áèëìÿäèêùàããà ãîâóøàã.
Áàüûøëàñûí áåëÿ êèøèíè
àðâàä-óøàã.
Áèð äÿ ùÿð øåéè ýþðÿí Àëëàù...
(Áåëÿñèíè áàüûøëàéûðìû ýþðÿí Àëëàù?)
Éàõøû êè, Àëëàù óçàãäà äåéèë,
áàøûìûçûí öñòöíäÿ,
öðÿéèìèçèí è÷èíäÿäèð.
Íÿ Àìåðèêàäà,
Íÿ äÿ ×èíäÿäèð.
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ÝÞÇÖÌ ÑÓ È×ÌÈÐ
Áó àò áèð àò äåéèë,
Ãûðàò äåéèë, Äöðàò äåéèë.
Éîðüà éåðèø òþêöëìÿéèð
Òÿïÿðñèç äèçèíäÿí,
Öçÿð àéàüûìû öçÿíýèñèíäÿíÁó êÿùÿðäÿí ýþçöì ñó è÷ìèð.
Ìÿíèì ùÿñðÿòèìäÿí ãóðóéóá éÿãèí
Êÿíäèìèç ãûñûëàí ïàëûä ìåøÿñè.
Íåéíÿê, éóðääàøûì, íåéíÿê,
Íåéíÿê, äÿðääàøûì, íåéíÿê:
Äÿðä ÷ÿêìÿê þçö äÿ èíñàí ïåøÿñèÄè ýÿë êè,
Áó êÿäÿðäÿí ýþçöì ñó è÷ìèð.
Èñòèñè, èøûüû càíûíäà ãàëàí,
Ãàïãàðà ýåcÿíèí ãûíûíäà ãàëàí,
"ßãðÿáè" õîðóç áàíûíäà ãàëàí
Áó ñÿùÿðäÿí ýþçöì ñó è÷ìèð.
Ìÿíè ÿçèçëÿäè, ìÿíè áþéöòäö,
Äþíöá äÿéèðìàí äàøûíà
Àéëàðûìû, èëëÿðèìè öéöòäö.
Óðâàñû ãîíäó áàøûìàÁó øÿùÿðäÿí ýþçöì ñó è÷ìèð.
Èøñèçëÿðè àðòàí þëêÿäÿ
Éàøàìàã äà áèð èøäèð.
Ùÿéàòûí ñîíó — ñîíñóçëóüà ýèðèøäèð.
Ýàù ýþéäÿéÿì, ýàù éåðäÿéÿì,
Þìöð àäëû ñÿôÿðäÿéÿì.
Éàðûì÷ûã èøëÿðèì àìàíàòû Áó ñÿôÿðäÿí ýþçöì ñó è÷ìèð.
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Адил Ъямил
ÑÞÇÖÍ ÄÖÇÖ
Áàøûìà ýÿëÿíëÿð áó ýåí äöíéàäà
Áÿëêÿ äÿ ùå÷ êèìèí áàøûíà ýÿëìèð.
Ðóùóìó îéíàäàí áó äÿðä, áó êÿäÿð
Éàõøû áèëèðÿì êè, áîøóíà ýÿëìèð.
Èíäèêè çàìàíäà àòà îëàíëàð
Áÿñ íèéÿ àòàñû éàøûíà ýÿëìèð?
Éàìàí êÿìôöðñÿòäèð þëöì ìÿëÿéèÝÿëÿíäÿ ãàøûíà-ãàøûíà ýÿëìèð.
Èëàùè, äöç ñþçö íèéÿ éàðàòäûíÄåéÿíäÿ ùå÷ êÿñèí õîøóíà ýÿëìèð...
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ÄÞÐÄËÖÊËßÐ
Ùÿì ñåâèíc, ùÿì äÿ êè, êÿäÿðäè þìöð,
ßëëÿøèá-âóðóøìà, ùÿäÿðäè þìöð.
Äöøöíìÿ êèìèíñÿ éîëó óçóíäóð,
Áåøèêäÿí òàáóòà ãÿäÿðäè þìöð.
***
Äöøäö êÿñÿðèíäÿí áÿõòèí ãûëûícû,
Éîë ÷ÿêÿí ýþçëÿðèì îëäó íàðûícû.
Ùå÷ êÿñ àüëàìàñûí þëÿí ýöíöìÿÌÿí íÿ áèðèícèéÿì, íÿ àõûðûícû.
***
Äÿðä-áÿëà ýþðÿíäÿ öðÿê àøûíûð,
Ãàí-ãàäà ýþðÿíäÿ ýöíÿø éàøûíûð.
Cÿíóáäàí Øèìàëà ìåéâÿ-òÿðÿâÿç,
Øèìàëäàí Cÿíóáà ìåéèä äàøûíûð.
***
Àc ãàëñà òóòìàéûð ãóøëàðûí äèçè,
Èñèòìèð îíëàðû éóâà èñòèñè.
Äöíéàäà ÿí áþéöê äàâàëàðûí äà
Ñîíó äÿí àõòàðàí ãóø cèâèëòèñè.
***
Ãÿðèáÿì-ãÿðèáëÿð àäàñûíäàéàì,
Èòìèøÿì-èòêèíëÿð îäàñûíäàéàì.
Ìÿíÿ äèø ãûcàéûð ãóäóç äàëüàëàð,
Þçöìëÿ þçöìöí âèäàñûíäàéàì.
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Адил Ъямил
ÖÐßÉÈÍÄßÍ ÝÅÄßÍ ÊÈØÈ
Càìààò èøäÿí ãàéûäàíäà
Î, èøñèçëèéèíäÿí
äþíäö åâèíÿ.
Àðâàäûíà "èø òàïìûøàì" äåäè
ñåâèíÿ-ñåâèíÿ...
Áèð àíäà ôàüûð ãàäûí
ñîéóäócóíóí áîø ýöíëÿðèíè óíóòäó.
Àéàãéàëûí óøàãëàð
äÿðñäÿí ãàëäûãëàðû
ãûø ýöíëÿðèíè óíóòäó.
Ãÿôèë àüðûäàí
êèøè öðÿéèíè òóòäóÑàêèòcÿ äÿéèøäè äöíéàñûíû.
Ãîùóì-ÿãðàáàíûí
Øÿùÿðäÿ ýöcö ÷àòìàäû,
êÿíäÿ ñàëäûëàð éàñûíû.
Äåäèëÿð îðäà ìîëëàëàð
ócóç îõóéóð "éàñèí"è
...Êÿíääÿ äîüóëìóøäó,
êÿíäÿ ãàéûòäû.
Öñòöíäÿ ýÿçäèéè òîðïàüûí
àëòûíà ýþìöëäö.
Áó äà áèð þìöðäö...
Öðÿéèíäÿí ýåäÿí êèøè
Öðÿéèícÿ éàøàìàäû áó äöíéàäàÀëëàù î äöíéàñûíû âåðñèí...
Àìèí!
Éà ðÿááèë-àëÿìèí.
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ÀÜËÀÉÀÍÀ ÀÜËÀ, ÊÞÍÖË
Àüëàéàíà àüëà êþíöë,
Ýöëìÿ ýöëÿíèí ýöíöíÿ.
Áó äöíéà áèð áèëìÿcÿäèð,
Äöøìÿ áèëÿíèí ýöíöíÿ.
Áàð àüàcû áÿùñ åéëÿìÿç,
Äîëó ÷ÿëëÿê ñÿñ åéëÿìÿç.
Áó àçàäëûã áÿñ åéëÿìÿç
Ìÿí òÿê êþëÿíèí ýöíöíÿ.
Ìèñðà-ìèñðà öðÿê îéäóì,
Ãÿìäÿí áåçäèì, äÿðääÿí äîéäóì.
Ñöðöíìÿêäÿí ãàáûã ãîéäóìÄöøäöì èëàíûí ýöíöíÿ.
Ýåäÿí êÿñëÿðè áó øÿùÿð
Éîëà ñàëûð àõøàì-ñÿùÿð...
Ãàëàí ãàëàcàã áèðòÿùÿð,
Éàçûã þëÿíèí ýöíöíÿ.
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Адил Ъямил
ÒßÑßËËÈ
ßëÿíèð êöëëè-áÿøÿðÉåð êöðÿñè ÿëÿêäèð.
Þëöìäÿí ãîðõìà, càíûì,
ßçðàéèë äÿ ìÿëÿêäèð.
Ýåäÿñè èíñàíëàðû
ßcÿë àïàðûá ýåäèð.
Ðóùëàð ìÿìëÿêÿòèíÿ
Ðóùóìóç âàðûá ýåäèð.
Áèëìÿê îëìóð èíñàíà
Íÿ äîüìàäûð, íÿ éàääûð.
Þëöìÿ éîõëóã äåìÿÞëöì äÿ áèð ùÿéàòäûð.
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Сечилмиш ясярляри
ÕÀËÃ ØÀÈÐÈ ÃÀÁÈËß
Áèð ãàëà éàïûáäûð ñþç ãöðóðóíäàí,
Áó ãàëà ãàëàíäûð-íÿ áèëäè Ãàáèë.
Éîüðóëóá ýþéëÿðèí ýöíÿø íóðóíäàí
Õàëãûíûí ãÿëáèíÿ ñÿïèëäè Ãàáèë.
Áèð ñþçö êå÷èáñÿ éåääè ãàòûíäàí,
Áèð ñþçö ãàëìàéûá çàðàôàòûíäàí.
Èëëÿðëÿ äöøìÿéèá èëùàì àòûíäàí
Ñåâèëäè, îõøàíäû, þïöëäö Ãàáèë.
Êå÷äèéè éîëëàðûí äàüû-äöçö âàð,
Îíóí þç ýåcÿñè, þç ýöíäöçö âàð.
Èøûãëû öðÿéè, íóðëó öçö âàð,
Ùÿð çàìàí ùÿð øåéÿ ãàáèëäè Ãàáèë.
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Адил Ъямил
ÁÈÐ ØßÙÈÄßÌ
Áó äöíéàíû ýþðÿ áèëÿí
Åéíÿéèìè âåðèí ìÿíÿ.
Ýåcÿéàðû éàð ãàïûñû
Äþéìÿéèìè âåðèí ìÿíÿ.
Ñþç èëèøèá ëàë âàõòûìà,
Çÿùÿð äöøöá áàë âàõòûìà.
Ñèç ýöëìÿéèí êàë âàõòûìàÄÿéìÿéèìè âåðèí ìÿíÿ.
Áó äàüëàðûí ýÿëìÿç éàçû,
Áó ÷àéëàðûí éîõ àâàçû.
Ãöðóðóìëà ãóððàâàçû
ßéìÿéèìè âåðèí ìÿíÿ.
ßðçóðóìäàí êå÷äèì Ãàðñà,
Ãàð àç ãàëäû ìÿíè ãàðñà.
Àëûí, ýåäèí íÿéèì âàðñàÝþéíÿéèìè âåðèí ìÿíÿ.
Ìÿíÿì càíñûç, ìÿíÿì càíëû,
Ýåcÿ-ýöíäöç ùÿéÿcàíëû...
Áèð øÿùèäÿì-ãûçûë ãàíëû
Êþéíÿéèìè âåðèí ìÿíÿ.
1999
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ÄÖÍÉÀÄÛ
Âÿòÿí-íàëÿ, éóðä-íàëÿ,
ßðøÿ ÷ûõûá äÿðä,íàëÿ.
Þç àòûíû äþðäíàëà
×àïà áèëÿí äöíéàäû.
Éûõûëñàí, ñàü- ñîëóíäàí
Êèìñÿ òóòìàç ãîëóíäàí.
Àäàìëàðû éîëóíäàí
Ñàïà áèëÿí äöíéàäû.
Äîéóá äÿðäè-ñÿðèíäÿí
Áèð àù ÷ÿêäèì äÿðèíäÿí:
- Ýåäÿíëÿðèí ÿëèíäÿí
Ãîïà áèëÿí äöíéàäû.
Áàüëàñàí äà áàcàíû
Äÿðä îâàcàã áó càíû.
Äöíéàñûíäàí ãà÷àíû
Òàïà áèëÿí äöíéàäû.
Ócàëäûüûì ïèëëÿëÿð
Áèð ýöí ìÿíè ýöëëÿëÿð...
Êÿëëÿëÿðäÿí ãöëëÿëÿð
Éàïà áèëÿí äöíéàäû.
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Адил Ъямил
ÙÀCÛ ÑÀÁÈÐ ÙßÑßÍËÈÉß
Ãîéóðóã àðõàäà ãàðëû ãûøëàðû,
Òÿñÿëëè ÷èëÿéèð éàç éàüûøëàðû.
Ýþðìÿê èñòÿìèðèê éûð-éûüûøëàðû Þìöð ÿëäÿí ýåäèð, ýöí ÿëäÿí ýåäèð.
Óëäóç éèéÿëÿíèð ùèëàë éåðèíÿ.
Çÿùÿð ãàáà ýèðèð çöëàë éåðèíÿ.
Ùàðàìû ãîéóðëàð ùàëàë éåðèíÿ,
Áåëÿcÿ áÿðÿêÿò,áèí ÿëäÿí ýåäèð.
Òàìàùûí òàõòûíà ôèðîíëàð ÷ûõûð,
Øÿùèä çèðâÿñèíÿ ÿðÿíëÿð ÷ûõûð Þìðöíö áó éóðäà âåðÿíëÿð ÷ûõûð,
Åëäÿí ýåäÿí îüóë ìèí ÿëäÿí ýåäèð.
Èíäèêè äþâðàíûí êöëÿéè áàøãà,
Èíäèêè ñöôðÿíèí ÷þðÿéè áàøãà,
Èíäèêè èíñàíûí öðÿéè áàøãà Ìèëëÿò ÿëäÿí ýåäèð, äèí ÿëäÿí ýåäèð.
1991
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ÒÀÏÌÀÄÛÌ
Äîëàíäûì äèäèëìèø ìÿìëÿêÿòèìè
Ãàðòàëû øûüûéàí áèð äàü òàïìàäûì.
Çöìðöä ìåøÿëÿðèí ñÿùðà éåðèíäÿ
Éóâàìû ãóðìàüà áóäàã òàïìàäûì.
Ãóðüóøóí ÿðèäÿí êþðöêëÿð ýþðäöì.
Äþíöêëÿð ÿëèíäÿí ïåðèêëÿð ýþðäöì.
Ìàëûìà, ìöëêöìÿ øÿðèêëÿð ýþðäöì,
Äÿðäèìè áþëìÿéÿ îðòàã òàïìàäûì.
Áóëóä ëàéëàðûäûð áàøûìûí öñòöÁóëóäëàð äÿðäèìèí ýÿçÿðè áöñòö.
Äöíéàäà àíàìûí ãîéíóíäàí èñòè
Ìÿí êþðïÿ þçöìÿ ãóíäàã òàïìàäûì.
Èíñàí íÿ áàëûãäûð, íÿ äÿ ÿò êèìè,
Cÿñàðÿò ñàéûëûð cèíàéÿò êèìè.
Ýÿçäèì éåð öçöíö, áó ìèëëÿò êèìè
Ìèëëÿòëÿð è÷èíäÿ éàëòàã òàïìàäûì.
Íàäàíäàí ñþç àëäûì éàðà éåðèíÿ,
Ãÿì-ãöññÿ ãàçàíäûì ïàðà éåðèíÿ.
Éåòèøäèì áîñòàíûí óðà éåðèíÿ;
ßëèì áîøà ÷ûõäû-áèð òàü òàïìàäûì.
1992
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Адил Ъямил
ÙßÉÀÒ ÑÀÂÀØ ÄÅÌßÊ
Çèðâÿñè ãàðòàëëû äàüëàðàäàí ñîðóø
Äÿðÿíèí þìðöíö, äöçöí þìðöíö.
Ùÿéàò ñàâàø äåìÿê, éàøàìàã-éàðûø,
ßéðèëÿð òàëàéûð äöçöí þìðöíö.
Éàøàéûð äöíéàäà ùÿð íþâ îëàíëàð,
Áèð åâäÿí àéðûëûá åâ-åâ îëàíëàð.
Áöòöí þìðö áîéó áöòþâ îëàíëàð
Óçàäûð ÷þðÿéèí, äóçóí þìðöíö.
Ìåøÿ àüàc-àüàc ÷ÿêèëèð äàëà,
Êÿñèëÿí ïàëûäà àüëàéûð òàëà.
Çèðâÿëÿð ñóëòàíû ìÿüðóð ãàðòàëà
Àëëàù ýþñòÿðìÿñèí ãóçüóí þìðöíö.
Êèì äåéèð ùÿð åøãèí ñîíó âöñàëäûð?
Ùècðàí àðàëûãäà äÿìèð ùàñàðäûð.
Åëÿ èíñàíëàðûí þçö ãûñàëäûð
Áèíÿâà èíñàíûí óçóí þìðöíö.
Ýöëÿí ÷îõ äöíéàíûí äöç àäàìûíà,
Ùÿðÿ ñàùèá ÷ûõûð þç àäàìûíà.
Ìÿí äÿ ÷åâðèëìèøÿì ñþç àäàìûíà
Áåø êÿëìÿ óçàäûì ñþçöí þìðöíö.
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CÀÂÈÄÈÍ ÌßÃÁßÐßÑÈ ÞÍÖÍÄß
Î èëëÿðäÿ ÿôÿíäèì,
Ñÿí ùàðäàéäûí, áèç ùàðäà?
Íåcÿ äóðóø ýÿòèðäèí
Ñèáèð àäëû ìÿçàðäà?
Ðóùóíó ñûõìàäûìû
Ãöðáÿò àäëû äàð ìÿçàð,
Äèâàðëàðû ãàð ìÿçàð?
Âÿòÿíèí ùÿñðÿòèëÿ
Ñöìöêëÿðèí öøöäö.
Áèð ýöí äþíäöí ÂßÒßÍßÁó, Òàíðûíûí èøèäè...
Ýÿòèðäèëÿð íÿøèíè
Óçàã-ócãàð Ñèáèðäÿí.
Ùÿð éàíû ãàð Ñèáèðäÿí.
Ãîâóøäóí Àíà Éóðäà,
Ãàðûøäûí òîðïàüûíà.
Áèð òÿñÿëëè ÷èëÿäèí
Càâèäñèçëèê äàüûíà.
Òîðïàüûí àëò ãàòûíäà,
Çàìàíûí öñò ãàòûíäà
Óéóéóðñàí ùà÷àíäûð.
Áó-äîüìà Íàõ÷ûâàíäûð...
Ùÿëÿ Ñèáèð ñîéóüó
×ûõìàéûáäûð càíûíäàí.
Ùÿñðÿòÿ àüû äåéÿí
Àðàç àõûð éàíûíäàí.
Àü ìÿðìÿðäÿí éàïûëàí
Íóð áè÷èìëè îäàí âàð,
Äàðûõìàçñàí, ÿôÿíäèì,
Éàíûíäà åë-îáàí âàð.
Ìÿëÿêëÿð ùèôç åëÿéèð
Ìÿãáÿðÿíè, òöðáÿíè.
Íÿñèë-íÿñèë éàøàäûã
Ñÿíÿ äÿéÿí çÿðáÿíè.
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...Äþíÿíäÿ ÷ÿðõè-äþâðàí
Øÿð õåéèðè ÿéèðìèø,
Õàëãà àòûëàí ýöëëÿ
Øàèðèíÿ äÿéèðìèø...
ÀÐÀÇ ÁÎÉÓÍÄÀ
Àëèì äîñòóì Ìÿùÿððÿì Cÿôÿðëèéÿ

Àðàç áîéó óéóéóðäó Íàõ÷ûâàí,
Áèð íèñêèëèí ùöcðÿñèíÿ òîõóíäóì.
Ìÿí Àðàçû ýþðäöì åëÿ éàõûíäàí,
ßë óçàòäûì ìÿcðàñûíà òîõóíäóì.
Ãþâð åëÿäè öðÿéèìèí éàðàñû
Áîéëàíäûãcà ìÿôòèëëÿðèí ócóíà.
Çàìàí-çàìàí ãûíàìûøûã Àðàçû,
Áó Àðàçûí ýöíàùû íÿ, ñó÷ó íÿ?
Ýöíÿø äåéèë, ìÿí áàòûðäûì ãöðóáäà,
Ñÿðùÿäëÿøÿí Õàí Àðàçà áàõûðäûì.
Õÿéàëûìäà áèð ìÿìëÿêÿò ãóðóá äà
Ñîí àðçóéà, ñîí ìóðàçà áàõûðäûì.
Àðàç áîéó óéóéóðäó Íàõ÷ûâàí,
Ýþçöì ãàëäû î òàéûìà äèêèëè.
Óëó òàíðûì, áÿñ ùàðäàäûð ùàã-äèâàí,
Áèð ìèëëÿòèí þìðö íèéÿ èêèëè?
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ÍÀÕ×ÛÂÀÍÛÍ ÄÀÜËÀÐÛ
ßôñàíÿäè, ÿñàòèðäè,
Áîç âàðàãäà ýþé ñÿòèðäèÍàõ÷ûâàíûí äàüëàðû.
Öç-öçÿäè, äèç-äèçÿäè,
Þçö áîéäà ìþcöçÿäè
Íàõ÷ûâàíûí äàüëàðû.
Äóìàíû, ÷ÿíè ñàõëàéàð,
Þòöá-êå÷ÿíè ñàõëàéàðÍàõ÷ûâàíûí äàüëàðû.
Áàøû áóëóä ÷ÿòèðëèäèð,
Éàçäà, ãûøäà ÿòèðëèäèð
Íàõ÷ûâàíûí äàüëàðû.
Êþëýÿñè äöøìÿí èícèäèðÑÿðùÿä áîéó êåøèê÷èäèð
Íàõ÷ûâàíûí äàüëàðû.
Íàõ÷ûâàí, 2004
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Адил Ъямил
ÀÂÒÎÏÎÐÒÐÅÒ
Òàíðûì þçö ðöñõÿò âåðäè
Áèð ýöí àíàäàí îëìàüà.
Òÿçÿ ãàíëà ìÿí áàøëàäûì
Áàøäàí, áèíàäàí îëìàüà.
Áþéöäöêcÿ éàíäû è÷èì,
Ùÿéàò äåäè îääàí êå÷èì.
×îõ øåéëÿðÿ ÷àòäû ýöcöì,
×àòìàäû íàäàí îëìàüà.
Äèëÿ ýÿëèá öðÿê äèíäè:
Ìÿéÿð áó äà þìöð-ýöíäö?
“Àäàìëàðäàí” ãà÷ûá èíäè
Ýåäèðÿì àäàì îëìàüà.
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Сечилмиш ясярляри
ÌßÇÀÐÛÍÀ ÁÀØ ×ßÊßÍ ÈÍÑÀÍ
Ñàü èêÿí ãÿáèð éåðè ýþòöðöá þçöíÿ àäñûç
àáèäÿ ãîéàí áèð íÿôÿðÿ

Ùÿðäÿí "ìÿçàðûíà" ñàëûá éîëóíó
Áàøäàøûí þíöíäÿ áàø åíäèðèðñÿí.
Äîéóícà àüëàéûá þëÿí ýöíöíö
Áóëóäëó ýþçöíäÿí éàø ÿíäÿðèðñÿí.
"Ìÿçàðûí" öñòöíÿ ùÿð ýÿëèøèíäÿ
Ñÿí ýöë ýÿòèðèðñÿí,÷è÷ÿê ÿêèðñÿí.
Þëÿíäÿí ñîíðàêû õèôôÿòè, äÿðäè
Åëÿ áÿðè áàøäàí þçöí ÷ÿêèðñÿí.
Áåëÿcÿ äþíöðñÿí ãóðó áóäàüà
Òîðïàüû íÿìèøëè éàø ãÿáèð ö÷öí.
Áÿçÿí äÿ ïóë âåðèá ôàüûð ìîëëàéà
Éàñèí îõóäóðñàí áîø ãÿáèð ö÷öí.
Ñÿíè ãûíàìûðàì,àé âÿòÿí îüëó,
Ýþðöíöð þç àðçóí, þç íèééÿòèí âàð.
Î áèðè äöíéàíûí àñòàíàñûíäà
Ãÿì éåìÿ, õöñóñè ìöëêèééÿòèí âàð.
Áèëèðäèí áàùàäûð àõèðÿò åâè,
Ñÿí îíó àëìûñàí çöëöìíÿí, ãàðäàø.
Éåðèí âàð, éóðäóí âàð óéóìàã ö÷öí,
Ãîðõìà áó äöíéàäà þëöìäÿí, ãàðäàø...
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ÌÖßÌÌÀ
Èëüûìëàðûí éàòàüûíà èëèøäèì Áîüäó ìÿíè áîçãûðëàðäà áîüàíàã.
Áó äöíéàíûí àðøûíûíà ýèðèøäèìÞðêÿíèíäÿí óçóí ÷ûõäû äîüàíàã.
Êèì äåéÿð êè, öðÿéèìèç äàø äåéèë?!
Øöáùÿì âàð êè, ýþçöì öñòäÿ ãàø äåéèë...
Áàøûí ùàããû áàø à÷àñû áàø äåéèë×èéíèìèçäÿ ýþéÿðèáäèð ñàüàíàã.
Õÿéàë ìÿíè ÷îõ óçàãäàí êå÷èðèð,
Ýöëëö áàüäàí, ãàðëû äàüäàí êå÷èðèð.
Áÿíäÿñèíè éöç ñûíàãäàí êå÷èðèð
Ýþé öçöíäÿ ýöíÿø êèìè äîüàí ùàãã!.
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"ØÖÁÙßËÈ ÀÄÀÌ"
Ìåòðîäà ìÿíè äÿ ñàõëàäû ïîëèñÁàüëàíäû öçöìÿ ýåòäèéèì éîë-èç,
Áÿðàáÿð òóòóëäóì cèíàéÿòêàðà,
Äöøöíäöì ìÿí ùàðà, cèíàéÿò ùàðà?!
Éàïûøäû ãîëóìäàí éåêÿïÿð ÷àâóø
Îüóëñàí áó éåðñèç áÿëàäàí ñîâóø.
"Òàíûøëûã" áàøëàäû cèáèìäÿí ìÿíèìßëèíè âóðàíäà ÿñäè áÿäÿíèì;
Ãîðõäóì êè, cèáèìäÿí íÿñÿ ÷ûõàðà,
Øåið ÿâÿçèíÿ íÿøÿ ÷ûõàðà.
Éîõëàìà ÷àòàíäà ñîíóícó ùÿääÿ
Äåäè:-áàõ, òàïìûðàì íàðêîòèê ìàääÿ,
Áó áîéäà ùþðìÿòÿ áèð ùþðìÿò åëÿ,
Áèç äÿ ÷þðÿê ö÷öí äöøìöøöê ÷þëÿ...
Ìÿí ñóñäóì-áàøûìà âóðìóøäó ùèðñèì;
Áåëÿñè áàòûðûð õàëãûí àäûíû.
Òîðïàüû òàïäàãäà ãàëàí ïîëèñèì
Cèáëÿðäÿ àïàðûð "êÿøôèééàòûíû".
Ùàìû "÷þðÿê ö÷öí" àòûëûá îäà,
Áèëìèðÿì ýöíàùêàð êèìäèð ÿñëèíäÿ.
Ïîëèñè øöáùÿëè îëàí ìåòðîäà
Ñàõëàíäûì "øöáùÿëè àäàì" ãèñìèíäÿ.
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ÖÐßÉÈÌ
Ýåcÿëÿð þçöìëÿ ãàëûá áàø-áàøà
Áèðcÿ ìÿí îëóðàì, áèð äÿ öðÿéèì.
Êþêsöìäÿí îéóëìóø ïÿícÿðÿ êèìè
À÷ûëûð êÿäÿðÿ, äÿðäÿ öðÿéèì.
Ùÿðäÿí ïåøìàí îëóð þç ÿìÿëèíäÿí,
Ùÿðäÿí äöøìÿí îëóð äöç ÿìÿëèíäÿí.
Ùÿðäÿí áàëûã êèìè ÷ûõûð ÿëèìäÿíØöòöéöð Àðàçäà, Êöðäÿ öðÿéèì.
Áÿçÿí äÿ áîüóëóð-íÿôÿñè ÷àòìûð
Äÿíèçè, äÿðéàñû, êþðôÿçè ÷àòìûð.
Åëÿ áèë éàøàìàã ùÿâÿñè ÷àòìûð,
Äàðûõûð öðÿêñèç éåðäÿ öðÿéèì.
Öðÿéè éóìøàãëûã àëûí éàçûìäûðÀé Àäèë, áó õèñëÿò êèìÿ ëàçûìäûð!
Ìÿíèì þç áàøûìà þç ãàïàçûìäûð
Éóìðóüà áÿíçÿéÿí ýèðäÿ öðÿéèì.
2003
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ÞÇÖÍß ÃÀËÄÛ
Áó äöíéàíû çèë ãàðàíëûã
Ýþðìÿéèí þçöíÿ ãàëäû.
Ãöððÿëÿíèá ãàíàäûíû
Ýÿðìÿéèí þçöíÿ ãàëäû.
Áèð càëàãñàí ãàíäàí ãàíàÝþéÿðìèñÿí ùàíäàí-ùàíà...
Èáëèñ êèìè äîíäàí äîíà
Ýèðìÿéèí þçöíÿ ãàëäû.
Ñÿíèí ö÷öí îëóá àñàíÝþéäÿ ýöíÿøè äàíàñàí.
Èïäÿí à÷ûëìûø äàíàñàí,
Êöðìÿéèí þçöíÿ ãàëäû.
Îíà-áóíà àõøàì-ñÿùÿð
Ôÿíä ãóðóðñàí ñÿí áèðòÿùÿð.
×þëö øÿêÿð, è÷è çÿùÿð
Äöðìÿéèí þçöíÿ ãàëäû.
×àòìûð ñÿíÿ ùÿéàò åøãèÍÿçÿðèíäÿ ùÿéàò ùå÷äè.
Êþ÷ áóðóëäó, êàðâàí êå÷äè,
Ùöðìÿéèí þçöíÿ ãàëäû.
2002
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Адил Ъямил
ÁÓ ÖÐßÊ ÊÈ ÌßÍÄß ÂÀÐ
Õÿáèñëÿð, íàãèñëÿð ÷ûõûá ãàðøûìà
Ñîéóã ñó òþêöðëÿð èñòè àøûìà.
×îõ øåéëÿð ýÿëÿcÿê ùÿëÿ áàøûìàÁó öðÿê êè ìÿíäÿ âàð.
Àëòäà áèð äàø îëäó, öñòöíäÿ áèð äàøÉåíÿ äÿ òàïûëäû ñèððèìÿ ñèðäàø...
Äÿéèøÿ áèëìÿðÿì þçöìö, ãàðäàø,
Áó öðÿê êè ìÿíäÿ âàð.
Éîëóìóç ýàù äàüäàí, ýàù äöçäÿí êå÷ÿð,
Þìðöìöç ýåcÿäÿí, ýöíäöçäÿí êå÷ÿð.
Öç âóðñàí ÷îõ øåéÿ ÷îõ öçäÿí êå÷ÿðÁó öðÿê êè ìÿíäÿ âàð.
Ùÿð êÿñÿ áÿëëèäèð öíâàíûì, àäûì,
Ìÿí áåëÿ äîüóëäóì,áåëÿ éàøàäûì...
Åëÿ þç àòàìà ýÿëèá îõøàäûìÁó öðÿê êè ìÿíäÿ âàð...
2002
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Сечилмиш ясярляри
ÔßÐÈÄß ËßÌÀÍ
Þçöíÿ áèð þìöð ñå÷äèí ÿáÿäè,
×ÿêäè àüóøóíà øåðèí ìÿáÿäè,
Ñþçöí äÿðýàùûíà ýÿòèðäèí èìàíÔÿðèäÿ Ëÿìàí!
Ìèñðàëàð êþçÿðèð ãÿëá îcàüûíäà,
Øåiðäÿí ócàëûã óìàí ÷àüûíäà
Äþâðàí äþíöê ÷ûõäû,äÿéèøäè çàìàíÔÿðèäÿ Ëÿìàí!
Øàèð ÷è÷ÿêëÿéÿð äÿðäèí ãàðûíäà,
Ñåâèí êè õÿéàëûí ãàíàäëàðûíäà
Ó÷ìàüà ýþéöí âàð, ñöçìÿéÿ ñÿìàíÔÿðèäÿ Ëÿìàí!
Áó þìöð éîëóäóð- äîëàíáàcû âàð,
Äîëàíáàc éîëëàðäà àüðû-àcû âàð.
Àüðûñûç èíñàíäàí àìàí, ÿë-àìàí,
Ôÿðèäÿ Ëÿìàí!
Áÿõòèíäÿí êöñìÿìèø áàðûøàí áàcûì,
Îëìàñûí îâãàòûí ïÿðèøàí,áàcûì,
Ýöí ýÿëÿð éîëóíäàí ÷ÿêèëÿð äóìàíÔÿðèäÿ Ëÿìàí!
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ÒÀÍÐÛ ÄÀÜËÀÐÛÍÄÀ
ÁÈÐ ØÀÌÀÍ ÝÞÐÄÖÌ
Òàíðû äàüëàðûíûí àü çèðâÿñèíäÿÄàüëàðûí ÿí ócà ìÿðòÿáÿñèíäÿ
Áèð îcàã éàíûðäû-øàìàí îcàüû,
Óçàãäàí òàíûäûì ùÿìÿí îcàüû...
Îcàüûí áàøûíà äþíöðäö øàìàí,
Àëûøûá éàíûðäû, ñþíöðäö øàìàí.
Äîäàüû àëòûíäà íÿñÿ äåéèðäè,
Äåäèéè ñþçëÿðè êÿñÿ äåéèðäè.
Éÿãèí äàíûøûðäû ðóù äèëèíäÿ îÀäÿì äèëèíäÿ î, Íóù äèëèíäÿ î...
...Òàíðû äàüëàðûíäà áèð øàìàí ýþðäöì,
Çàìàíûí è÷èíäÿ ìÿí çàìàí ýþðäöì.
Èññûê-ýþë, 1995
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Сечилмиш ясярляри
ÝÞÐßÍ
Äÿíÿëÿéèá ñöíáöëö
Êöëÿê íÿ ñàéûð ýþðÿí?
Äþéöíöá àðàì-àðàì
Öðÿê íÿ ñàéûð ýþðÿí?
Îäóíóì éàø-àëûøìûð,
Öðÿéèì äàø-áàðûøìûð.
Ãàðûø èøÿ ãàðûøìûð,
×ÿðÿê íÿ ñàéûð ýþðÿí?
Ãàéíàìûðñà ãàçàíû
Ãûíàìà éîë àçàíû.
Äàðà ÷ÿêèá èíñàíû
×þðÿê íÿ ñàéûð ýþðÿí?
Òàìàùäà éîõ òàéûìûç,
Ýöëöícäöð àù-âàéûìûç...
Áÿëëèäèð þç ñàéûìûç,
Ôÿëÿê íÿ ñàéûð ýþðÿí?..
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ÅØÈÄÈÍ, ÁÈËÈÍ ßÐÊÈÌÈ
Äþé äèçèíÿ, äþé áàøûíà,
Ýöëÿcÿêëÿð ýþç éàøûíà.
Þç äîüìàcà ãàðäàøûíà
Èíäè ãàðäàø ÿðê åëÿìèð.
Ñàâàøëàðäà ìÿí ãóðä îëäóì,
Áàðûøëàðäà Ãîðãód îëäóì.
Áèðäÿí-áèðÿ ìàíãóðt îëäóìÁó ñþç ìÿíè òÿðê åëÿìèð.
Åøèäèí, áèëèí, ÿðêèìè:
Éàøàéûí, þëöí ÿð êèìè...
Ìÿí äöøöíÿí òöðêëÿð êèìè
Òàðèõ áèçè òöðê åëÿìèð.
Èëüûìäà âàäè äåéèëÿì,
Ìÿùÿììÿä Ùàäè äåéèëÿì.
Íÿ äåñÿì àäè äåéèðÿìÌèëëÿò ìÿíè äÿðê åëÿìèð.
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Сечилмиш ясярляри
ÖÇÖ ÄÀÍ ÖÇÖÍß ÁßÍÇßÉßÍ ØÀÈÐ
Þëìÿç Càáèð Íîâðóçà åëåýèéà

Áó ãàð ùàâàñûíäàí àéðûëûã éàüûð,
Äèëèì òîïóã ÷àëûð, öðÿéèì ÿñèð.
Öçö äàí öçöíÿ áÿíçÿéÿí øàèð,
Éåíÿ ýþðöøöíÿ ìèëëÿò òÿëÿñèð...
Ìÿcëèñëÿð à÷àðäûí-ñþç âåðèá áèð-áèð,
Áÿñ íèéÿ äèíìèðñÿí þç ìÿcëèñèíäÿ?
Öçö äàí öçöíÿ áÿíçÿéÿí øàèð,
Øàì êèìè éàíàðäûí ñþç ìÿcëèñèíäÿ.
Øàèðè ñöêóòà áÿëÿíÿí õàëãûí
Þçö áîéíóáöêöê, ôàüûð îëóðìóø.
Äÿðäèíè è÷èíäÿ ÷ÿêÿí èíñàíûí
Òàáóòó íÿ ãÿäÿð àüûð îëóðìóø...
Ñîíóícó ìÿíçèëÿ éîëà äöçÿëäèíÁó êÿäÿð êàðâàíû éîëëàðû ÿéèð.
Ñÿíè äàí éåðèíÿ òàïøûðûá ýÿëäèê,
Öçö äàí öçöíÿ áÿíçÿéÿí øàèð.
Ýþéëÿðÿ ÷ÿêèëÿí éåð îüëó äåéèë,
Èëùàì ìÿëÿêëÿðÿ áàüëûäû, ãàðäàø.
Øàèðëÿð åëÿcÿ "åëîüëó" äåéèë,
Øàèðëÿð Àëëàùûí îüëóäó, ãàðäàø!
Ñÿíè äàí éåðèíÿ äÿôí åëÿäèê áèç,
Öçö äàí öçöíÿ áÿíçÿéÿí øàèð.
Àòÿøè ñþíìÿéÿí áèð óëäóç îëóá
Ñàáàù äåéÿcÿêñÿí:-Ñàáàùûí õåéèð!
2002
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Адил Ъямил
ÈÍÄÈÊÈ ÇÀÌÀÍ
Òÿçÿíè òàïûícà êþùíÿ ñöçöëöð,
Éàìàãëàð âóðóëóð éàìàã öñòöíÿ.
Ýþéíÿéèð êàñûáûí áàüðûíûí áàøû,
Ýþç éàøû éîë ÷ÿêèð éàíàã öñòöíÿ.
Íÿ áèëèð ãÿì íÿäèð êåôèí éèéÿñè,
Äöçëÿ äöç ýÿëÿðìè ñÿùâèí éèéÿñè.
Áàõûð ïÿícÿðÿäÿí åâèí éèéÿñè,
Êþïÿê ùöcóì ÷ÿêèð ãîíàã öñòöíÿ.
Éîõäóð éàõøûëûüà ùå÷ ÿëè ýÿëÿí,
Àðõàäàí âóðàíäûð èðÿëè ýÿëÿí.
×îáàí íåéëÿñèí êè, ÿcÿëè ýÿëÿí
Êå÷èëÿð ñöðòöíöð ÷îìàã öñòöíÿ.
Äÿðäèìèç áàøëàéûá áàøäàí àøàüû,
Þìðöìöç ÿëëècÿ éàøäàí àøàüû.
Ãàçìàüû ãîéóáëàð àøäàí àøàüû,
Ñîüàíû òþêöáëÿð ñóìàõ öñòöíÿ.
Äÿéèøèá ÷ÿðõèíè áó ýÿðäèø äàùà,
Èø áèëÿí èíñàíà éîõäóð èø äàùà.
Êè÷èëèð êàèíàò, àðòûð èøòàùà
Òàìàù ãàëàíäûãcà òàìàù öñòöíÿ.
1991
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Сечилмиш ясярляри
ÑÀÕÒÀÄÛ
Î ÷àéëàð ÷àé äåéèë, èëüûìäû éÿãèí,
Ýþçöìÿ ýþðöíÿí äóìàí ñàõòàäû.
Þçöìöí þçöìÿ éàçûüûì ýÿëèð,
Âàëëàù, öðÿéèìÿ äàìàí ñàõòàäû.
Êîðàìàë äåäèëÿð ÿôè èëàíà,
Àëäàíûá ÿë ÷àëäûì ìÿíè ÷àëàíà.
Ùàããû ýþðÿ-ýþðÿ óéäóì éàëàíà,
Äþâðàí áåëÿ ýÿëèá, çàìàí ñàõòàäû.
Ìÿøùÿäÿ ýåäèðëÿð, Ùÿccÿ ýåäèðëÿð,
Ùå÷ íÿéè àëìàéûá âåcÿ ýåäèðëÿð.
Ýåäÿíëÿð áèëèð êè, íåcÿ ýåäèðëÿð,
Àëëàù äÿðýàùûíà èìàí ñàõòàäû.
Ìÿí áåëÿ áèëìÿçäèì êöððåéè-ÿðçè,
Àé Àäèë, “äöç” îëóá ùÿð øåéèí òÿðñè.
Áèçÿ þìöð àäëû äîí áè÷ÿí äÿðçè,
Áÿðã âóðàí áó ëèáàñ éàìàí ñàõòàäû.
1993
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ÃÛØ ÝÅCßÑÈÍÈÍ ÒÐÈËÎÝÈÉÀÑÛ
I
Ãÿëÿìèìäÿí ñöçöëÿí ñþçëÿð
ãàðà cûüûð à÷àììàäû
àü âàðàãäà.
Ýþçöì ãàëäû ÷èë÷ûðàãäà.
Ýþðäöì òÿðïÿíèð
èøûã ùàëÿñè.
Òèòðÿéèð ñàðû èøûüûí
áöëëóð ýþç ãàïàãëàðû.
Áåëÿ äåéèëäè ãàáàãëàðû...
Èíäè ùÿð ýöí çÿëçÿëÿäèð Ñàêèò éàøàìàã îëìóð,
òöêÿíèá î èìêàíëàð.
Éåëëÿéèð ìÿíè
õûðäà òÿêàíëàð.
Éåëëÿéèð íÿííè êèìè,
áàüûðûðàì, ñÿñèì ÷ûõìûðñÿñè îëìàéàí ìöüÿííè êèìè.
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II
Ýèëàñ éåòèøèá, òóò äÿéÿíäÿ
Ñþéöäöí áàðñûçëûüûíû
öçöíÿ âóðìàäûì.
Çèðâÿéÿ ýåäÿí éîëäà
äèçèí-äèçèí ñöðöíäöìäèçèìÿ âóðìàäûì.
Áó éîëëàðûí ñàçàüûíäà
÷îõó ñþíäö,
÷îõó ñûíäû.
Ãóðä ýþçöíöí àëîâóíäà
àðäûcëàðûí øàõû ñûíäûÝèëÿ-ýèëÿ ÿðèäè ãàð,
ñåëÿ äþíöá éåðèäè ãàð.
Ýåcÿéàðû
ýåéèá ãàðû
óëàéàí ãóðä ÷ÿêäè éàõûíà
éàõûíëàðû, óçàãëàðû...
Àé èøûüû àëòûíäà,
ãàðàíëûüûí áèðèícè ãàòûíäà
áèð àü êþëýÿ ïåéäà îëäóãóðä êþëýÿñè.
Áó êþëýÿíèí èøûüûíäà
ïàðûëäàäû Àòèëëàíûí äÿáèëãÿñè.
Ñîíðà ó÷óá ýåòäè
ó÷àí áîøãàáëàð êèìè.
Áó ãàðëû ýåcÿäÿ
àüàðäûì ãàð êèìè...
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III
Áó çöëìÿòäÿ,
çèíèðèêäÿ
àäàì àäàìû òàíûìàç.
×þëäÿêè ãûøûí
øàõòà-ëàçåðè èëÿ
Êÿñèëÿí ãóëàãëàð ãàíàìàç.
Áó ãàðäà ãàðñàëàíàí
ãàðûí àüëûüûíäà àçàðÀçàí àéàãëàðû èëÿ
Èêècÿ ìèñðà éàçàð...
Áó çöëìÿòäÿ,
çèíèðèêäÿ
àäàì àäàìû òàíûìàç.
Áèð ÷ûðàã ýÿðÿêäèðÄèîýåí ÷ûðàüû.
Ýöíöí ýöíîðòà ÷àüû
ÿëèíäÿ ÷ûðàã
Àäàìëàð è÷èíäÿ
èíñàí àõòàðàí
Äèîýåí!
Áèëèðÿì, ýþéäÿñÿí,
éåðÿ åí!
Éàõûí ýÿë, éàõûí,
áÿðè òóò î ÷ûðàüû
þçöìÿ áàõûìÞçöì ö÷öí éàìàí äàðûõäûì, îô!..
... Ùàðäàí éàäûìà äöøäöí, ãîcà ôèëîñîô...
28 äåêàáð, 2002
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ÄßÂßÑÈ ÞËÌÖØ ßÐßÁ
Àé äÿâÿñè þëìöø ÿðÿá,
Íèéÿ þëäö äÿâÿí ñÿíèí?
Ñàðû ñÿùðàäàí êå÷èðñÿí
ßéíèíäÿ àü êÿôÿí ñÿíèí.
Þëìöø äÿâÿ-êÿñèê áàøûí,
ßðøÿ ÷ûõäû ãàí-ãàðüûøûí...
Ïîçóëäó èëìÿí, íàõûøûíÀðüàc êÿñäè ùÿâÿí ñÿíèí.
Ñÿùðà ñîíñóç, éîëëàð óçóíÃÿñäèíÿ áàõ áó ãàíñûçûí...
Éîë ýþçëÿéèð îüëóí, ãûçûí,
Éîë ýþçëÿéèð íÿâÿí ñÿíèí.
Àé äÿâÿñè þëìöø ÿðÿá,
Àñè äöøñÿí ÷àëàð ÿãðÿá...
Äþí ãèáëÿéÿ, äå êè, éà ðÿá,
Éîõäó ìÿí òÿê ñåâÿí ñÿíè!..
2002
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ÁÞËÝÖ
Áó dünyanın
Àäàìëàðû áþëöá éåð öçöíö,
ãóøëàðû áþëöá ýþé öçöíö,
áàëûãëàðû ÷àéëàðûíû,
òèìñàùëàðû äÿíèçèíè.
Ñîí ìÿíçèëÿ êþ÷ÿíëÿðÿ
àõèðÿò ñàòûëûðéàìàí áàùàäûð ìÿçàðëûã...
Äöøöíöð êàñûáÁèð àéëûã ãàçàícû áèð ñÿáÿò áàçàðëûã,
Äè ýÿë éàøà,
äè ýÿë þë!
Ýþçëÿðèìèí þíöíäÿ
àüàc êþêöíäÿí ãóðóéóð,
äÿíèç äèáèíäÿí ãóðóéóð,
êàñûá cèáèíäÿí ãóðóéóð,
Äèëèí ãóðóñóí, ãàðüûø éèéÿñè!
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ÉÀØÀÌÀÃ ÎËÌÓÐ
Äöíéàíûí äàìàðûíû
Òóòóá éàøàìàã îëìóð.
Âàëëàù àáûð-ùÿéàíû
Àòûá éàøàìàã îëìóð.
Áó ñÿíÿòèí þçö íÿ?ßçàá ãàëûð þçöíÿ...
Ýåcÿíè ýöíäöçöíÿ
Ãàòûá éàøàìàã îëìóð.
Áèð àç ñîéóã îëìàñàí,
Áèð àç ñûéûã îëìàñàí,
Àéûã-ñàéûã îëìàñàí
Éàòûá éàøàìàã îëìóð.
Ùàìû ÷ÿêèð êåôèíèÀëàí, ñàòàí ñåâèíèð...
Ôÿãÿò àòà åâèíè
Ñàòûá éàøàìàã îëìóð.
Ùà÷àíäûð äÿðäèì, ãÿìèì
Êÿñèëèá ìÿíÿ ãÿíèì.
Äÿðéàäà áàòûá ýÿìèì,
Áàòûá éàøàìàã îëìóð.
Íÿ äåéÿñÿí áàòìûøà,
Ýþçö à÷ûã éàòìûøà.
Áèð þìöðäÿ àëòìûøà
×àòûá éàøàìàã îëìóð.
2003
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ÁÓ ÌßÍÈÌ ÃÀÒÀÐÛÌ ÄÅÉÈË
Íÿ ìÿí âàðäûì, íÿ ñÿí âàðäûíÀäÿì, Ùÿââà âàð îëàíäà.
Áàøà äöøäöê þìöð êå÷èáÑà÷ëàðûìûç ãàð îëàíäà.
Ùÿéàò éîõóø-éåíèø îëäó,
Äöíéà ýÿëèø-ýåäèø îëäó.
Öðÿéèìèç ýåíèø îëäó
Ìÿíçèëèìèç äàð îëàíäà.
Ïàõûðëàðà ãàëàé éàïäûì,
Ïàõûëëàðà ñàðàé éàïäûì.
Ìÿí ãûøãûðäûì, ùàðàé éàïäûì
Àäàìëàð ëàë, êàð îëàíäà.
Áèð áåëÿ ìîëëà éîõ èäè.
Áó ãÿäÿð âèëëà éîõ èäè.
Âàð-äþâëÿò âàëëàù éîõ èäèÍàìóñ, ãåéðÿò, àð îëàíäà.
ßéðè äöíéà òàðûì äåéèëÁó ìÿíèì ãàòàðûì äåéèë...
Éàðûì ìÿíÿ Òàíðûì äåéèð
Òàíðû ìÿíÿ éàð îëàíäà.
2003
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Сечилмиш ясярляри
ÌßÍÈÌ ÖÐßÉÈÌß ÉÀÕÛÍ ÀÄÀÌËÀÐ
Þìöð- ýöí éöêöäöð, òàëå ãÿùðèäèð
Ìÿíèì öðÿéèìÿ éàõûí àäàìëàð.
Þçëÿðè áèëìÿäÿí ìÿíè ãÿùð åäèð
Ìÿíèì öðÿéèìÿ éàõûí àäàìëàð.
Éîëóíäà éàíäûüûì íèéÿ éàí êå÷èð?
Áèçèìêè äàìàðäàí åéíè ãàí êå÷èð...
Éàõûíà ýÿëìÿéèá óçàãäàí êå÷èð
Ìÿíèì öðÿéèìÿ éàõûí àäàìëàð.
Ñèíÿìè äÿðä èëÿ ñèëÿëÿäèëÿð,
Áàüðûìû éàíäûðûá êöë åëÿäèëÿð.
Ìÿíè öðÿéèìäÿí ýöëëÿëÿäèëÿð
Ìÿíèì öðÿéèìÿ éàõûí àäàìëàð.
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Адил Ъямил
YARIMÇIQ
Íèéÿ éåòèøìÿìèø, íèéÿ äÿéìÿìèø
Èíñàíû áó òîðïàã óäà éàðûì÷ûã.
Ùÿëÿ ùàðàéûìûç ýþéÿ äÿéìÿìèø,
Ùàããà êþðïö ñàëàí ñÿäà-éàðûì÷ûã.
Èñòÿð óëäóç éàüäûð, èñòÿðñÿ ýöí äöç
Ñÿí ýþðÿ áèëìÿçñÿí éîëëàðû äöìäöç.
Éàðûñû ýåcÿäèð, éàðûñû ýöíäöçÄöíéà äåäèéèìèç îäà-éàðûì÷ûã.
Ñîé àäûì áîéëàíìûð ñîí àäûìûçäàí,
Ãàíäàëëàð àñûëûð ãàíàäûìûçäàí.
Áåëÿcÿ äþíöðöê èíàäûìûçäàí,
Éàíûðûã àòÿøÿ, îäà éàðûì÷ûã.
Êþëÿ îëäóüóíó áó êþëÿ áèëìèð,
Ãóðóéàí àðõûíà ñó ýÿëÿ áèëìèð.
Âÿòÿí áöòþâëÿøèá äèêÿëÿ áèëìèð
Éóðäó ýÿòèðäèêcÿ éàäà éàðûì÷ûã.
Éàðïàã à÷ûëìàñà õÿçÿëè éîõäóð,
Ñîíó îëìàéàíûí ÿçÿëè éîõäóð.
Øàùìàéû áàëûüûí Õÿçÿðè éîõäóð,
Éàðûìcàíëûëàð âàð ñóäà éàðûì÷ûã.
Îäó ãîðóéàíûí ñþíìÿç îcàüû,
Èñòÿñÿí ýþéÿðÿð ñÿùðà áócàüû.
ßýÿð éàðûì÷ûãñà îüóë-óøàüû
Àíà éàðûì÷ûãäûð, àòà éàðûì÷ûã.
Áó äÿëè èëùàìûí àçüûí ÷àüûíäà,
Áó ãàéíàð öðÿéèí ãûçüûí ÷àüûíäà,
Ãàíà ãà÷àí ãÿìèí ãóçüóí ÷àüûíäà
Âåðìÿðÿì þìðöìö áàäà éàðûì÷ûã.
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ÉÀØÛË ÙÀÐÀÉ
Òÿáèÿò àéðûëûá þç ìÿùâÿðèíäÿí,
ßðèéèð áóç ãàòû îêåàíëàðûí.
Àðàç àøìàã èñòÿð Õóäàôÿðèíäÿí,
Õÿçÿð äàøãûíûäûð íàùàã ãàíëàðûí.
Ïîçóëóá íèçàìû, èòèá öëýöñöÉåðèìèç, ýþéöìöç òàíûíìàç îëóá.
Äÿéèøèá ìåøÿíèí àüàc äöçýöñöÉàç ãûøà îõøàéûð, ãûøäà éàç îëóá.
Ãóðóéóð áóëàãëàð, áàòûð êÿùðèçëÿð,
Èíñàíëûã àéûëìûð ôèë éóõóñóíäàí.
×îõàëûð ýöíáÿýöí þëö äÿíèçëÿð,
Áàëûãëàð áîüóëóð ñóäà ñóñóíäàí.
Ãîâóðóð òîðïàüû ýöíÿø éàüûøû,
Èëüûìà ÷åâðèëèð éàøûë áàü-áàüàò.
Ãîcàëàð äåéèíèð ùÿð àääûìáàøû:
-Äÿéèøèá òÿáèÿò, äÿéèøèá ùÿéàò...
Áèç ùàðà ýåäèðèê-ùàðàé ñàëàí éîõ,
Òàïûëàí ýöíö âàð èòÿí ÷àéëàðûí.
Áèð äÿ ýþðÿcÿéèê îëàí-ãàëàí éîõ,
Èçèíè ýÿçèðèê þòÿí àéëàðûí...
Àüàc þç êþêöíäÿí ãîïñà îäóíäóð,
Äàø ãàéà áàüðûíäà càíëûäû âàëëàù.
Ùöíÿðèí ÷àòûðñà äè ýÿë îâóíäóðÒÿáèÿò èíñàíëà ãàíëûäû âàëëàù.
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Адил Ъямил
ÃßËÁÈÌÈÍ ÑÅËÈÉßÌ, ÝÞÇÖÌÖÍ ÝÞËÖ
Ìÿí þç öðÿéèìäÿí áàøëàéàí ñåëÿì,
Öðÿéèì òÿíòèñÿ ñåëèì ñÿíýèéÿð.
Âàõòûíû èòèðìèð âàõòûíäà þëÿíÙÿéàò øèðèí îëñà þëöì ëÿíýèéÿð.
Ìÿí þç ýþçëÿðèìÿ éûüûøàí ýþëÿìÝþçöìÿ éûüìûøàì àüðû-àcûìû.
Áèëìèðÿì íÿ ö÷öí éàðàíäûì áåëÿÀüðûéàí öðÿéèì àüðû àcûìû?
Ãÿëáèìèí ñåëèéÿì, ýþçöìöí ýþëö,
Ýþð ùàðäàí áàøëàéûá, ùàðäà áèòèðÿì.
Ìÿí äÿ áó àëÿìäÿ áèð íîâðóçýöëöÁàùàðûí åøãèéëÿ ãàðäà áèòèðÿì...
***
Îëóìäàí þëöìÿ ýåäÿí éîëäà
ìèí äÿëèë, ìèí ôàêò.
Þçöì éàøà äîëäóãcà
Ãîcàëûð êþêñöìäÿ èíôàðêò.
Ùà÷àíñà ìÿíè ÷àëàñû
Áèð èëàí áÿñëÿéèðÿì ñèíÿìäÿ.
Ýåðèéÿ äþíìÿêìè âàð
áó äþíÿìäÿ?!
Ýåäèðèê èðÿëè,
éàëíûç èðÿëè!
Þëöì áèçÿ éàõûíëàøìûð,
Áèç þëöìÿ éàõûíëàøûðûã äåìÿëè...
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Сечилмиш ясярляри
ÉÛÕÛËÌÛØÀÌ ÞÇ È×ÈÌÄßÍ
Äîïäîëó ñöíáöë êèìèéÿì,
Êöëÿêëÿð ñîâóðóð ìÿíè,
Äÿíÿëÿéèá äÿíÿ-äÿíÿ
Ñàc öñòäÿ ãîâóðóð ìÿíè.
Áó ãèéàôÿ, áó áè÷èìíÿí
Áîéëàíûðàì ñþç è÷èíäÿí.
Éûõûëìûøàì þç è÷èìäÿí,
Òàëå òÿçäÿí ãóðóð ìÿíè.
Öðÿê äþíöá äàø éóìàüàÝöcöì ÷àòìûð äàøûìàüà.
Âàëëàù ãîéìóð éàøàìàüà
Áó øàùàíÿ ãöðóð ìÿíè.
Íÿ óìàñàí éàëàí ýöíäÿí,
Ãöðóá ÷àüû ñîëàí ýöíäÿí?
Ñàùèëäÿ òÿê ãàëàí ýöíäÿí
Ãàñûðüàëàð âóðóð ìÿíè.
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Адил Ъямил
ÁÈÐ ÝÖÍ ÃÈÉÀÌßÒ ÝÖÍÖ ÂÀÐ
Éåð öçöíäÿ éåð ãàëìàéûá
Þëÿíëÿðè äÿôí åòìÿéÿ.
Çöëì åòìÿéÿ ùàçûð èíñàí
Þéðÿøìÿéèá ðÿùì åòìÿéÿ.
Äèëÿí÷èëÿð, ìèëéîí÷óëàð...
Äöíéàíûí òÿçàäûíà áàõ.
Êþùíÿ àcûí, éàëàâàcûí
Ñÿí áèð òÿçÿ àäûíà áàõ.
Éåðäÿ éåðèéÿ áèëìÿéÿí
Ãàíàä à÷ûá ýþéëÿ ýåäèð.
×îõ ýþðìöøöê áåëÿñèíèÙàéëà ýÿëèá êöéëÿ ýåäèð.
"Ìöñÿëìàíàì" äåéÿí êÿñèí
Íÿ èìàíû, íÿ äèíè âàð.
Äöøöíÿí éîõ áó äöíéàíûí
Áèð ýöí ãèéàìÿò ýöíö âàð.
1992
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ÂÀÐËÛËÀÐ, ÊÀÑÛÁËÀÐ
Âàðëûëàð êþ÷ÿðè ãóøà áÿíçÿéèð,
Èñòè þëêÿëÿðÿ ó÷óá ýåäèðëÿð.
Ìèëëÿò äàð àéàãäà ÿëÿíèð áèð-áèð,
Éóðäó ñåâìÿéÿíëÿð ãà÷ûá ýåäèðëÿð.
Êàñûáëàð âÿôàëû ñÿð÷ÿ êèìèäèðÒîðïàãäàí àéðûëìàç, äàøäàí àéðûëìàç.
Áèëìÿç êè, âÿòÿíèí ñàçàüû íÿäèð,
Îíà ãûëûíc ÷ÿêÿí ãûøäàí àéðûëìàç.
1992
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Адил Ъямил
ÑÓÀËËÛ ÌÈÑÐÀËÀÐ
Áàøûìû ýþòöðöì ùàéàíà ýåäèìÄöíéàíûí ùÿð éåðè áåëÿìè ýþðÿí?
Áó þìöð ãûñàëäàí þìöð-ýöí éöêö
Ùàìûíûí ÷èéíèíäÿ øÿëÿìè ýþðÿí?
Éåðèìèç éåð öçö éàõøû-éàìàíëû,
Äöíéàéà ýÿëèðèê áÿõòÿ ýöìàíëû.
Íèéÿ ýþçëÿðèìÿ äÿéèð äóìàíëûÑÿàäÿò áöðöíöá òöëÿìè ýþðÿí?
Øåéòàí áàçàðûíäà øÿð ñàòàí ÷îõäóð,
Ãÿïèéÿ-ãóðóøà ÿð ñàòàí ÷îõäóð.
Òîðïàüà íûðõ ãîéóá éåð ñàòàí ÷îõäóðÈíñàíëàð ùÿëÿ äÿ êþëÿìè ýþðÿí?
Äåéèðëÿð þçöíÿ òÿçÿ ïåøÿ ñå÷,
Ùàìûíûí êå÷äèéè áó êþðïöäÿí êå÷...
Òÿðÿçè ãóëïóíäàí éàïûøàðìû ùå÷
Ñþçäÿí ñàðàé éàïàí ãÿëÿìè ýþðÿí?
Ìÿí êöëÿ äþíÿñè îcàã äåéèëÿì,
Òóìóðcóã òóòìàéàí áóäàã äåéèëÿì.
Òàíðûìûí ýþçöíäÿí óçàã äåéèëÿìÌÿíè éàõøû ýþðöð àëÿìè ýþðÿí.
1993
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ÒßÇÀÄËÛ ÌÈÑÐÀËÀÐ
Áþéöê èìàðÿòëÿð éàïûëàí éåðäÿ
Äèâàðû òîðïàãäàí äàõìàëàð äà âàð.
Þìöð áÿçÿéèäèð ìèííÿòñèç ÷þðÿê,
Áîüìàéà ÷åâðèëÿí ëîõìàëàð äà âàð.
Àüàðàð ýåcÿñè ãàðà ãóëóí äà,
Ñàüàëäàí ýöcö âàð áèð "ñàü îë"óí äà.
Éàíàíëàð "óô" äåìÿç ùàããûí éîëóíäà,
Íàùàãäàí éàíäûðûá-éàõìàëàð äà âàð.
Àëîâëàð íÿ ãÿäÿð, îäëàð íÿ ãÿäÿð.
Èøûãëû, êþëýÿëè àäëàð íÿ ãÿäÿð.
Äîüìàëàð è÷èíäÿ éàäëàð íÿ ãÿäÿð,
Éàäëàðûí è÷èíäÿ äîüìàëàð äà âàð.
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Адил Ъямил
ÖÍÂÀÍÑÛÇ ØÅİÐ
Àüðûéàí öðÿéèí öñòöíäÿ ÿñèíÁþéöê àüðûëàðûí êþêö äÿðèíäÿ.
Ýåcÿíè éóõóñóç êå÷èðÿí êÿñèí
Äàí öçö äîüóëàð áÿáÿêëÿðèíäÿ.
Äîüóëàð äàí öçö-íóðëàíàð äöíéà
Íóðëó àäàìëàðûí áàõûøëàðûíäàí.
Êÿäÿðëè-êÿäÿðëè ôûðëàíàð äöíéà
Àñûëûá áó ïàéûç éàüûøëàðûíäàí.
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ÂÀÕÒ ßËßÍÈÐ
Ìÿí äöíéàéà ýþç à÷ìûøàì
Ñàçëà ñþçöí àðàñûíäà.
×ûüûð ñàëûá, èç à÷ìûøàì
Äàüëà äöçöí àðàñûíäà.
Þìöð ýåäèð- ëÿïèð ãàëûð,
Âàõò ÿëÿíèð, õÿëáèð ãàëûð.
Èíñàíà áèð ñÿáèð ãàëûð
Ýåcëÿ òåçèí àðàñûíäà.
Íÿ ãÿäÿð íàìÿðä âàð èìèø
Î ãÿäÿð äÿ äÿðä âàð èìèø...
Àõèðÿòäÿ ôÿðã âàð èìèø
Àüëà áåçèí àðàñûíäà.
Ãÿì ãÿëáèìè ñèëÿëÿéèð,
Äÿðä êþêñöìö êöë åëÿéèð.
ßcÿë ìÿíè ýèðÿëÿéèð
Ãàøëà ýþçöí àðàñûíäà.
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ÁÈÇ ÁÈÐ ÎËÑÀÃ
Äèíèìèç-áèð,
Äèëèìèç- áèð.
Àéàüûìûç,
ßëèìèç- áèð.
Äèíáèð äåéèëèê,
Äèëáèð äåéèëèê,
ßëáèð äåéèëèê,
Äåìÿëè
Áèç-áèð äåéèëèê...
"Ùåéðàòû"ìûç,
"Cÿíýè"ìèç-áèð.
Òàëå åéíè,
Ðÿíýèìèç- áèð.
Àéðû-àéðû çÿððÿñèéèê
Áèð Ýöíÿøèí.
Áèðëÿøèá Ýöíÿø îëìàüû
Ôèêèðëÿøèí...ôèêèðëÿøèí...
1993
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ÂßÒßÍ ÌßÍß ÃÖÐÁßÒ ÎËÄÓ
Ãîcà äöíéà àëëû-ýöëëö íàüûëäû,
Áó íàüûëà èíàíìàéàí îüóëäó...
Éóðäóì éàíäû, õàíèìàíûì äàüûëäû,
Çÿùÿð ìÿíÿ "øÿðáÿò" îëäó è÷ÿììè?
Î àòëûëàð èíäè àòäàí äöøöáäöð,
Äèë ùþðìÿòäÿí, àüûç äàääàí äöøöáäöð.
Ñÿíÿò ýþçäÿí, ñþç óðâàòäàí äöøöáäöð,
Þìðöì-ýöíöì áÿðáàä îëäó-ùå÷ÿììè?
Ìþùòÿêèðèí, ðöøâÿòõîðóí ñàéû éîõ,
Èøáàçëàðûí, àøáàçëàðûí òàéû éîõ...
Àäàì ýþðäöì àäàìëûãäà ïàéû éîõ,
Âÿòÿí ìÿíÿ ãöðáÿò îëäó êþ÷ÿììè?
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Адил Ъямил
ÝÞÐÖÍÌßÇËÈÊ
Ýþé öçöíäÿ ñîíñóç ñàéäà
Ýþðöíìÿéÿí óëäóçëàð âàð...
Èéíÿ óëäóçó áîéäà
Èøûüûíû, øÿôÿãèíè
Áèç ýþðìöðöê.
Öçö ýöíäîüàí òÿðÿôÿ
Áîéëàíûðûã íå÷ÿ äÿôÿ
Öôöãëÿðèí öôöãöíö
Áèç ýþðìöðöê.
Àíà áÿòíèíäÿ óøàüà
Ùÿéàò ãàáàãcàäàí áÿëëèÞëöìäÿí î éàíà íÿ âàð
Áèç ýþðìöðöê.
Çàìàí-çàìàí àüëûìûçëà,
Ýþçöìöçëÿ þéöíñÿê äÿ,
Þçöìöçëÿ þéöíñÿê äÿ
×îõ øåéëÿðè äöç ýþðìöðöê.
Ýöíÿøäÿí ñàâàéû ýöíÿø
Áÿëêÿ äÿ âàð- áèç ýþðìöðöê...

64

Сечилмиш ясярляри
Î - ÑßÍ, ÁÓ - ÌßÍ
Ìÿíèì ãÿì êàðâàíûì äàø éîëäàí êå÷èð,
Ñÿíèí êåô êàðâàíûí áàø éîëäàí êå÷èð.
Éàüëû äèëèì éîõäóð-ùÿñðÿòÿì éàüà,
Ñÿí ìÿääàù ÷þðÿéè éåéèðñÿí ,ãàüà!
Êèìèíèí öðÿéè, êèìèíèí ÷èáè,
Ñÿíÿ äÿ ãèñìÿòäèð áîøãàáûí äèáè...
Éàðûíìàã, éàëìàíìàã ìèññèéàí îëóá;
Áóíäàí áó ìèëëÿòÿ íÿ çèéàí îëóá?!
Åëÿ ñÿí þçöí äÿ "åë àäàìû"ñàí,
ßêèí÷è, áè÷èí÷è, ÷þë àäàìûñàí.
Àïàðäû íàõûð÷û äÿäÿíè ùÿéàò,
Áàøëàäû ñÿíèí÷öí ìÿäÿíè ùÿéàò...
Èíäè áþéöêëÿðèí áþéöê ãóëóñàí,
Ñèìëÿðÿ òàçÿíÿ âóðàí ãîëóñàí.
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Адил Ъямил
ÁÈÐÈÑÈ ÂÀÐ
Øàùìàð èëàí êèìè ôûñûëäàéàð î,
Òþêÿð çÿùÿðèíè éöçöíöí öñòÿ.
Íàäàíûí äàâàñû îí ãàðûø éåðèí,
Áåø àðøûí àüûíûí, áåçèíèí öñòäÿ.
Ùÿðÿäÿí áèð òÿçÿ ñþç àëûá ýåäÿð,
Ãàëìàãàë îëìàñà ñîçàëûá ýåäÿð.
Àðâàäû àéàãäà òîç îëóá ýåäÿð,
Ìÿ"øóãÿ äûðìàøàð ýþçöíöí öñòÿ.
Íÿ ìÿðôÿò àíëàéûð, íÿ àéûá ãàíûð,
"Òÿìèçÿì" ñþéëÿéèá þçöíö äàíûð.
Îíóí ÿâÿçèíÿ ÷þðÿê óòàíûðÍàìÿðäèí ÷þðÿéè äèçèíèí öñòäÿ.
Öðÿéè ÷àé äàøû, ñèíÿñè ãÿôÿñ,
×àòìûð cèéÿðèíÿ àëäûüû íÿôÿñ.
Ùàìûéà êèøèëèê äÿðñè âåðÿí êÿñ
Êèøèòÿê äóðìàéûð ñþçöíöí öñòäÿ.
Ïèé òóòàí ãàðíûíû òóòìóð ãócàüûÞçýÿ ÷ûðïûñûéëà éàíûð îcàüû.
Áàõûð þçöíÿ äÿ öñòäÿí àøàüûÞçö äàéàíûáäûð þçöíöí öñòäÿ.
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Сечилмиш ясярляри
ÁÅËßÑÈÍÈ ÝÞÐÌßÌÈØÄÈÌ
Ýþçö ýþéäöð, äèøè ñåéðÿêÁåëÿñèíè ýþðìÿìèøäèì.
Ñèíÿñèíäÿ âóðìóð öðÿêÁåëÿñèíè ýþðìÿìèøäèì.
Ùàé âåðèá ùàðàé÷û îëóð,
Ïàé áþëñÿëÿð ïàé÷û îëóð.
Äîñò àðàñû ãàé÷û îëóðÁåëÿñèíè ýþðìÿìèøäèì.
Àäàì áàðìàüûíû äèøëÿð:
Ùàðäà áèòèð áó ãÿìèøëÿð?
×îõ ýþðìöøäöì ýþðìÿìèøëÿð,
Áåëÿñèíè ýþðìÿìèøäèì.
Ñÿñè éîõäóð, ñÿäàñû âàð,
Áîéäàí ócà ÿäàñû âàð.
Äöíéàíûí ÷îõ ýÿäàñû âàðÁåëÿñèíè ýþðìÿìèøäèì.
Éàëòàãëûãäà ýåðè ãàëûá,
Áèð ñöìöê, áèð äÿðè ãàëûá.
Áàøäà ýöëëÿ éåðè ãàëûáÁåëÿñèíè ýþðìÿìèøäèì...
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Адил Ъямил
ÉÅÐ ÖÇÖ-ÎÄËÓ ÊÖÐß
Øÿðãäÿí Ãÿðáÿ, Ãöðáäÿí Øÿðãÿ
Èíñàí êþ÷ö áàø àëûáäûð.
Èéíÿ àòñàí éåðÿ äöøìÿç
Éåðëÿð èíäè áîøàëûáäûð.
Ñó÷ó íÿéìèø èíñàíëàðûí,
È÷è íÿéìèø âóëêàíëàðûí?
Àcûëìàéàí êóðãàíëàðûí
Öç-ýþçöíö äàø àëûáäûð.
Áó äöíéà þç àâàçûíäàÑåâýè âàð ñàç ùàâàñûíäà.
Éàòûðûã éàç ùàâàñûíäà,
Ãàïûìûçû ãûø àëûáäûð.
Éåð öçö, îäëó êöðÿñÿíÄÿéèøäèí áèðäÿí-áèðÿ ñÿí...
Ìÿí ùàðà êþ÷öì ýþðÿñÿíÞìðö-ýöíö éàø àëûáäûð...
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Сечилмиш ясярляри
ÄÀÂÓÄ ÍßÑÈÁ
Ýþçÿëëèéè ýþçëÿðèíÿ
Éûüûá ýåòäè Äàâóä Íÿñèá.
Äîñòó, äîüìàíû éàíäûðûá,
Éàõûá ýåòäè Äàâóä Íÿñèá.
Ùÿðäÿí ãûøûã, ùÿðäÿí éàçûã,
Äÿðäëè êþêñöì ãàçûã-ãàçûã...
Ìÿí éàçûüà éàçûã-éàçûã
Áàõûá ýåòäè Äàâóä Íÿñèá.
Áó ýþðäöéöì éóõóìóäóð?
×îõ íèñêèëè éóõóì óäóð.
Øàèð øèìøÿê ÷àõûìûäûð ×àõûá ýåòäè Äàâóä Íÿñèá.
Î äóìàíëû éàç ñÿùÿðè
Òàïäû ãÿçàâö-ãÿäÿðè.
Ãàéûòìàäû öçö áÿðè,
×ûõûá ýåòäè Äàâóä Íÿñèá.
Òÿëÿñäè éàëãûç îëìàüà,
Êÿùêÿøàíäà èç îëìàüà.
Áèð òÿíùà óëäóç îëìàüà,
Àõûá ýåòäè Äàâóä Íÿñèá.
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Адил Ъямил
ÀÜËÀÐÀÌ
Éàääàí ÷ûõìûð äàüëàðûìûí äöçöìö,
ßñèð äöøÿí äàü, äöçöìÿ àüëàðàì.
Éóðä éåðèíäÿí èòèðäèëÿð èçèìè,
Ýöíö áàòìûø ýöíäöçöìÿ àüëàðàì.
Éåðñèç òóôàí áàð-áÿùðÿíè ùå÷ åëÿð,
Ýåcèêÿí éàç éàüûøûíû ýåc ÿëÿð...
Áó ùÿñðÿòäÿí ÷åâðèëÿðÿê ýåcÿëÿð
Î öçöìÿ, áó öçöìÿ-àüëàðàì.
Áàøûì öñòäÿí ÷ÿêèëìÿäè ÷ÿí-äþçäöì,
Äöçöëäöêcÿ ñà÷ëàðûìà äÿí-äþçäöì.
Íÿ äåäèëÿð ìÿí èíàíäûì, ìÿí äþçäöì,
È÷èìäÿêè áó äþçöìÿ àüëàðàì.
Óëó áàáàì Òàíðûñûíà Ýþé äåéèá,
Éåð öçöíö ãûëûícûíëà ÿé, äåéèá.
Ýöcöì éåòÿð áèð îíà êè, ùåé äþéöá
Ýàù áàøûìà, ýàù äèçèìÿ-àüëàðàì.
Çèðâÿëÿðäÿ ãàðà ðÿíýëè ãàðà áàõ,
Äàüëàðûìûí àü ÷àëìàñû-ãàðà áàü.
ßëäÿí ýåòäè, åëäÿí ýåòäè Ãàðàáàü,
Àüû äåéèá ìÿí þçöìÿ àüëàðàì.
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Сечилмиш ясярляри
DƏDƏ ØßÌØÈÐ
Ñÿí äàüëàðäàí àéðûëìàäûíÉàüäû ëåéñàí, Äÿäÿ Øÿìøèð.
Áèç àòûëäûã àéðûëûüà,
Âóðäó õÿçàí, Äÿäÿ Øÿìøèð.
Êþ÷ÿí åëëÿð äåìÿ ýöëöá,
Ýþð áèð ôÿëÿê êèìÿ ýöëöá?
Áèð çàìàíëàð ãÿìÿ ýöëöá,
Äÿðäè éîçàí Äÿäÿ Øÿìøèð.
Íèéÿ äàøäàí äàøà äÿéäèê,
Çöëì þíöíäÿ áîéóí ÿéäèê?
Áåëÿ éàçûá-íÿ áèëÿéäèê
Éàçû éàçàí, Äÿäÿ Øÿìøèð.
Áó ÿðèéÿí ãûø äåéèë ùà,
Àõû öðÿê äàø äåéèë ùà.
Ýþçöìöçäÿí éàø äåéèë ùà
Ãàíäûð ñûçàí, Äÿäÿ Øÿìøèð.
Éóðäóí âàðû, éîõó ñÿíñÿí,
Ýåð÷ÿê îëàí éóõó ñÿíñÿí.
Êÿëáÿcÿðèí ðóùó ñÿíñÿí,
Óëó îçàí-Äÿäÿ Øÿìøèð.
1993
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Адил Ъямил
ÝßËÌÈØßÌ
Éóðä éåðèíäÿ îä-îcàüûì ñþíöáäöÑàc àëòûíäà ñîéóã êöëÿ ýÿëìèøÿì.
Õÿçàí âóðóá áàùàðûìû, éàçûìû,
Áó ÷ÿìÿíäÿ ñîëìóø ýöëÿ ýÿëìèøÿì.
Øåù äöøÿðäè, ÷ÿí ýÿëÿðäè îéëàüà.
×àé äàøàðäû, ñåë ýÿëÿðäè ÷àéëàüà.
Ìèë-Ìóüàíäàí åë ýÿëÿðäè éàéëàüà,
Î éàéëàãäàí èíäè Ìèëÿ ýÿëìèøÿì.
Êÿëáÿcÿðèì, ýþçäÿí óçàã ýþçÿëèì,
Þç áîéíóìà ãûëûíc âóðäó þç ÿëèì.
Áåëÿ ýåòñÿ èíàíìûðàì äöçÿëèì.
Äÿðäÿ ãóëàì, çöëìÿ êþëÿ ýÿëìèøÿì.
Áÿíäÿ äöøäöì, áÿíä-áÿðÿíè êÿñìÿäèì,
Òàïäàëàíäû óëó òîðïàã èñìÿòèì.
Áó äà ìÿíèì àëûí éàçûì, ãèñìÿòèìÁó äöíéàéà ìÿí äÿ áåëÿ ýÿëìèøÿì.
Äåéÿcÿêëÿð áèðè âàðäû, áèðè éîõ,
Áèð åë âàðäû-ÿðÿíè éîõ, ÿðè éîõ...
...Äþéöø ýÿðÿê, àüëàìàüûí éåðè éîõÄÿðä ÿëèíäÿí âàëëàù äèëÿ ýÿëìèøÿì.
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Сечилмиш ясярляри
ÁÓ ÖÐßÊËß
Ñûçëàäûãcà, ýþéíÿäèêcÿ öðÿéèì
Äóéüóëàðûí áèòÿí éåðè ñîéóéóð.
Ùå÷ áèëìèðÿì áó öðÿêëÿ íåéëÿéèìÍÿüìÿëÿðèí þòÿí éåðè ñîéóéóð.
Àü éóõóäà óéóäóãcà áó äöíéà,
Éàõøûëàðû ùåé óääóãcà áó äöíéà,
Èëäÿí-èëÿ ñîéóäóãcà áó äöíéà
Àäàìëàðûí ýåäÿí éåðè ñîéóéóð.
Ýþéÿðìÿäè áó òîðïàüûí ÷ÿëòèéè,
ßðèìÿäè Ìóðîâóí áóç ýÿäèéè.
Ýþðöíìÿäè ãàíëû òöôÿíý òÿòèéè...
Èòýèíëÿðèí èòÿí éåðè ñîéóéóð...
Éàíìûø éóðäóì ìÿíÿ áàõûá "éàí " äåéèð,
Áó çèëëÿòÿ äþçÿ áèëÿí càí äåéèë...
Äàìàðûìäà äþâð åëÿéÿí ãàí äåéèë,
Öðÿéèìäÿ âÿòÿí éåðè ñîéóéóð...
1994
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Адил Ъямил
ÀÜËÀÌÀ, ÀÍÀ ÒÎÐÏÀÜÛÌ
Äóìàí ãàëõàð, ÷ÿí éåðèéÿðÀüëàìà ,àíà òîðïàüûì.
Ñèíÿí öñòäÿ äÿí éåðèéÿðÀüëàìà, àíà òîðïàüûì.
Äàü ýþéÿðÿð, äöç ýþéÿðÿð,
Èòÿíëÿðäÿí èç ýþéÿðÿð.
Ýåcÿäÿí ýöíäöç ýþéÿðÿðÀüëàìà ,àíà òîðïàüûì.
Éîëëàð ãàíëû ëÿïèð îëäó,
Èñòè ãîéíóí ãÿáèð îëäó.
Íÿ àéðûëäûã, íÿ áèð îëäóã,
Àüëàìà, àíà òîðïàüûì.
Éàðàëàäû éàä ãûëûícû Ãÿôèë îëäóí õûícûì-õûícûì.
Ñþíÿð áèð ýöí áó ãûüûëcûì,
Àüëàìà, àíà òîðïàüûì.
Ñÿí áèëèðñÿí- ìàéàì ñÿíäÿí,
Ðÿíýèì ñÿíäÿí, áîéàì ñÿíäÿí.
Ñÿíýÿðèìñÿí- ãàéàì ñÿíäÿí,
Àüëàìà, àíà òîðïàüûì.
×åâðèëÿì èíàì éåðèíÿ,
Àëûøûá- éàíàì éåðèíÿ.
Äèë äåéèá àíàì éåðèíÿ
Àüëàìà, àíà òîðïàüûì.
1993
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Сечилмиш ясярляри
ÀËÛÍ ÉÀÇÛÌ
Ýöí ñîéóäàí ýþé ìåøÿëÿð èòèðäèì,
Áó øÿùÿðäÿ àüàcûì éîõ, êîëóì éîõ.
Äàüëàð þçö öðÿéèìäÿí àñûëûá,
Î äàüëàðà ýåäèá ÷ûõàí éîëóì éîõ.
Éàíûá -ñþíÿí àðçóëàðûí êöëöéÿì
Þç ãàíûìà éåðèêëÿéÿí çÿëèéÿì.
Áó "äèðèëÿð" äöíéàñûíäà þëöéÿìÑàüëûüûìäà ñàüûì éîõäóð, ñîëóì éîõ.
Ãóçüóíëàðûí áàøû ëåøÿ ãàðûøûá,
Èøñèçëÿðèí áàøû "èøÿ" ãàðûøûá.
Íå÷ÿ ñÿíÿò, íå÷ÿ ïåøÿ ãàðûøûáÁó ãöðáÿòäÿ âÿòÿí îüëó îëóì, éîõ?
Áèð öìèäëè ñàáàù âàðìû à÷ìàüà,
Äàùà ìÿíäÿ ãàíàä âàðìû ó÷ìàüà...
Áèð êèìñÿíè ãàðäàø äåéèá ãócìàüà
Èíäÿí áåëÿ î ñàðìàøûã ãîëóì éîõ...
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Адил Ъямил
ÉÀØÀÌÀÄÛÌ
Áèëìÿì íåéëÿìèøÿì áó çàëûì ôÿëÿê
Äöøöáäö ìÿíèìëÿ ëÿc-éàøàìàäûì.
Åé ùÿéàò, âåðèëäèí éàøàìàã ö÷öí,
Áàðû ýöíàùûìäàí êå÷-éàøàìàäûì.
Òîðïàüûì ñèëèíäè åë éàääàøûíäàí,
Ñàõëàícûì ãàëìàäû ÷îïóð äàøûíäàí.
Î ãàðëû, ãàðòàëëû äàüëàð áàøûíäàí
Åëÿ êè, áàøëàäû êþ÷-éàøàìàäûì.
Ìÿíè ùàðàéëàéàí ñÿñäÿ ãàëìûøàì,
ßðèéèá áåø êÿëìÿ ñþçäÿ ãàëìûøàì.
Éàõøû êè, äöç îëóá äöçäÿ ãàëìûøàìÄöíéàéà áèc ýÿëèá, áèc éàøàìàäûì.
Êå÷ìèøÿ áàõìûøàì ýÿëÿcÿéèìäÿí,
Áèëäèéèì àç îëóá áèëÿcÿéèìäÿí.
Öðÿéèì çÿðèôäèð ýöë ëÿ÷ÿéèíäÿí,
Ýöcñöçÿ ýþñòÿðèá ýöc éàøàìàäûì.
Áèð ñåâýè áÿçÿéèð ãÿëá ñàðàéûìû;
Âåðäèì óøàãëàðà þìöð ïàéûìû,
Îíëàð äà èòèðñÿ ùàãã-ñàéûìû
Äåìÿê áó äöíéàäà ùå÷ éàøàìàäûì.
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Сечилмиш ясярляри
ÊßËÁßCßÐÈ ÕÀÒÛÐËÀÉÀÐÊßÍ
Äöíéàíûí áèð ýþçÿë âàõòû âàð èäè,
Îáà éåðèíäÿéäè, éóðä éåðèíäÿéäè.
Î âàõòêû ÷îáàíûí áÿõòè âàð èäèÃóçó éåðèíäÿéäè, ãóðä éåðèíäÿéäè.
Äàüëàðäàí ãûçûë äà, ìèñ äÿ ÷ûõàðäû,
Èñòèñó ãûøäà äà èñòè ÷ûõàðäû,
Ðóçèëè åâëÿðäÿí òöñòö ÷ûõàðäûÎcàã éåðèíäÿéäè, îä éåðèíäÿéäè.
Áóëàãëàð ñàô èäè, ÷àéëàð äóïäóðó,
Càíà ìÿëùÿì èäè ýöíÿøèí íóðó...
Éåíèëìÿç äàü èäè êèøè ãöðóðóÊèøèëèê äåéèëÿí àä éåðèíäÿéäè.
Íàêÿñè îáàäà ñàõëàìàçäûëàð,
Íàìÿðäè þëÿíäÿ àüëàìàçäûëàð,
Îâñàðû ãóéðóüà áàüëàìàçäûëàð,
Óëàã éåðèíäÿéäè, àò éåðèíäÿéäè...
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ÑßÍ-ÓÇÀÜÛÌ, ÑßÍ-ÉÀÕÛÍÛÌ
Áèëìÿì ìÿíäÿí íÿ èñòÿéèð
Ùåé éóõóìà ýèðÿí äàüëàð?!
Çèðâÿñè àü, äþøö éàøûë,
ßë- ÿòÿéè êöðÿí äàüëàð.
Èòäè cûüûð, ýåòäè ýÿäèêÃàíûìûçëà áÿçÿìÿäèê...
Íèéÿ ñÿíÿ áÿíçÿìÿäèêÎëäóã ïÿðÿí-ïÿðÿí, äàüëàð.
Ýþçöìäÿ ùåéêÿëèí äóðóð,
Áîéóí-ãöðóð, ãÿääèí-ãöðóð.
Øèìøÿêëÿðÿ ìÿüðóð-ìÿüðóð
Ñèíÿñèíè ýÿðÿí äàüëàð.
Ýöë öçöíö áó äóìàí, ÷ÿí
Ãîéìàç ýþðñöí þòöá-êå÷ÿí.
Êîðîüëóíóí îéëàüû ñÿíÁÿñ ùàíû î ÿðÿí, äàüëàð?
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ÌßÌÌßÄ ÀÑËÀÍ
Áó øÿùÿðäÿ áèð àç øÿùÿð,
Áèð àç êÿíääè Ìÿììÿä Àñëàí.
Êÿëáÿcÿðäÿí ñþç äöøÿíäÿ,
Ùèìÿ áÿíääè Ìÿììÿä Àñëàí.
Ýþçö ãàëûð äîüàí àéäà,
Þòöá êå÷èð ýöí äÿ, àé äà,
Áó ùÿñðÿòäÿí þçö áîéäà,
Áèð ãöðáÿòäè Ìÿììÿä Àñëàí.
Ñþç þìðöíö þìöð ñå÷äè,
Äåäè þìðöì îíñóç ùå÷äè,
Ìèñðà-ìèñðà þòöá êå÷äè
Íå÷ÿ ñÿääè Ìÿììÿä Àñëàí.
Öç-ýþçöíäÿí íóð òþêöëöð,
Àâàçûíäàí äöð òþêöëöð,
Þìðö áîéó äÿðäÿ ýöëöð,
Ýöëÿí äÿðääè Ìÿììÿä Àñëàí.
Äàüëàðûí äöçÿ âåðäèéè,
Òàíðûíûí ñþçÿ âåðäèéè,
Àëëàùûí áèçÿ âåðäèéè,
ßìàíÿòäè Ìÿììÿä Àñëàí.
1999
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ÊßËÁßCßÐÈ ÓÍÓÒÌÀÉÛÍ
ßéèëìÿéÿí äàü áèëäèéèì àäàìëàð,
Øÿùèäèíè ñàü áèëäèéèì àäàìëàð,
Áó äöíéàäà óíóòãàíëûã éàìàíäû,
Êÿëáÿcÿðè óíóòìàéûí, àìàíäû!
Éóðä éåðèíäÿ ÿñèð äöøäö ÿðÿíëÿð...
Àìàí Àëëàù, áó áàøûìà ýÿëÿíëÿð
Íÿ çàìàíñà öðÿéèìÿ äàìàíäûÊÿëáÿcÿðè óíóòìàéûí, àìàíäû!
Ýåcÿ-ýöíäöç ãûíàéûðûã áÿõòè áèç:
Ãà÷ãûí îëäóã, áèçäÿí ãà÷ûð áÿõòèìèç.
Íåéëÿéÿê êè, áó äà áåëÿ çàìàíäû,
Êÿëáÿcÿðè óíóòìàéûí, àìàíäû!
Áèëìÿìèøèê î òîðïàüûí ãÿäðèíè...
Ìÿí äóéóðàì ÷è÷ÿêëÿðèí ÿòðèíè,
Ìÿí ýþðöðÿì éåíÿ äàüëàð äóìàíäû,
Êÿëáÿcÿðè óíóòìàéûí, àìàíäû!
Ãÿðèáëèêäÿ ãàí àüëàéûð éóðä éåðèì,
Êÿëáÿcÿðäè äàùà ìÿíèì àíä éåðèì.
Àíä è÷ÿê êè, êèìñÿ ïîçìàç áó àíäû,
Êÿëáÿcÿðè óíóòìàéûí, àìàíäû...
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ÓÍÓÒÌÓØÓÃ ÃÀÐÀÁÀÜÛ
Ãÿëïÿ-ãÿëïÿ ÷ûõàðòìûøûã càíûìûçäàí êèíèìèçè,
Éóðäà ùÿñðÿò áèð àäàì éîõ-éûüñàí ÿýÿð ìèíèìèçè.
Áèç äÿ áåëÿ éàøàéûðûã þìðöìöçö, ýöíöìöçö,
Þòÿðèéìèø, êå÷ÿðèéìèø ãÿëá àüðûñû, ñèíÿ äàüû,
Óíóòìóøóã Ãàðàáàüû, óíóòìóøóã Ãàðàáàüû.
Àüûð åëëÿð àüûð ýöíäÿ îáàñûíäàí êþ÷ åëÿäè,
Ðóçèýàðûí ñÿðò òóôàíû âàðëûüûìû ùå÷ åëÿäè.
Áó òîðïàüûí îüëó-ãûçû ÷àäûðëàðäà ýåcÿëÿäè...
Ýÿðÿê ÷îõäàí ãàðàëàéäû ýöíàùêàðûí îä-îcàüû,
Àü ýöíëÿðäÿ ýþðìÿìèøèê ãàðà ýöíëö Ãàðàáàüû.
Ùÿð ýöí ìèëëè åôèðèìäÿ òÿçÿ ñþç âàð, òÿçÿ ñÿñ âàð,
Ãàðàáàüû ãàéòàðìàüà ñþíöá ýåòìèø áèð ùÿâÿñ âàð.
Þëÿíÿcÿí ýþçëÿéèðèê, ùÿëÿ áèçäÿ ñîí íÿôÿñ âàð...
Ñÿáðèìèçëÿ "ñèëàùëàíñàã" òÿñëèì îëàð áèð ýöí éàüû,
Äöøìÿí åëÿ áèëìÿñèí êè, óíóòìóøóã Ãàðàáàüû.
Áó ñàâàøäà ãàí òþêäöëÿð éóðäó ñåâÿí ìÿðä îüóëëàð,
Ýöëëÿëÿðäÿí éàí êå÷äèëÿð ÷àëûá-÷àïàí ÷àïîâóëëàð,
Èíäè ýÿëèá òîðïàã ñàòûð áÿñòÿ áîéëó ñè÷îâóëëàð,
Ýèðîâ ýåäèá, ÿñèð äöøöá, ãûðûëìàéûá ñîëó, ñàüûÌÿíèì êèìè íÿ äóéàcàã ãàí ãîõóéàí Ãàðàáàüû?
Îêåàíûí î òàéûíäà òÿäáèð òþêöð ãîcà õÿð÷ÿíý,
Ãÿòíàìÿëÿð ãîëëàéûðëàð ýåéèíÿðÿê ãàðà ÿëcÿê.
Äåéÿí éîõäóð:-cÿíàá, ÿë ÷ÿê, õàíûì, ÿë ÷ÿê.
Ìÿíäÿí àëûá ìÿíÿ âåðìÿ ìÿíèì îëàí áó òîðïàüû,
Âàøèíãòîí ýþéëÿðèíäÿ áàéðàã åòìÿ Ãàðàáàüû.
Ýåcÿ-ýöíäöç càí ùàéûíäà áó éóðäà càí âåðÿíëÿðèì,
Ìèëëÿòèìèí çèëëÿòèíè ýþðìÿç îëóá ýþðÿíëÿðèì.
Åùåé! Ùàðäà éóáàíäûíûç, äÿëè-äîëó ÿðÿíëÿðèì,
Àëòûìûçûí àòû ýåäèá, áàøûìûçûí éîõ ïàïàüûÓíóòìóøóã Ãàðàáàüû, óíóòìóøóã Ãàðàáàüû...
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Адил Ъямил
ÄÖÍÉÀÌ ÌßÍÈÌ
Þìöð éàìàí ÿéëÿícÿëè,
Åëÿ áèë êè, éîõ ÿcÿëè...
Ìÿí éàíìàüà þéðÿícÿëèÉàíäûðûá-éàõ, äöíéàì ìÿíèì.
Åâ éûõûëûá, äàì äàüûëûá,
Íå÷ÿ àðçó-êàì äàüûëûá.
Éóðäóìäàí àäàì äàüûëûáÁàøûìà ãàõ, äöíéàì ìÿíèì.
Éîëóìà òèêàí äöçöëäö,
ßëèì ÿëèíäÿí öçöëäö.
Äÿðäèí ýþçöìäÿí ñöçöëäöÃèñìÿòÿ áàõ, äöíéàì ìÿíèì.
Áó öììàíäà òÿê àäàéàì,
Åë ùàðàéëû ñÿñ- ñÿäàéàì.
Ìÿí áèð íàùàã äöíéàäàéàì,
Êÿëáÿcÿð - ùàã äöíéàì ìÿíèì.
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ÝÞÐÖÍÖÐ
Áèð ùàâàäà êþêëÿíìÿéèá áó ðöçýàðÙÿðäÿí áÿìè, ùÿðäÿí çèëè ýþðöíöð.
Éóðä éåðèíäÿ éàíûá-ñþíÿí îcàüûí
Óçàãëàðäàí áÿéàç êöëö ýþðöíöð.
Àõàð ÷àéòÿê ýåäÿð þìöð, ýåäÿð ýöí,
Ãÿëáèìèçè ãÿìÿñèéëÿ äèäÿð ýöí.
Äÿð-äèâàðà äèðÿíèáäèð äèäÿðýèíÑîí àääûìûí ñîí ìÿíçèëè ýþðöíöð.
Ãÿì äàüûíûí ÿòÿéèíäÿ ýåäèðèê,
Åë-îáàíûí èòèéèíäÿ ýåäèðèê.
Éàä ÿëëÿðèí éåäÿéèíäÿ ýåäèðèê,
Äîüìà ÿëäÿí ÿë öçöëö ýþðöíöð.
Áó äþâðàíäà êèìÿ íåcÿ éàðàéûì,
Ìÿí ìÿíÿìñÿ ìÿíè ìÿíäÿ àðàéûí...
Àü ìÿðìÿðäÿí éàïûëàí àü ñàðàéûí
×öðöê ùèìè, áîø þçöëö ýþðöíöð.
Áó çèðâÿíèí ãàðòàëû âàð ñÿìàñûç,
Áó òîðïàüûí þâëàäû âàð êóìàñûç.
Àäèë Cÿìèë, áîüóëóðñàí ùàâàñûçÒÿðÿããèíèí òÿíÿççöëö ýþðöíöð.
1993
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ÖÇÖ ÄÞÍÖÊËßÐß
Öçö äþíöêëÿðÿ öçöìö òóòäóì,
Öçöëäöì, ñöçöëäöì-öç âåðìÿäèëÿð.
Ýþðäöéöì çèðâÿéÿ ócàëìàã ö÷öí
×ûüûð âåðìÿäèëÿð, èç âåðìÿäèëÿð.
Éåòèøÿí îëìàäû ùàéà,ùàðàéà,
×åâèðäèì öçöìö Àëëàùòàëàéà...
Äöíéà äöøÿðýÿéìèø ãîíàã -ãàðàéàÌÿíÿ äÿ "ãàëìàüà” ñþç âåðìÿäèëÿð.
Ýåäÿí êå÷ìèø ö÷öí äþéäöì äèçèìÿ,
Ýÿëÿí ýÿëÿcÿéèí äöøäöì èçèíÿ.
Áèðèñè äÿðä òàïäû, áèðè õÿçèíÿ,
Ùå÷ êÿñèí ïàéûíû äöç âåðìÿäèëÿð.
Äåéèðÿì íÿ ãàëûð ýþðÿí èíñàíà?
Êþêñöíö ýöëëÿéÿ ýÿðÿí èíñàíà,
Þìðöíö áó éóðäà âåðÿí èíñàíà
Þëÿíäÿ áåø àðøûí áåç âåðìÿäèëÿð.
1993
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ÌÈËËßÒ ÂßÊÈËËßÐÈÍß
Ñÿñèìèçè òîïëàéûá ñèçÿ âåðäèêÁó õàëãûí ñÿñè ùàíû?
Ñþçöìöçö òîïëàéûá
Ñèçÿ âåðäèêÁó õàëãûí ñþçö ùàíû?
Àääà-áóääà éîëëàð êå÷èá
Áÿíä àëäûíûç ïàðëàìàíäà.
Òóôàíäà àçàí ýÿìè÷è
Ëþâáÿð ñàëìàç ùÿð ëèìàíäà.
Ìÿíèì ìèëëÿò âÿêèëëÿðèì,
Íàìóñ, ãåéðÿò âÿêèëëÿðèì,
Õàëãà ñþçöíöç âàð èñÿÁàðû ùÿðäÿí õàòûðëàäûí
Íÿ äåìÿêäèð ìöáàðèçÿ.
Íÿ äåìÿêäèð éóðä éàíüûñû,
Íÿ äåìÿêäèð áó ôèðãÿòëÿð.
Íÿ âàõòàcàí éàøàéàcàã
È÷è ïàõûð, ÷þëö ãàëàé ùÿãèãÿòëÿð.
Ñÿñèìèçè ñèçÿ âåðäèêÑÿñèìèçäÿí ñÿñ-ñîðàã éîõ.
Ñþçöìöçö ñèçÿ âåðäèê
Ùå÷ áèëìèðèê ýÿëèá ñèçäÿí
Áèðcÿ êÿëìÿ ñþç ñîðàã, éîõ...
Ìÿíèì ìèëëÿò âÿêèëëÿðèì,
Íàìóñ, ãåéðÿò âÿêèëëÿðèì...
1993
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ÀÐÕÀËÛ ÊÞÏßÉß
Àðõàëûñàí-àðõàí, òàéôàí ìöáàðÿê,
ßéíèíäÿêè ùÿðáè ñîéõàí ìöáàðÿê.
×àé äàøûíäàí ñöðòöê èìèø ñÿíäÿ öç,
Êèøèñÿíñÿ ÷ûõ äþéöøÿ öçáÿöç.
Ãàíûìûçà éåðèêëÿéÿí ùÿøÿðàò,
Òîðïàüûìà íÿ áþùòàí äå ,íÿ øÿð àò.
Áèð ýöí ñÿíè áàøà ñàëàí òàïûëàð,
Äöç éîëóíó äàøà ñàëàí òàïûëàð.
Ùÿëÿ ñÿíÿ éàë âåðèðëÿð ùöðÿñÿí,
Éàë ãóðòàðñà íÿ îëàcàã ýþðÿñÿí?..
Åëÿ áèëìÿ òàðèõ ñÿíè òàíûìûð Èëê éóðäóíó áèð åðìÿíè òàíûìûð,
Éàçìàäûüûí ùþðýö äàøû ãàëìàäû,
Ãûçìàäûüûí îcàã áàøû ãàëìàäû.
Ùàðäà ýþðäöí ãûøãûðäûí:-áó éåð ìÿíèì,
Îíà ýþðÿ àäûí ãàëûá åðìÿíè...
1993
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ÁÈÐ Äß
Äÿðä éàòûá ìàðûüà,ãÿì ýþçëÿéèð êè,
Þìðöìö-ýöíöìö ÿëÿéÿ áèð äÿ.
Áÿõòèìÿ áè÷èëÿí àëûí éàçûìû
Éàçäûðàí äåéèëÿì ôÿëÿéÿ áèð äÿ.
Éîëëàðûì áàüëûäûð-éîëà ÷ûõûììû?
Éàìàcà ÷ûõûììû, éàëà ÷ûõûììû?
Éóðäà ùÿñðÿò ãàëàí àëà÷ûüûìûí
Óëàñ ÷óáóüóíó êèì ÿéÿ áèð äÿ?
Îüóë èñòÿéèðÿì éàíà òîðïàüà,
Øûüûéûá øàùèíòÿê ãîíà òîðïàüà.
ßëëÿðèì ÷àòìàñà àíà òîðïàüà
×àòìàðàì àðçóéà, äèëÿéÿ áèð äÿ.
Ýöëëö áàùàðûìû ùå÷ åéëÿìèøÿì.
Áèð îëàí äÿðäèìè ö÷ åéëÿìèøÿì.
Âÿòÿíäÿí âÿòÿíÿ êþ÷ åéëÿìèøÿìÄöøìÿðÿì ìÿí áåëÿ òÿëÿéÿ áèð äÿ.
Ñèôÿòëÿð áîçàðà-áîçàðà ýåäèð,
Èíñàí áó ýåäèøëÿ áÿñ ùàðà ýåäèð?
Éîëëàð êè áåøèêäÿí ìÿçàðà ýåäèð
Ãàéûäàí äåéèëÿì áÿëÿéÿ áèð äÿ...
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ÊßËÁßCßÐ
Ñÿíè èòèðÿíäÿ áèëäèê ãÿäðèíè,
Åé àíàì Êÿëáÿcÿð, àòàì Êÿëáÿcÿð.
Äöíéà cÿííÿò îëà âåðìÿç ÿòðèíè,
Ãàéûòìàç ñöôðÿìÿ î òàì, Êÿëáÿcÿð.
Äèëèì éîõ ìÿí ñÿíè äèíäèðìÿê ö÷öí.
Ëåéñàíàì áó äÿðäè ùþíêöðìÿê ö÷öí.
Ùÿñðÿò éàíüûñûíû ñþíäöðìÿê ö÷öí
Çèðâÿíäÿ áèð îcàã ÷àòàì,Êÿëáÿcÿð.
Êå÷ÿì î äàüëàðûí êÿñÿ éîëóíäàí,
Öçöìÿ èç äöøÿ ìîðóã êîëóíäàí.
Cþêÿ áóäàüûíäàí,ïàëûä ãîëóíäàí
Éûõûëñàì ÿë àòûá òóòàì, Êÿëáÿcÿð.
Åëèì îáàñûíäàí êþ÷ åéëÿéÿí ýöí
Ñÿí ìÿíèì êþêñöìäÿ àëûøäûí,ñþíäöí.
Àõûðäà áèð øèðèí éóõóéà äþíäöíÉóõóäà ýþðäöéöì áóòàì Êÿëáÿcÿð.
Àäèëÿì, ãîé ñÿíÿ äåéèì ñþçöìö:
Öðÿéèí òàáû éîõ,ãÿëáèí äþçöìö...
Ýÿçÿðè òîðïàüàì,áèð ýöí þçöìö
Ñÿíèí òîðïàüûíà ãàòàì, Êÿëáÿcÿð...
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ØÓØÀÌ, ÀÉ ØÓØÀÌ
Ùÿñðÿò ùàâàñûíäà ùåéèì ãàëìàéûá,
Ó÷ìàüà ôÿçàì éîõ, ýþéöì ãàëìàéûá.
Ìÿí êè ãàíàäëàðû ãûðûëìûø ãóøàì,
Øóøàì ,àé Øóøàì!
×ûõûá Êÿëáÿcÿðäÿí, Ëà÷ûíäàí áÿðè
Ñÿíÿ éîë ýÿëèðÿì ùà÷àíäàí áÿðè.
Ðþéàëàð è÷èíäÿ ÷îõ îâóíìóøàìØóøàì,àé Øóøàì!
Áèëìÿçäèì òîðïàãäàí ïàé áþëýöñö âàð,
Áóëàã áþëýöñö âàð, ÷àé áþëýöñö âàð.
Ñàòäûëàð ñÿíè äÿ ãÿïèê-ãóðóøàØóøàì, àé Øóøàì!
Äåäèëÿð áèðéîëëóã ñóñà áóëàüûí,
Cîøóá-÷àüëàìàéà Èñà áóëàüûí...
Áó äÿðäè ÷ÿêÿíäÿí áèð ãàðà äàøàì,
Øóøàì, àé Øóøàì!
Ôèðãÿòèí ìÿíèìëÿ éîëà ýåäÿðìè,
Ñÿí êè ãàëà èäèí-Ãàëà ýåäÿðìè?!
Áàùàðñàí-éîëóíó ýþçëÿéÿí ãûøàì,
Øóøàì,àé Øóøàì!
Íàòÿâàí ðóùóñàí, Íÿââàá ãÿçÿëè,
ßë÷àòìàç, öíéåòìÿç äàüëàð ýþçÿëè,
Âÿñëèíÿ éåòìÿê÷öí ýÿðÿê âóðóøàìØóøàì, àé Øóøàì.
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ÁßÙÌßÍ ÂßÒßÍÎÜËÓÍÀ
Òàëåéèí ñÿíè äÿ ÷ÿêäè ñûíàüàÉóâàñûç ãàëìûñàí, àé Âÿòÿíîüëó.
Ýþéÿðìÿç ìèñðàñû ãÿðèá øàèðèí,
Ùàâàñûç ãàëìûñàí, àé Âÿòÿíîüëó.
Áó íÿ èìòàùàíäûð þìðöí áó ÷àüû,
Ãÿìèí ãûëûícû âàð, äÿðäèí áû÷àüû.
Èñèòìÿç càíûíû þçýÿ îcàüû,
Ñîáàñûç ãàëìûñàí, àé Âÿòÿíîüëó.
Þìöð-ýöí ôÿðìàíû Êÿëáÿcÿðäÿäèð,
Äàüëàðûí ëîüìàíû Êÿëáÿcÿðäÿäèð.
Äÿðäèíèí äÿðìàíû ÊÿëáÿcÿðäÿäèðØÿôàñûç ãàëìûñàí,àé Âÿòÿíîüëó.
Áèçÿ ãàðüàéàíûí äèëè ãóðóñóí,
Áèð ùÿñðÿò ÷ÿêèðèê þìöðäÿí óçóí.
Äàüûëûá ÷þëëÿðÿ åëèí,óëóñóí,
Îáàñûç ãàëìûñàí,àé Âÿòÿíîüëó.
Àäèëÿì,åé éóðäóí øàèð áàëàñû,
Áèçäÿí ãåéðÿò óìóð "ãåéðÿò ãàëàñû".
Íèéÿ "ñèëàùëàíìûð" Áÿùìÿí ìèñðàñû?
"Äàâàñûç" ãàëìûñàí,àé Âÿòÿíîüëó.
1993
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ÞÇÖÍÖ ÃÀÉÀÄÀÍ ÀÒÀÍ ÃÛÇËÀÐÀ
Êÿëáÿcÿðèí èøüàëû çàìàíû áèð íå÷ÿ ãûç-ýÿëèí
äöøìÿíÿ ÿñèð äöøìÿìÿê ö÷öí ÿë-ÿëÿ òóòóá
þçëÿðèíè ãàéàäàí àòìûøäûëàð...
Î ýöí ñèíÿìèçè äöøìÿí äàüëàäû,
Çàìàíûí þçö äÿ àéàã ñàõëàäû...
Äÿëèäàü éàñ òóòóá, Òÿðòÿð àüëàäû
Þçöíö ãàéàäàí àòàí ãûçëàðà.
Ìÿíèì åë ãûçëàðûì ñàôëûã àéíàñû,
Íàìóñäàí éîüðóëóá ÿçÿë ìàéàñû.
Î ýöí ãàíàä âåðäè éóðäóí ãàéàñû
Þçöíö ãàéàäàí àòàí ãûçëàðà.
Ãàëàcàã éóðäóìóí áó ÿôñàíÿñè:
Éàüñà äà áàøûíà éàüû ýöëëÿñè
Òîð àòà áèëìÿäè äöøìÿí ùèéëÿñè
Þçöíö ãàéàäàí àòàí ãûçëàðà.
Î ãûçëàð Òÿðòÿðèí ýþç éàøû îëäó,
Òàðèõèí ïîçóëìàç éàääàøû îëäó.
Ýþéäÿëÿí çèðâÿëÿð áàøäàøû îëäó
Þçöíö ãàéàäàí àòàí ãûçëàðà.
1993
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ÂßÒßÍ ÎÜËÓ, ÂßÒßÍ ÑßÍÈÍ ÄÅÉÈËÌÈ
Áó ñàâàøäà áÿðÿ ýåäèá, áÿíä ýåäèá,
Ãóðäóüóìóç øÿùÿð éàíûá, êÿíä ýåäèáÀòàì îüëó, ýåäÿí ñÿíèí äåéèëìè?
Âÿòÿí îüëó, âÿòÿí ñÿíèí äåéèëìè?
Äöøöá áàøäàí íàìóñ-ãåéðÿò òàcûìûç,
ßñèðëèêäÿ èíèëäÿéèð áàcûìûç,
"Îüóë" äåéÿí äÿäÿí ñÿíèí äåéèëìè?
Âÿòÿí îüëó, âÿòÿí ñÿíèí äåéèëìè?
Êÿëáÿcÿðèí çèðâÿñèíäÿí éûõûëàí,
Õàí Àðàçûí ñóëàðûíäà áîüóëàí,
Cÿáðàéûëäà èòÿí ñÿíèí äåéèëìè?
Âÿòÿí îüëó, âÿòÿí ñÿíèí äåéèëìè?
Ãà÷ãûí îëäóã- àðçóëàðû ñîâðóëàíÃûø ýÿëìÿìèø ãàð è÷èíäÿ ãîâðóëàí
×àäûð ñÿíèí, ÷ÿòÿí ñÿíèí äåéèëìè?
Âÿòÿí îüëó, âÿòÿí ñÿíèí äåéèëìè?
×àòìûð áèçÿ ùàðàé, ùÿøèð, ãûøãûðûã,
Áó òîðïàüûí ñèíÿñèíäÿí ôûøãûðûá
Ìÿçàð-ìÿçàð áèòÿí ñÿíèí äåéèëìè?
Âÿòÿí îüëó, âÿòÿí ñÿíèí äåéèëìè?
1993
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ÀÍÀÌ ÙßÑÐßÒ ÃÀËÛÁ ÀÍÀ ÉÓÐÄÓÍÀ
Ùà÷àíäûð áàø à÷ìûð áó ÷ÿê-÷åâèðäÿí,
Äîéóá õÿáÿðëÿðäÿí, áåçèá åôèðäÿí...
Ýþç éàøû ñåëëÿíèá àõûð ãÿôèëäÿí,
Îáàñû, îéìàüû äöøöð éàäûíàÀíàì ùÿñðÿò ãàëûá àíà éóðäóíà.
Âÿòÿíäÿ âÿòÿíè ñîðóøóð ìöäàì,
Áó éåðäÿ ñþç òàïûá íÿ äåñèí àäàì...
Ìÿí äÿ áåëÿ îüóë, áåëÿ þâëàäàì,
Êè÷èê áèð òÿñÿëëèì ÷àòìûð äàäûíàÀíàì ùÿñðÿò ãàëûá àíà éóðäóíà.
Äàüûíäà ýþëëÿðè àëà Êÿëáÿcÿð,
Ýþçÿëëèéè áàøà áÿëà Êÿëáÿcÿð,
"Ãöäðÿòäÿí ñÿíýÿðëè" ãàëà Êÿëáÿcÿð
Èáëèñ õÿéàíÿòèí ýåòäè áàäûíà,
Àíàì ùÿñðÿò ãàëûá àíà éóðäóíà.
Éàüûéà ãàëûáäûð éàüû-ïåíäèðè,
Èíäè øîð ñàòàíû ýåäèá äèíäèðèð...
Àëûøìûð îcàüû, éàíìûð òÿíäèðèÉàíûð, áó ùècðàíûí éàíûð îäóíàÀíàì ùÿñðÿò ãàëûá àíà éóðäóíà.
Éóðä-éóâà ùÿñðÿòè àüûðäàí àüûð,
Òîðïàãäàí àéðûëàí îëóðìóø ôàüûð.
Öìèäñèç ýöíëÿðÿ ãàðàìàò éàüûð,
Èëàùè, ðÿùì åëÿ ñÿí áó ãàäûíàÀíàì ùÿñðÿò ãàëûá àíà éóðäóíà...
1994
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ÃÀÐËÛ ÃÛØ ÝÅCßÑÈ
Áó ýåcÿ éóõóìà Êÿëáÿcÿð ýèðèá
Áó ýåcÿ ýþðäöéóì éóõó öøöéöð.
Ãÿðèá ìÿçàðëàðà ãàð éàüûð èíäèÍÿíÿìèí, áàáàìûí ðóùó öøöéöð.
Éàõøû áèëèðÿì êè, áåëÿ ùàâàäà
Ãàðäû, ñûðñûðàäû, ãûðîâäó éóðäóì.
Êèìèíñÿ ýöíàùû-ìÿíèì ôàcèÿì,
Éàüûëàð ÿëèíäÿ ýèðîâäó éóðäóì.
×è÷ÿêëè ÷þëëÿðèì, ýöëëö ÷ÿìÿíèì,
Çöìðöä ìåøÿëÿðèì âèðàíÿ ãàëûá.
Ìóðîâóí ãàøûíäà áóç-ùåéêÿë îëóá
Êþðïÿñè êþêñöíäÿ áèð àíà ãàëûá...
Áó ãûø ìÿíèì ãûøûì, áàùàðûì ýÿëìÿç,
Áó ãàð ìÿíèì ãàðûì-éàüûð áåëÿcÿ.
Àéðûëûã óçàíûð, öðÿê óñàíûð,
Þìðöí ôÿñèëëÿðè àõûð áåëÿcÿ...
À÷ûëàí ñàáàùëàð à÷ìûð åéíèìè,
Ñÿñè ãóëàüûìäà éåòèì ðóùëàðûí.
Èëàùè, ìÿíè äÿ ðóùà ÷åâèð êè,
Ýåäèì ýþðöøöíÿ, ýåäèì ðóùëàðûí.
Áó ýåcÿ éóõóìà Êÿëáÿcÿð ýèðèá,
Áó ýåcÿ ýþðäöéöì éóõó öøöéöð.
Ãÿðèá ìÿçàðëàðà ãàð éàüûð èíäèÍÿíÿìèí, áàáàìûí ðóùó öøöéöð...
1994
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×ÛÕÛÁ ÝÅÒÄÈËßÐ
Áó àíà òîðïàüûí, óëó äèéàðûí
Ýÿðÿéè îëàíëàð ÷ûõûá ýåòäèëÿð.
ßðÿíëÿð ýþðìöðÿì càíëû, cöññÿëèÊöðÿéè îëàíëàð ÷ûõûá ýåòäèëÿð.
Äóéàð îâãàòûìû, äóéàð ÿùëè-ùàë,
Äÿðäè îëìàéàíà ÷àòìàç áó ìÿëàë.
Ùàðàì ùàðûíëàéûá, áÿñ íèéÿ ùàëàë
×þðÿéè îëàíëàð ÷ûõûá ýåòäèëÿð.
Øöáùÿëÿð áîéëàíàð áó ýþðöíöøäÿíÄÿðèíÿ ýåäÿðñÿí èø ÷ûõàð èøäÿí.
Ýþçöìöí þíöíäÿ ãûçûë-ýöìöøäÿí
Äèðÿéè îëàíëàð ÷ûõûá ýåòäèëÿð.
Ìÿí Àäèë Cÿìèëÿì-äåéèì äöçöíö:
Òàíðû äÿðä ÷ÿêÿíÿ âåðÿð äþçöìö...
Êèìÿ ñþéëÿéÿñÿí öðÿê ñþçöíöÖðÿéè îëàíëàð ÷ûõûá ýåòäèëÿð.
1994
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×ÀÄÛÐ ØßÙßÐCÈÉÈ ÃÛØ ÝÖÍËßÐÈÍÄß
Öçöð ãàð è÷èíäÿ Ìèë äöçÿíýàùû,
Ñîéóã ÷àäûðëàðûí ñîáàñû éîõäóð.
Äîíóð äîäàüûíäà äèäÿðýèí àùû,
Êþ÷ýöí åëëÿðèìèí îáàñû éîõäóð.
Áó ãûøû òàé òóòóð þìðöí ãûøûíà
Áàùàðà ýöìàíû èòèðÿí ôàüûð.
Ãàð éàüûð áÿëàëû ãà÷ãûí áàøûíà,
Áÿëêÿ äÿ ãàð äåéèë,ãàðàìàò éàüûð.
Ãàðòîïó îéíàìûð ãà÷ãûí óøàüû,
Äåìèð áóç öñòöíÿ ÷ûõûì ñöðöøöì.
Ãàð éàüûð ãóðøàãäàí, äèçäÿí àøàüû,
Ãàðäà ãàðñàëàíûð êþðïÿ ýöëöøö...
×àäûð ýþçëöéöíäÿí òÿïèëèð øàõòà,
Éåë âóðóð-éåíýÿëÿð îéíàéûð áóðäà.
Ïàð÷àäàí "òèêèëÿí" áó"øÿùÿð" ñàõòà,"Äàëàíëàð", "äþíýÿëÿð" îéíàéûð áóðäà.
Îéíàéûð ÷àäûðäà þëöì ùàâàñû,
Ùÿéàò äåäèêëÿðè ýþçÿ ýþðöíìöð.
Ãàëûá ãàð è÷èíäÿ ãà÷ãûí éóâàñû
Ýþð íåcÿ ìèëëÿòèê áèçÿ ýþðöíìöð...
1994
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ÌßÍÈÌ
Íèéÿ êÿäÿðëèéÿì, ñîðóøìà, åé äîñò,
Äèíëÿ ùàíñû äÿðäèì äåéèì âàð ìÿíèì.
Ùÿñðÿò ýèëÿ-ýèëÿ è÷èð ãàíûìûÄàüûëìûø êÿíäèì âàð, êþéöì âàð ìÿíèì.
Ìÿíè èñèòìÿäè áó èñòè àðàí,
Äàüëàðäû ðóùóìó ÷ÿêèá àïàðàí,
Áàüðûìûí áàøûíäà ôÿðéàä ãîïàðàí
Äÿëè áèð êàìàíûì, íåéèì âàð ìÿíèì.
Áó ãÿì îâóíìàçäûð,áó äÿðä ãà÷ûëìàç,
Áèð äÿ öçöì ýöëìÿç,åéíèì à÷ûëìàç.
Öçöìÿ ýöí äîüìàç, øÿôÿã ñà÷ûëìàçÙÿìèøÿ áóëóäëó ýþéöì âàð ìÿíèì.
Çàìàíû þòöðäöì , âàõòû þòöðäöì,
Åëÿ áèë ýöë ÿêäèì ãàíãàë áèòèðäèì.
Çèðâÿñè ýþé äÿëÿí äàüëàð èòèðäèì,
Äàùà èòèðÿñè íÿéèì âàð ìÿíèì?!
1994
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ÝÅÒÄÈ ßËÈÌÈÇÄßÍ, ÊßËÁßCßÐ ÝÅÒÄÈ
Äîõñàí ö÷öícö èë àïðåëèí áèðè
Àøäû åëëÿðèìèç Ìóðîâäàí áÿðè.
×àðÿñèç éóðääàøûì éóðäó òÿðê åòäè,
Î ýöí ÿëèìèçäÿí Êÿëáÿcÿð ýåòäè.
Éóðä îüëó ÿêèíäÿí, áè÷èíäÿí êå÷äè,
Õÿéàíÿò ìèëëÿòèí è÷èíäÿí êå÷äè,
Àëòû ãûçû ëàéû, öñòö çÿð ýåòäèÝåòäè ÿëèìèçäÿí, Êÿëáÿcÿð ýåòäè.
Äàüëàðäà åëèìèí îáàñû ãàëäû...
Òîðïàãäà áàáàìûí áàáàñû ãàëäû...
Òîé-äöéöí ñîâóëäó, õåéèð-øÿð ýåòäè,
Ýåòäè ÿëèìèçäÿí, Êÿëáÿcÿð ýåòäè.
Êèøíÿéÿí ýþðìÿäèì êÿùÿð àòëàðû,
Éàéàí åëÿ éàéäû òÿõðèáàòëàðû
Äàâàñûç-øàâàñûç íå÷ÿ ÿð ýåòäè,
Ýåòäè ÿëèìèçäÿí, Êÿëáÿcÿð ýåòäè.
Ãîðõóá èñìÿòèíäÿí, àáûð- ùÿéàäàí
Ãûç-ýÿëèí þçöíö àòäû ãàéàäàíÃþí÷ÿ ýöëëÿðèìèç òÿçÿòÿð ýåòäè,
Ýåòäè ÿëèìèçäÿí, Êÿëáÿcÿð ýåòäè.
Ñèëñèëÿ ãàéàëàð ñèïÿð îëñà äà,
Äàüëàð þçö áîéäà ÷ÿïÿð îëñà äà,
Î ñèïÿð äàüûëäû, î ÷ÿïÿð ýåòäè,
Ýåòäè ÿëèìèçäÿí, Êÿëáÿcÿð ýåòäè.
...Ýÿëÿíëÿð ðóùóíó ãîéóá ýÿëèðäè,
Âàðûíû-éîõóíó ãîéóá ýÿëèðäè,
Åëèì îáàñûíäàí äÿðáÿäÿð ýåòäè,
Ýåòäè ÿëèìèçäÿí, Êÿëáÿcÿð ýåòäè.
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Êþðïÿíèí öçöíö ãàð ãîâóðìóøäó,
Ãîcàíûí äèçèíè øàõòà âóðìóøäó.
Ìóðîâóí áàøûíäà ÷îõ ÿcÿë éåòäè,
Ýåòäè ÿëèìèçäÿí, Êÿëáÿcÿð ýåòäè.
Ãàðòàëëàð éóâàñû ñàðàìû ãàëäû?
Äàùà àëìàäûüûì éàðàìû ãàëäû?..
Ìÿíÿ äÿ òàëåéèì áåëÿ "ÿðê" åòäè,
Ýåòäè ÿëèìèçäÿí, Êÿëáÿcÿð ýåòäè.
Äèäÿðýèí åëëÿðèì, ïÿðÿí-ïÿðÿíñèç,
Ñèç êè, äåéèëñèíèç ÿðñèç, ÿðÿíñèç.
Äàùà ÷ÿêäèéèìèç äÿðäè-ñÿð ýåòäè,
Ãàéòàðàã î éóðäó -Êÿëáÿcÿð ýåòäè...
1993

ÂßÒßÍ ÕÀÈÍÈ
Éàðäûìû áàçàðà ÷ÿêÿí íàíÿcèá,
Íåcÿ õàèí ÷ûõäûí ÿñýÿð ïàéûíà?
Íàìóñäàí éöêñÿêäÿ äàéàíûðñà cèá
Òþêÿð çÿùÿðèíè ðöçýàð ïàéûíà.
Õÿéàíÿò ñàòûðñàí ãàðäàø-áàcûíà,
Ñÿí -âÿòÿí õàèíè, ñÿí-ìèëëè ñàòãûí.
×ÿêñèíëÿð ãîé ñÿíè äàð àüàcûíàÉîõñà ÷îõ ÷ÿêÿcÿê áó"àëãû -ñàòãûí".
Áèëèðÿì-êÿñèëÿð êþêö ñèçëÿðèí,
Áèëèðÿì-äàéàíàð áó ãàíëû àëâåð.
Ýþðöíÿ-ýþðöíÿ "ýþðöíìÿçëÿðèí"
Èëàùè, ñÿí þçöí cÿçàñûíû âåð...
Éàíûðàì, ñþíöðÿì, äþíöðÿì êöëÿÌèëëÿòèí è÷èíäÿ áåëÿñè äÿ âàð.
Ñÿí äåìÿ áó õàëãûí þç ÿëè èëÿ
Þçöíÿ àòûëàí ýöëëÿñè äÿ âàð.
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Îðäà Ãàðàáàüû ãîðóéàí îüëàí,
Ïàéûíû ñàòàíû ãîðóéóðñàíìû?
Áó "þâëàä" óüðóíäà òþêöðñÿíìè ãàí,
Áó õàèí" àòàíû" ãîðóéóðñàíìû?
Ãÿì éåìÿ, âÿòÿíèí äþéöøÿí îüëó,
Ñÿíèí çÿôÿðëÿðèí éóðäóìà ãàëûð.
Äîëàøûã äöê÷ÿäèð þìöð-ýöí éîëóÉàðäûìû ñàòàíëàð éàðäûìà ãàëûð...
ÂßÇÈÔß ÄÀÂÀÑÛ
Áèëèð, ùàìû áèëèð-áó òîðïàã öñòäÿ
Ùà÷àíäûð Ãàðàáàü ãîâüàñû ýåäèð.
×ÿêèðëÿð ñèíÿìÿ äàüû äàü öñòäÿíÁàêûäà âÿçèôÿ äàâàñû ýåäèð.
Ìÿðìè éàüûøûíäà ãÿäèì Øóøàìûí
Càíà ìÿëùÿì îëàí ùàâàñû ýåäèð.
Ñîçàëûð øþëÿñè äàùà áó øàìûíÁàêûäà âÿçèôÿ äàâàñû ýåäèð.
Îðäà ãàí òþêöëöð, åâëÿð äàüûëûð,
Õàëãûí éóðäó ýåäèð, éóâàñû ýåäèð,
Áóðäà êèì äåéÿð êè, êåôëÿð äàüûëûðÁàêûäà âÿçèôÿ äàâàñû ýåäèð.
Ùàðàéû ÷àòìàéûð ùþêóìÿòèíÿ,
Ìèëëÿòèí Àëëàùà äóàñû ýåäèð.
"Âÿòÿíäàø ñåâýèñè" áóäóð âÿòÿíÿÁàêûäà âÿçèôÿ äàâàñû ýåäèð.
Êèìñÿ ùöíÿðëèäèð, êèìñÿ ùöíÿðñèç,
Êèìèíñÿ áó éóðäà âÿôàñû ýåäèð.
Âÿòÿí äàâàñûíäàí õÿáÿð-ÿòÿðñèç
Áàêûäà âÿçèôÿ äàâàñû ýåäèð.
1992
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ÈÒßÍ ÃÅÉÐßÒÈÌ
Áåëÿcÿ áàðûøäûã òàëåéèìèçëÿ,
Áåëÿcÿ éîõ îëäó âÿòÿí ãåéðÿòè.
Éàðäûìà éàëìàíàí ýèëåéèìèçëÿ
Ãàéòàðà áèëìÿäèê èòÿí ãåéðÿòè.
Ìÿí éàçà áèëìÿäèì éàç ýÿëèøèíäÿí,
Þìðöìö, ýöíöìö ãûø àëûá ýåòäè.
×àäûðëàð ãóðóëàí äàüëàð áàøûíäàí
×àäûð øÿùÿðcèéè áàø àëûá ýåòäè.
Ýþéÿðäè òàëàäà òþêöëÿí ãàíëàðØÿùèäëèê áîéëàíäû íàð àüàcûíäàí.
Âÿòÿíè, òîðïàüû äàðäà ãîéàíëàð
Íèéÿ àñûëìàäû äàð àüàcûíäàí?..
Ñàòäûëàð éóðäóíó Äÿäÿì Ãîðãóäóí,
Áó õàëãà áó áîéäà õÿéàíÿò îëìàç.
Ùàíû, åé ìèëëÿòèì,àëîâóí, îäóíÁåëÿ äþçöì îëìàç, äÿéàíÿò îëìàç...
Èñòè âÿäëÿðè âàð ñîéóã öçëÿðèí,
Éàðäûìëàð áó õàëãûí ýöâÿícè îëóá.
Ãöëëÿñè ýþé äÿëèð íàòÿìèçëÿðèí,
Òÿìèçëÿð òÿðòÿìèç äèëÿí÷è îëóá.
Áåëÿcÿ áàðûøäûã òàëåéèìèçëÿ,
Áåëÿcÿ éîõ îëäó âÿòÿí ãåéðÿòè.
Càíûìûç, ãàíûìûç, öðÿéèìèçlÿ
Ãàéòàðà áèëÿéäèê èòÿí ãåéðÿòè...
1993
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ÈËËßÐ
Ñþçöì öðÿéèìäÿ ãàëäû ýèçëècÿ,
Ñÿñèìè àëÿìÿ éàéìàäû èëëÿð.
Áèð ýöíöí è÷èíäÿ ãîcàëäûì íåcÿÀüàðàí ñà÷ûìû ñàéìàäû èëëÿð.
Ýÿëäèì áó äöíéàéà ãîíàã éåðèíÿ,
Äþíäöì äþíöêëÿðèí ãûíàã éåðèíÿ.
Ìÿí öðÿê éàíäûðäûì îcàã éåðèíÿÄóéüóëó êþíëöìö äóéìàäû èëëÿð.
Òÿðòÿðèì, Ãàðãàðûì, Ùÿêÿðèì-äåéÿ,
Ìóðîâà áîéëàíûá ùþíêöðöì äåéÿ,
Ìÿíÿ ýþðê îëàíû ìÿí ýþðöì äåéÿ
Òÿêcÿ ýþçëÿðèìè îéìàäû èëëÿð.
Ýåcÿíèí ñöáùö âàð, çöëìÿò ócó-äàí,
Áóäóð áèð þìöðäÿ ìÿíè àcûäàí:
ßðìÿüàí åòäèéè àüðû-àcûäàí
Íèéÿ óñàíìàäû, äîéìàäû èëëÿð?..
Þìöðäÿí ýöíëÿðè ñå÷èá ñàíàäûì,
Àäèëÿ kÿc áàõàí áÿõòè ãûíàäûì.
×ûðïäû ãàéàëàðà, ñûíäû ãàíàäûìÌÿíè ìÿí îëìàüà ãîéìàäû èëëÿð.
1993
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SÖCÀßÒÈÍ ÌßÇÀÐÛ ÞÍÖÍÄß
ÄÖØÖÍCßËßÐ
Ùå÷ áèëìèðÿì ùàíñû ýöìàí
Ñàõëàð áèçè, ñàõëàð áèçè.
Ôàíè äöíéà, äÿëè äþâðàí
Éîõëàð áèçè, éîõëàð áèçè.
Þâëàäëàðûí åé Êÿëáÿcÿð,
Ñÿíè äåéèá áèð-áèð êþ÷ÿð...
Éåðñèç ýþðöá éåðñèç ÿcÿë
Ùàãëàð áèçè, ùàãëàð áèçè.
Ãà÷ãûíëûãäàí ùàðà ãà÷àã?
Ñþíöð öðÿê, ñþíöð îcàã.
Àüëàìàüà ãàëìàéàcàã
Ñàüëàð áèçè, ñàüëàð áèçè.
Àüëà ãàðà ôÿðã åòìÿäè,
Óëó òàíðûì ýþðê åòìÿäè,
Àäèë Cÿìèë, ãÿðã åòìÿäè
Äàüëàð áèçè, äàüëàð áèçè.
15
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ÁÈÐ ÝÖÍ ÊßËÁßCßÐß ÃÀÉÛÒÌÀÃ Ö×ÖÍ
Äàüëàðà áîéëàíàí ñîíàì âàð ìÿíèì,
Ýþçëÿðè éîë ÷ÿêÿí àíàì âàð ìÿíèì.
Äÿðäëè öðÿéèìäÿ èíàì âàð ìÿíèìÁèð ýöí Êÿëáÿcÿðÿ ãàéûòìàã ö÷öí.
Ãàðà ëÿêÿ äöøäö àü ýöíäöçöìÿ,
Èëàùè, òÿïÿð âåð òèòðÿê äèçèìÿ.
Ìÿí ýÿðÿê ãàéòàðàì ìÿíè þçöìÿÁèð ýöí Êÿëáÿcÿðÿ ãàéûòìàã ö÷öí.
Ìóðîâóí ýþç éàøû ãàíëû áóëàãäû,
Âÿòÿí íåcÿ éàõûí, íåcÿ óçàãäû.
Äèäÿðýèí åëëÿðèì éàõøû êè ,ñàüäû
Áèð ýöí Êÿëáÿcÿðÿ ãàéûòìàã ö÷öí.
Äàüëàðûí äàü áîéäà äÿðäè, éàñû âàð,
Ýöëö à÷ûëìàìûø ñîëàí éàçû âàð.
Éóðä îüëó, ùàçûð îë, éóðä äàâàñû âàð
Áèð ýöí Êÿëáÿcÿðÿ ãàéûòìàã ö÷öí.
Ãÿëïÿéÿ ÷åâèðÿì äîíìóø ùèðñèìè,
Áàüëû éîëëàðûìäàí à÷àì òèëñèìè.
Îüëóìà êå÷èðÿì ÂßÒßÍ äÿðñèíè
Áèð ýöí Êÿëáÿcÿðÿ ãàéûòìàã ö÷öí,
Áèð ýöí Êÿëáÿcÿðÿ ãàéûòìàã ö÷öí...
1994
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YURD YERÈM –
DßRD YERÈM
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TANRIYA XİTABƏN
Sən açırsan hər düyünü,
Göyə bağlı Yer düyünü.
Aldığını, verdiyini
Sən bilərsən, Sənə şükür!
Babalardan nəvəyəcən,
Qarışqadan dəvəyəcən,
Nə varsa yerdən göyəcən
Sən bilərsən, Sənə şükür!
Gedəndə gəlməz olmuşuq,
Ruh olub ölməz olmuşuq.
Nəyi ki bilməz olmuşuq
Sən bilərsən, Sənə şükür!
2011
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YURDA YALVARIŞ
Ruhum səndə qalıb, canım a dağlar,
Məni torpağına, daşına çevir.
Səni xilas üçün hər birimizi
Bir bölük əsgərə, qoşuna çevir.
Başımız altından al mütəkkəni Tufanda yellənsin ömrün yelkəni.
Bizə qan udduran hirsi, hikkəni
Düşmənə atılan qurşuna çevir.
Qarşıda nələr var, hələ bilmirəm,
Yaşaya bilmirəm, ölə bilmirəm.
Gül açan yazına gələ bilmirəm,
Qibləmi qar yağan qışına çevir.
Sərhədlər bağladı gəliş-gedişi,
Fələyə bəllidir fələyin işi...
Çevirə bilmədim çərxi-gərdişi,
Məni qurban bilib başına çevir.
2010
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BU DÜNYA
Gələn bilir, gedən bilir, ay lələ,
Vallah gəldi-gedər imiş bu dünya.
Zaman-zaman əzrayılın atını
Tumarlayan mehtər imiş bu dünya.
Hərənin öz ulduzu var, bürcü var,
Qapılardan boş qayıdan elçi var.
Toya, yasa gül bağlayan gülçü var Nə təzəymiş, nə tər imiş bu dünya.
Hər ölənin ucalmayır türbəsi...
Gözlərində yaş doğulur körpəsi.
Addımbaşı dayanıb qıl körpüsü O dünyadan betər imiş bu dünya.
Vaxt ayırıb vaxtsız gələn əcələ,
Çoxlarını tora salıb bu cələ.
Bir ömürdə bir baxımlıq pəncərə Bilən varmı hədər imiş bu dünya?!
Kimsə durub öyünməsin - əsli var,
Yer udandan, göy çəkəndən səsmi var?
Yaşayırıq - hələ insan nəsli var,
Səndən mənə qədər imiş bu dünya.
2002
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QARABAĞ
Məmləkət boyu
bütün əyintilərə əsas,
qiyamətə qalan qisas.
Sulanan sulux,
Qurumayan göz yaşı.
Bütün dərdlərimizin başı,
Yaxud,
ümüdümüzə başdaşı.
Könülsüz müharibə,
məcburi seçim.
Doğanaqdan keçməyən örkən,
ya da uzanan sicim.
… Babamı öldürmüşəm ki,
goruna and içim.…
.2011
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DÖZÜLMƏZ DÖZÜMƏ
Yaz gələndə pöhrələnir niskilim Dağın-düzün dərdi yatır içimdə.
Mən Doğudan Batıyacan yolçuyam,
Ay da, gün də doğur, batır içimdə.
Hanı mənim o zamanım, o çağım,
Ayrılığa açılıbdır qucağım.
Yurd yerində söndürülmüş ocağım
Gecə-gündüz ocaq çatır içimdə.
Atam getdi bu dərdlərin əlindən,
Kəlbəcəri heç düşmədi dilindən.
Toxum tutub bu yanğının külündən
Köhnə dərdim budaq atır içimdə.
Üzmü qoydum dağlar baxsın üzümə,
Edam hökmü oxuyuram özümə.
Zaman-zaman bu dözülməz dözümə
Unutqanlıq məni satır içimdə.
2011
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YURD YERİM - DƏRD YERİM
İlahi, yurd yerim dərd yerim oldu,
Torpaqla sınağa çəkilməyəydim.
Dağlara baxıram dağlanır sinəm Bu dağla sınağa çəkilməyəydim.
Gəzir xəyalımda gəzdiyim yaylaq,
Saralmış yarpağam, qurumuş budaq.
Ürəyim deyəni demir ha dodaq,
Dodaqla sınağa çəkilməyəydim.
Bilmirəm qorxduqmu bir qaşıq qandan O torpaq uğrunda keçmədik candan.
Kişilik çıxmadı bu imtahandan,
Papaqla sınağa çəkilməyəydim.
Adiləm, özümdən bəzən küsdüm də.
Yansam «Vətən» deyər göydə tüstüm də…
Düyüşdə öləydim ayaq üstündə,
Yataqla sınağa çəkilməyəydim.
2012
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ATAMIN XATİRƏSİNƏ
Bir dəstə gül,
Bir surə yasin,
Bir cüt göz yaşı…
Mənə həyat verənə
Həyatda borcum bumu?
Başdaşına toz qonub,
Külək sovurur qumu.
Nə ilə sübut edim
Mən oğlun olduğumu?!
Ələyib göz yaşımı
Öpürəm başdaşını.
İsti öpüşlərimin
Soyuq daşın üstündə
Bir anlıq yeri qalır.
Torpağın qucağında
Qəbir də diri qalır.…
2009
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AĞLAYA BİLMİRƏM
Atamın məzarı önündə düşüncələr

Ağlaya bilmirəm qəbrin önündə Göz yaşım gizlicə axır içimə.
Səndən ayrı düşən ağlar günümdə
Ağlaya bilmirəm, məndən incimə.
Məni ovundurar göz yaşı çətin,
Xəyalım yolundan yığışmır, ata.
O qədər böyükdür sənin həsrətin
Gözümün yaşına sığışmır, ata.
Ağlaya bilmirəm, bilmirəm üzdə,
Sən - “daş sinəlisən”, mən - daş ürəkli.
Kölgən ki, var idi başımın üstdə,
Evim sütunluydu, komam dirəkli.
Tükənib taqətim, azalıb gücüm Elə bil candərdi yaşayıram mən.
Soyuq torpaq altda yatdığın üçün,
Isti çarpayımda üşüyürəm mən.
Ayrıldın bizlərdən bir qış axşamı,
Əcəl şirin dilli, xoşqılıq imiş.
Yandı qəbrin üstdə ayrılıq şamı,
Ölümün bir adı ayrılıq imiş.
Yuxuya getmisən... yox bir oyadan,
İndi sən hardasan, mən harda, ata?!
“Vətən” deyə-deyə getdin dünyadan,
Qürbət var sən yatan məzarda, ata.
2008
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DAHA NƏ SƏN VARSAN,
NƏ KƏLBƏCƏR VAR
Kəlbəcər həsrətilə dünyasını dəyişən
atam Savalanın əziz xatirəsinə
Köçdün bu dünyadan bir qış axşamı,
Bilməzdim atasız gələn səhər var.
Kəlbəcər adıyla adın qoşamı Daha nə sən varsan, nə Kəlbəcər var.
Xəlvətə çəkilib ağlayır anam,
Üzündə silinməz qəm var, kədər var.
Bu gündən mən sənin yetim oğlunam,
Daha nə sən varsan, nə Kəlbəcər var.
Kimi qaytarıb ki, bu göz yaşları?
Olum var, ölüm var - gəldi-gedər var.
Sənsiz gül bitirməz yaz yağışları,
Daha nə sən varsan, nə Kəlbəcər var.
Deyirdin o yurda dönməliyik biz,
Deyirdin dizimdə hələ təpər var.
Sən idin bir parça Kəlbəcərimiz,
Daha nə sən varsan, nə Kəlbəcər var.
14 fevral 2008
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TƏBRİZƏ GƏLDİM
Gəldiyim bu yollar qol-qanad yolu,
Həm murad yoludur, həm inad yolu.
Dağlar qucağında göy düzə gəldim Təbrizə gəldim.
Öpüb torpağını qoydum gözümə,
Tanrıdan bir taqət gəldi dizimə.
Sevgisi qaynayan kəhrizə gəldim Təbrizə gəldim.
Aldım ulduzları qollarım üstə,
Əhrimən əridi yollarım üstdə.
Aləmə nur saçan Hörmüzə gəldim Təbrizə gəldim.
Qonaq deyiləm ki, qəriblik çəkəm,
Qərib deyiləm ki, qürbətdə çökəm;
Bilənlər bilir ki, mən bizə gəldim Təbrizə gəldim.
Şəhriyar türbəsi ziyarətgahım Öləndə pir olub sənətdə şahım.
"Ayrılıq" adında bir sözə gəldim Təbrizə gəldim.
Gördüm qardaşımı, bacımı burda,
Unutdum ağrımı, acımı burda.
Elə bil dünyaya mən təzə gəldim Təbrizə gəldim.
Təbriz, 9 avqust 2010
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CİNASLI BAYATILAR
Ləkə düşdü,
Kotanım ləkə düşdü.
Göydə Ayın üzünə
Yerdənmi ləkə düşdü?
***
Ər idim,
Bir əyilməz ər idim.
Dərd əlində doğrandım,
Qəm odunda əridim.
***
Gün yarı,
Ömür yarı, gün yarı.
Bulud ilə yaşmanır
Görən kimi Gün yarı.
***
Ara bir,
Axtar məni, ara bir.
Aramızda ayrılıq Sərhəd birdir, ara bir.
***
Dolusu,
Baxdım gözüm dolusu.
Saçıma qar yerinə
Yağdı dərdin dolusu.
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***
Qalana,
Sönmüş ocaq qalana.
Torpaq vətən qoxuyar
Öz yurdunda qalana.
***
Çalmadı,
Başındakı çalmadı.
Balasına dəymədim,
İlan məni çalmadı.
***
Alma de,
Yanağına alma de.
Qadanı alım sənin,
Hünərin var "alma" de.
***
Aranı,
Gün yandırır Aranı.
Vətən qürbətdə qaldı,
Açan varmı aranı?!
***
Düzünə,
Çıxdım Taxta düzünə.
Bilmək olmur dünyanın
Əyrisi nə, düzü nə.
***
İl bizə
Yaş gətirir il bizə.
Sən Allah bülbül demə
Hər oxuyan ilbizə.
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***
Adam yox,
Körfəzim yox, adam yox.
Bu dünyada yalqızam Məni duyan adam yox.
***
Bir yana,
Hərə düşüb bir yana.
Doğma odur, dost odur
Bir alışa, bir yana.
***
Torpaqlar,
Talan oldu torpaqlar.
O dağlara, düzlərə
Həsrət gözüm tor bağlar.
***
Sərindi,
Dağ havası sərindi.
Yurduna yiyə çıxan
Yada süfrə sər indi.
***
Yarı qəm,
Yarı sevinc, yarı qəm.
Bilsə ki, mən ölmüşəm
Öldürəcək yarı qəm.
***
Hər dəfə,
Bir cür olma hər dəfə.
Yerli-yersiz oynama
Hər zurnaya, hər dəfə.
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***
Bəyazdı,
Qarlı dağlar bəyazdı.
"Bəy" dedik bəyənmədik Bəy əsilli bəy azdı.
***
Yaşama,
Yaşatmasan yaşama.
Qonşu qonşuya gedər
Ya çırağa, ya şama.
***
Nədəndi,
Ürək dözür - nədəndi?
Qarlı fəsillər bilir
Saçımdakı nə dəndi.
***
Küründü,
Kürlük yenə Küründü.
Gözün baxdı gözümə
Üstümdən qəm küründü.
***
Sər darı,
Xırman üstə sər darı.
Yerə enməz bayrağı
Qoşun saysa sərdarı.
***
Dər-divar,
Quzulayıb dər-divar.
Dərdsiz adam görmədim Hər kəsin öz dərdi var.
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***
Dərə gül,
Yamac güldür, dərə gül.
Aşiq ona deyərəm
Tikanlıqdan dərə gül.
***
Hər ada,
Yaşıl olmaz hər ada.
İtməsin insanlığı
İnsan çatsa hər ada.
***
Damdımı,
Dəyədimi, damdımı?
Nə bildim yar gələcək Ürəyimə damdımı?
***
Daşdımı,
Sellər-sular daşdımı?
Əridim həsrətində Yar ürəyi daşdımı?
***
Qızar dan,
Gün çıxanda qızar dan.
Dağların havasıymış
Yanağımı qızardan.
***
Gecə yarı,
Oyağam gecəyarı.
Heyif, gəlib çıxmadı Gözlədim gecə yarı.
121

Адил Ъямил
***
Yar odunu,
Yar bilər yar odunu.
Versələr kor baltanı
Oğulsan yar odunu…
***
O dinə,
O danışa, o dinə.
Yar imanım-dinimdir,
Qurban olum o dinə.
***
Yaş oduna,
Od düşməz yaş oduna.
Mən yanan görməmişəm
Qurunu yaş oduna.
***
Üzdə gül,
İç ağlasa üzdə gül,
Yanaqların lalədir Açılıbdır üzdə gül.
***
Yara danı,
Gün çıxa yara danı.
Hər aldığın nəfəsdə
Yad elə Yaradanı.
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***
Düy məni,
Gəl zülfünə düy məni.
Bağla ki, qan düşəcək
Sinən üstdə düyməni.
***
O da yağı,
Bu dostdur, o da yağı.
Haqq əyilməz sütundur Kim əyər o dayağı?!
***
Bir diyara,
Həsrətəm bir diyara.
Bu yaralı sinəmdə
Sanma ki, birdi yara.
***
Yay-oxdu,
Qaş-kipriyin yay-oxdu.
Hardadır o məhəbbət Ya sönübdü, ya yoxdu…
***
Butası,
Sevgi ömrün butası.
Köhnə hamam, köhnə tas,
Kim qoyubdur bu tası?!
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***
Yaraşanı,
Yar geyər yaraşanı.
Bu bağı xəzan vursa
Saxlaram yara şanı.
***
Əriyini,
Bağ sovub əriyini.
Oğul-uşaqdan alar
Dul qadın ər iyini.
***
Həyasıza,
Baş qoşma həyasıza.
Həyalı kəs o kəsdir
Üzündən həya sıza.
***
Yandır ocaq,
Çərşənbə yandır ocaq.
Keçsən odun üstündən
Şər qüvvə yan duracaq.
***
Qara dama,
Qar üstə qara dama.
Bu qar elə yağır ki,
Dönmüşəm qar adama.
124

Сечилмиш ясярляри
***
Yaradımı,
Qövr edən yaradımı?!
Vaxt-vədəsiz ölməzdim
Çəksəydi yar adımı.
***
Yaş üstdə,
Quru yanmaz yaş üstdə.
Gözlərin yaşarmasın
Yaş gəlirsə yaş üstə.
***
Ala bulud,
Ağ duman, ala bulud.
Bu qurumaz yaşımı
Gözümdən ala bulud.
***
Alasan,
Sınıq könlü alasan,
Sənsiz ölmək çətindir,
Gəl canımı al asan.
***
Yaşa dol.
Ya qəmli ol, ya şad ol.
Yaş odun satma xalqa İnsan kimi yaşa dol.
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***
Qıyma, qıyma.
Cavanam - qıyma, qıyma.
İlqarımdan dönmərəm
Doğrasan qıyma-qıyma.
***
Bir dənəm,
Sənsən mənim bir dənəm.
Yalvarıram, görməyim
Gözlərini bir də nəm.
***
Həmədan,
Yerin-yurdun Həmədan,
Ay qız, məni öldürən
Həm nazındı, həm ədan.
***
Kamala,
İnsan yetə kamala.
Arzuları çin ola,
Muradınca kam ala.
***
Əlincə,
Bir qalam var - Əlincə.
Yaramı yar sağaldar Barmaq zərif, əl incə.
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***
Kim vara,
Bu mənzilə kim vara?!
Əldən gedər varlığı
Tamah salsa kim vara.
***
Hədiyyə,
Qəlbim yara hədiyyə.
İllər boyu gözlədim
"Yox" yerinə "hə" diyə.
***
Baldadır,
Arı ömrü baldadır.
Hər kəsin öz balası
Özü üçün bal dadır.
***
Busəni,
Əsirgəmə busəni.
Könül vermə əğyara
Xar edəcək bu səni.
***
Gülən davar,
Qoyuna gülən davar.
Bu ömür yollarında
Ağlayan, gülən də var.
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***
Hasarı,
Araz hicran hasarı.
Yaram sağalan deyil Ha məlhəm qoy, ha sarı.
***
Qəm - dəniz,
Fikir - ümman, qəm - dəniz.
Bəxtin üzə güləndə
Heç qalarmı qəmdən iz.
***
Otağı,
Ürəyim qəm otağı.
Dərd içimdə tağ atıb,
Kim qoparsın o tağı?!
***
Dağ adaşı,
Dağımın dağ adaşı.
Dağ arana köçübdür,
Aranı dağa daşı.
***
Yazı qəm,
Yurdun qışı, yazı qəm.
Bəxtimə düşən - kədər,
Alnımdakı yazı - qəm.
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***
Çal məni,
İlan kimi çal məni.
Yelə verdik illəri
Gəlib gördün çal məni.
***
Yan ağı,
Yan, bayatı, yan, ağı!
Öpüşümə həsrətdir
Dəlidağın yanağı.
***
Daşına,
El yurduna daşına.
Dizi tutan diz çökə
Torpağına, daşına.
***
Bu cağı,
Yurdun isti bucağı.
Kim poladdan hörübdür
Bu qəfəsə bu cağı?!
***
Dən izi,
Qəlbim həsrət dənizi.
Yurd yerində qalmayıb
Sünbül izi, dən izi.
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***
Dil qəmi,
Çal dillənsin "Dilqəmi".
Bayatıya, ağıya
Çevirərmiş dil qəmi.
***
Dərəsi,
O gülü kim dərəsi?!
Qəlbimin qəm tacıdır
Yurdun yetim dərəsi.
2010-2012
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BƏXTİN BİÇİMİ
Libasım başqadır, qiyafəm başqa,
Əynimə düz gəlmir bəxtin biçimi.
Məndə sevinc başqa, məndə qəm başqa,
Şairlik bəndə yox, Tanrı seçimi.
Ayrıldım sultanlıq təxti-tacımdan,
Ağ duman yol salıb qara saçımdan.
Hər gün asılıram dar ağacından,
Cəllad ağrılarım soyur içimi.
Gözümü yandıran yaş mənə qaldı,
Baharı gecikən qış mənə qaldı.
Babamdan qalanlar düşmənə qaldı Qurda yem elədim qoyun-keçimi.
Harayım, fəryadım dünyanı tutar Haqqın dərgahına gedib də çatar.
Səhra yolçusuyam - dodağı cadar,
Hanı Yüzbulağın bircə içimi?
Düz sözü qulaqda sırğa bilmişəm,
Puç ömür sürəni qarğa bilmişəm.
Dağları özümə arxa bilmişəm,
Gün gəlsin yurduma çəkim köçümü.
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NƏSƏ GÖZLƏYİRƏM MƏN BU HƏYATDAN
Təzə dərdləri var təzə dünyanın,
O köhnə kişilər düşübdü atdan.
Uçruma gedirik, durun, dayanın,
Bir az şübhəliyəm mən bu həyatdan.
Bu ölüm, bu qalım savaşlarında
"Koroğlu" saxtadır, "Nəbi" saxtadır.
İblis qəh-qəhi var göz yaşlarında,
Məddah şairlərin təbi saxtadır.
Layla deyənlərin dili qan olub,
O beşik, o yüyrük, o nənni yoxdur.
Yerindən hər duran oxuyan olub,
Dünyada bu qədər müğənni yoxdur.
Gerçəyə baxırıq yuxulu kimi,
Nə yuxu çəkilir, nə mürgü keçir.
Nağıl yox bu həyat nağılı kimi,
Gələcək gəlincə ömür-gün keçir…
Yaman yad olmuşuq yaddaşımıza Yaralı yurd yeri çıxdımı yaddan?!
Bəlkə də qayıtdıq dağ-daşımıza Nəsə gözləyirəm mən bu həyatdan.
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MƏN ÇƏKƏSİ NƏ QALDI
Tanrı mənə bir dərd verib, neyləyim Ay uzunu, il uzunu çəkmişəm.
Dərin-dərin dəryaların dibindən
Gül bildiyim göy yosunu çəkmişəm.
Qara bulud ağ donunu geyməyib,
Yaxşı xəbər heç qapımı döyməyib.
Mən bu yurdun ağrısına göynəyib,
Mən bu elin namusunu çəkmişəm.
Hər günümüz bir cavabsız sualdı,
Biz görməyən döyüş gedir sualtı.
O dünyaya mən çəkəsi nə qaldı?!
Bu dünyada hamısını çəkmişəm.
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HƏYAT YOLLARDADIR
Azərbaycan avtomobil yollarının fəal qurucularından
olan əməkdar mühəndis Xəqani Kazımova

Gözümü açandan gürmüşəm ki, mən
Bir maşın yolu var, bir at yolu var.
Enmişəm arana o zirvələrdən Yollarda doğulan həyat yolu var.
Ey mənim qardaşım, mənim yurddaşım,
Yol çəkmək əzəldən ər işi olub.
Güllü bir xalıya dönüb dağ-daşım,
Bu yollar arğacı, ərişi olub.
Sən çəkən yollardan çox keçsək də biz
Yolumuz gah hava, gah su yoludur.
Yollarda göyərib əməllərimiz,
Bu yollar gül açan arzu yoludur.
Mühəndis qardaşım, sənin zəhmətin
Kimsənin yadından çıxmasın barı.
Bu qədim ölkənin, bu məmləkətin
Bakıya qovuşur yol damarları.
Torpağa bağlanan o ürəyində
Vətən məhəbbəti, yurd qanı varmış.
Hər gün iş başında səni görəndə
Deyirəm nə yaxşı Xəqani varmış.
Çəkdiyin yolları sən zaman-zaman
Cadarlı çöllərə, susuz yerə çək.
Yol çəkir gözlərim, yol çəkən oğlan,
Bir gün bu yolları Kəlbəcərə çək!
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GERÇƏKLİK
Gözümü açandan, ağlım kəsəndən
Mənim kürəyimdə qəm şələsi var.
Görəsən görürmü qurban olduğum Bu boyda dünyada bir beləsi var?!
Adətə xor baxmaq düz adət deyil,
Yalandan diz çökmək ibadət deyil.
Meşə bir ağacdan ibarət deyil Palıdı, cökəsi, şam, vələsi var.
Gələnə-gedənə baca dünyanın,
Yolları yolçuya haça dünyanın
Bu cavan görünən qoca dünyanın
Leysanı, daşqını, zəlzələsi var.
Yaxından xəbəri yox uzaqların,
Öləndən fərqi yox qalan sağların.
Dumana bürünən qarlı dağların
Sinəmə dağ çəkən silsiləsi var.
Sabaha uçmağa yoxdu qol-qanad,
Kimə nə faydası - ha yaz, ha yarat!..
Yaman hiyləgərdir gözəlim həyat Hər addım başında bir tələsi var.
Alın yazısıdır xeyir də, şər də,
Bir xoşbəxt görmədim külli-bəşərdə.
Göydəki quşun da yuvası yerdə Nə yaxşı yerimiz Yer kürəsi var.
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Bu qoca dünyanın təzadına bax Qəfəsdə çırpınan "azadına" bax.
Ay Adil, əyrinin düz adına bax Nə mizan qalıbdır, nə tərəzi var.
ƏRİDİM ÖMÜR KİMİ
Döyüldüm dəmir kimi,
Qaraldım kömür kimi.
Əridim ömür kimi Bir şama piltə oldum.
Məni çöldən tapdılar,
Qurd ağzından qapdılar.
Yoğurdular, yapdılar
Küt gedən kündə oldum.
Fələk yazı yazanda
Vardım - doğulmasam da…
Vallah, nə olmasam da
Tanrıya bəndə oldum.
17 iyul 2012
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KƏLBƏCƏRDƏ
Çəmən-çəmən çiçəkləyən
Yağış vardı Kəlbəcərdə.
Bir qarışda min çalarlı
Naxış vardı Kəlbəcərdə.
Unutmayıb cavan olan O dağlarda çoban olan:
Göylərə nərdivan olan
Yoxuş vardı Kəlbəcərdə.
Hər yan məclis-mərəkəydi,
Kənd qızları tünəkəydi.
Oğul gərək tum əkəydi Çox iş vardı Kəlbəcərdə…
Yaylaqlar eşqin əzəli,
Bulaqlar dağlar gözəli.
Gün çıxanda möcüzəli
Doğuş vardı Kəlbəcərdə.
Adil Cəmil dolub yenə Ürəyi titrəyən nanə.
Bu dünyaya şairanə
Baxış vardı Kəlbəcərdə.
2012
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GİLEYLİYƏM
Aylar gedir, illər gəlir,
Baxıram sıra seyrəlir…
Ürək yanır, qəlb köyrəlir
Ayrıldıqca dost-tanışdan.
Yer qazırsan kurqan çıxır,
Nar çiçəyi al-qan çıxır.
Qanqal bitir, tikan çıxır,
Gül göyərmir hər yağışdan.
Qoca tarix, nədir mürgün?
Yoxsa bəxti yatıb türkün?
Başlayırmış bu ömür-gün
Şirin-şəkər aldanışdan.
Yoza bilsən min yozu var,
Qurda təpinən quzu var.
"İsgəndərin buynuzu var" Eşidirik qar-qamışdan.
Quzeyliyəm, Güneyliyəm,
Sevgimlə haylı-küylüyəm.
Allahıma gileyliyəm
Mən bir Allah saxlamışdan.
2012
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HƏR XIRMANDA DÖYÜLMƏDİM
Çoxlarına dəstək oldum,
"Çox sağ ol"u çox gördülər.
Varlığıma göz yumanlar
Məni varkən yox gördülər.
Bir əmim, dayım olmadı,
Sərvətdən payım olmadı.
Çörəyim, suyum olmadı,
Yenə məni tox gördülər.
Hər xırmanda döyülmədim,
Hər daş altda üyünmədim.
Sındım, amma əyilmədim Qamətimi şax gördülər.
2012
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BALASI
Xəlvət açan söz çiçəyim
Qəlbimin fidan balası.
Sözdür mənim taleyimin
Başdan-binadan balası.
Molla yasda şadlıq edir,
Abadı bərbadlıq edir.
Şəyirdkən ustadlıq edir
Nadanın nadan balası.
Yolçu yoxdur - əyləməyə,
Ovçu yoxdur - küyləməyə.
Dərdlərimi söyləməyə
Tapmıram adam balası.
Yaşayırıq dözə-dözə,
Hər şey köhnə, günəş təzə...
Nə yaxşı boylanır bizə
Dan üzü o dan balası.
Elə ki, şər əyir səni,
Heç axtarmır xeyir səni.
Onsuz da qəm yeyir səni,
Qəm yemə, atam balası.
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SAXTA ADAM
Ömrüm boyu səndən qaçdım,
saxta adam.
Niyə Allah bizi saldı
bir zamana, vaxta, adam?!
Qəlbinin qoru tükənib,
Üzünün nuru tükənib qalmısan lap Nuh-Nəbidən.
Saxta-saxta gülümsəmək
öyrənmisən əcnəbidən.
Yox sözündə səmimiyyət,
a bədniyyət.
Üzündə üz bitib sənin,
dizində diz bitib sənin,
əl-ayağı taxta adam,
saxta adam.
İnsan deyil, robotsan sən,
Robotlardan obortsan sən.
Boğulursan öz içində,
Duyğuları axta adam saxta adam.
Bu sifətə mükafatdır
Yal içərək hey köpdüyün.
Düyünə düşsə də işin
Sənsiz keçməz bir toy-düyün.
Əriməz bahar eşqinə
İçindəki şaxta, adam,
saxta adam, saxta adam...
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AĞI
dirilər üçün
Bağ becərdim, ağac əkdim O bağçam hey, o bağım hey!
Kafirlərin tapdağında
İnildəyən torpağım hey!
Yoxsul olduq var içində,
Öldük umudlar içində.
Qara buludlar içində
Qara gələn sabahım hey!
Unutqanlıq adətdimi?
Bunu tarix öyrətdimi?
Qeyrətsizlik "qeyrətdimi?"
Başdan düşən papağım hey!
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MƏNƏ SADİQ DOST TAPILMAZ
Qızılım, gümüşüm hanı
Bu itən vaxtdan savayı?!
Taxtımmı var, xəyallarda
Qurduğum taxtdan savayı.
Bədöy atlarım çapılmaz,
Sınıq ürəyim yapılmaz.
Mənə sadiq dost tapılmaz
Çəkdiyim ahdan savayı.
Çoxmu çəkər ah, bu ahım,
Haqq divanı - son dərgahım.
Yox ümidim, ümidgahım
Bağlı sabahdan savayı.
Nə deyib küsüm, küsənəm,
Mən ki özümdən küsənəm.
Bu dünyada bir kimsənəm
Varmı Allahdan savayı?!
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ÇOXDUR AĞRI-ACIMIZ
Pərvanələr kül olub
Qalır odun başında.
Qantarğadan qan sızır
Ayğır atın başında.
Ar bilənlər arlanır,
İsmətlilər nurlanır.
Fəlakətlər fırlanır
Kinli qadın başında.
Çoxdur ağrı-acımız,
Yoxdur bir əlacımız.
O Kəlbəcər tacımız
Niyə yadın başında?!
Sərt qayalar çapılmır,
Deyilənlər yapılmır.
Kişi adı tapılmır
Hər soyadın başında.
Bir başqa yola varsam,
Məni məndən qovarsan Tanrım, nə yaxşı varsan
Bu həyatın başında.
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BİZİ YAVAŞ-YAVAŞ ÖLDÜRÜN BELƏ
Genetik modifikasiya əməliyyatından keçmiş meyvə-tərəvəz və digər qida
məhsulları Azərbaycana idxal olunur. Vaxtında bunun qarşısı alınmasa
yaxın gələcəkdə genefondumuz məhv ola bilər.

Baş aça bilmirəm bu zəmanədən,
Bizim başımıza gör nələr gəlir.
Gözün görə-görə çürüyür bədən Xaricdən zəhərli meyvələr gəlir.
Almanı alırlar əqrəb genindən,
Bu sirri anlayıb, bilən tapılmır.
Xurmanı alırlar dəvə gönündən,
Odur ki, qocalıb ölən tapılmır.
Armudun, üzümün sümük saplağı
Bənzəyir zəhərli ilan dişinə.
Yuxudan ayılıb vətən torpağı
Son qoymur dünyanın bu gərdişinə.
Elə bil fəsillər heç ötüşməyir Hansı ay nə desən bitərmiş demə.
Həşarat kartofa yaxın düşməyir,
İnsan həşaratdan betərmiş demə.
İndi bilmişəm ki, əvəzi yoxmuş
Bizim o kənddəki xoruz-beçənin.
Sən demə bu günü yekə toyuqmuş
Dünən yumurtadan çıxan cücənin.
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İnsanın tamahı yaman dərində,
Nəfsinə qul olan yüz yerə dönür.
Bakının mərkəzi küçələrində
Pakistan camışı dönərə dönür.
Sirri tez açılır qəfil ölənin,
Bizi yavaş-yavaş öldürün belə.
Ey tacir, haqqı yox sizə gülənin,
Milləti dünyaya güldürün belə,
Təki cibinizi doldurun belə.
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SOYUQ HAVALARA
Hər yer soyuq Yer soyuqdur, səma soyuq.
Saray soyuq, koma soyuq.
Planetin o başında
Meşələr istidən yanır.
Planetin bu başında
İnsanların buz bağlamış
Damarında qan dayanır.
Bir tərəfdə od dilimi,
Bir tərəfdə qar uçqunu.
Düşünürəm bu havada
Məhv olmayan qarışqanı.
Zəlzələlər ocağında,
Qasırğalar qucağında
İnsan qarışqadan kiçik Ən kiçikdən adam kiçik.
Hər yer soyuq - üşüyürəm
Od tutan meşəni görüb.
Xəyalımda Kəlbəcəri,
Yuxumda Şuşanı görüb.
Utanıram yurd qoxulu
Qarışqanın qeyrətindən Mən kimlərə öyrədim nə?!
Hər yer soyuq Yetimin göz yaşı kimi.
Hər yer soyuq Elə qəbir daşı kimi.
Hər yer soyuq...
Qısılıram
Ürəyimin istisinə.
İnanmıram
İçimdəki isti sına.
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GÜNƏŞƏ MƏHƏBBƏTLƏ
Yalqız qaldığım gecələr
Divarlar üstümə gəlir.
Tufanda batır qayığım Avarlar üstümə gəlir.
Kim deyir ki, aylı gecə
Gündüzlərə tən doğulur?!
Bircə günəş doğularkən
İnsan təzədən doğulur.
Nə gəlirsə Göydən gəlir,
Əlayi-ərşdən süzülür.
Beşiyimiz Yer üzünə
Həyat Günəşdən süzülür.
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ADİ HEYRƏT
Lənətə gəlmiş adamın
Acından erməni çıxır.
Avropanın ağa çalan
Saçından erməni çıxır.
Eyfel adlı qüllənin də
Ucundan erməni çıxır.
Senatdakı senatorun
Qucundan erməni çıxır.
Romadakı papasının
Xaçından erməni çıxır.
Lap elə Tac-Mahalın da
Tacından erməni çıxır.
Fərməşə qalmayıb inam,
Xurcundan erməni çıxır.
Bir millətin o birinə
Borcundan erməni çıxır.
Düz deyiblər: - qaraçının
Köçündən erməni çıxır.
Donuz hara, zirvə hara Laçından erməni çıxır.
Əkindən erməni çıxır,
Biçindən erməni çıxır.
Yer kürəsi kal qarpızdır İçindən erməni çıxır.
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BU ÖMÜR-GÜN
Kədər olub barım, bəhrəm,
Dərdimdən bəhər çəkirəm.
Qara sudan qaymaq kimi
Gecədən səhər çəkirəm.
Həyat - eşqin əzabında,
Əzab - ömrün hesabında.
Hər siqaret qullabında
Canıma zəhər çəkirəm.
Dərd sevincdən böyük imiş,
Sevinc üzü dönük imiş,
Bu ömür-gün bir yük imiş Onu birtəhər çəkirəm.
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İNDİ
Dağı dağ üstünə qoyardım bir vaxt,
Dağ uçub, qalmışam altında indi.
Yorulmuş xəyalım heç nə aramır
Göylərin yeddinci qatında indi.
Bir zaman gözləri şehlim var idi,
Məni Məcnun edən Leylim var idi.
Qızıla, gümüşə meylim var idi,
Daha kara gəlməz altun da indi.
Yamandan yaxşıya calaq qoyurlar,
Yaltağın önünə yalaq qoyurlar.
Adını dəyişib ulaq qoyurlar
Cilovu gəmirən atın da indi.
Həvəsin qalıbsa vurul təzədən,
Qüdrətin yetirsə qurul təzədən.
Hünərin çatırsa durul təzədən
Qarışıq dünyanın xıltında indi.
Adilin ürəyi qubar bağladı,
Yazmaqdan barmağı qabar bağladı.
Bu hansı qandır ki, damar bağladı Ərinə bəy demir "xatun" da indi.
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BÜTÜN DOĞULANLAR ŞAİR DOĞULSA
Arada-bərədə görürsən tez-tez
Deyirlər: nə çoxdur şairlərimiz,
Bizə həkim gərək, mühəndis gərək,
Bunun qarşısını alaq biz gərək.
Mən isə deyirəm şair çox olsun,
Bütün doğulanlar şair doğulsun.
Bəxtiyar Vahabzadə

Bütün doğulanlar şair doğulsa
Heç ümid işığı öləziyərmi?
Sonuncu sözünü deməmiş insan
Sonuncu mənzilə tələsiyərmi?
Bütün doğulanlar şair doğulsa
Ehkamı çin olar bu şəriətin.
Açılar üzünə cənnət qapısı
Günahsız, bakirə bəşəriyyətin.
Bütün doğulanlar şair doğulsa
Qalmaz ayaq altda bu qarışqalar.
İnsanlar Allaha yaxın yaşayar,
Tanrı dərgahına bir qarış qalar.
Bütün doğulanlar şair doğulsa,
Ay ustad, bölünmüş yurd olardımı?
Cüyür şaqqasına yerikləyən şir,
Quzu parçalayan qurd olardımı?
Bütün doğulanlar şair doğulsa,
Demək dəryalarda su pərisi var.
Təbiət özü də bir cəmiyyətdir Burda bal arısı, it arısı var.
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Bir fateh ömrünün bütün mənası
Şairin beş kəlmə sözündən keçir.
Külli-kainatın açılmaz sirri
Şairin bəsirət gözündən keçir.
Alın yazısı var, Tanrı payı var,
Hər yetən insana bəxti yar olmur.
Bəxtiyar o kəsdir şair doğulur,
Fəqət hər şair də Bəxtiyar olmur.
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BİR DÜNYAN VAR - TÜRK DÜNYASI
Türkün böyük alimi Nizami Cəfərova

Tarixinə işıq salıb
Tanıdırsan türkü türkə.
Dildə gəzir, sözdə gəzir
Səs-sorağın ölkə-ölkə.
Gözlərinin aynasında
Tanrıdağın səması var.
Sevgi dolu saf ruhunla
Böyük Çölün təması var.
Keçir sənin süzgəcindən
Qədim türkün daş yazısı.
Ürəyində millət eşqi,
Yazdığın - qardaş yazısı.
Axtarırsan, arayırsan
Sən Altaydan Çinə kimi.
Türkün ilkin əcdadından
Lap elə bu günə kimi.
Keçir sənin qələmindən
Ər Atilla, Bilgə Xaqan.
Vəsiyyət də qoyub gedib
Əbədilik türkə Xaqan.
Kitabələr kitab olur
Qələminin qüdrətilə.
Soyumuzda ruh dirilir
Sən alimin fitrətilə.
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Bozqırların yovşan ətri
Hər sətrinə səpələnir.
Türk sevdası xəyalının
Ümmanında ləpələnir.
Dünənimsən, sabahımsan,
Bir dünyan var - Türk dünyası!
Bəlkə də səni yetirib
Sonuncu şaman duası…
14 sentyabr 2009
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ARILAR ÖMRÜNÜ TOXUYAR ŞANA
Arılar bal çəkən bu çiçəklərin
Hələ şirəsi var, hələ şəhdi var.
Ölsə də qəm yeməz ana arılar Beçə biçimində "vəliəhdi" var.
Qonar min çiçəyə, uçar min yana,
Arılar ömrünü toxuyar şana.
"Bal" adlı "əsəri" qalar nişanə Onun da həyatda yəqin əhdi var.
Günlərlə yol gedər çiçəyə sarı,
Verər başqasına yığdığı varı.
Deməzdim gözəldir bal çəkən arı Gözəl o kəsdir ki, gözəl bəxti var.
2008
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***
Axşamın hüznü var səhər yelində Elə bil Günəş də çevrilib Aya.
Şəhərli qalmayıb şəhər yerində Köçüb Avropaya, Amerikaya.
Boş günlər keçirmək kimi yaşadır,
Niyə xatırlatsın boş rəfi insan?
Dünyanın təklənmiş vətəndaşıdır
Külli-kainatın əşrəfi insan.
16.06.08
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NƏSİHƏT ƏVƏZİ
Meydanı görmədən
Meydana girmə döyüş yiyəsi.
İkisi vuruşsa
harayçı olma olma havayıdan
söyüş yiyəsi.
Sən də bil,
başına paya dəyəcək yaş odun satanda,
höyüş yiyəsi.
Ay insan,
dünyada nə işin qalıb
əgər deyilsənsə
bir iş yiyəsi?!
2009

158

Сечилмиш ясярляри
UZAQDA BİR İŞIQ YANIR
Səndən, məndən uzaqlarda,
Sapsarı bir işıq yanır,
"saçları" pırtlaşıq yanır.
Uzaqlarda yanan işıq,
Sən bir ümid işığısan,
Yoxsa həsrət haləsisən?
İçində bu yanğı hardan,
Günəşinmi giləsisən?
… Atam ata yuvasından,
Öz suyundan, havasından
Bir gün didərgin düşəndə
Ev damının dirəyində
Çırağı yanılı qoyub…
O sənsənmi, sarı işıq?
Öləzimə, barı, işıq.
2011
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O ZƏMANƏ DEYİL
Bir gedimlik yol gəzirəm Duman dumana qarışıb.
Ürəyim insaf ocağı İman imana qarışıb.
Vətən dərd versə qürbətdir,
Dil bal olsa söz şərbətdir.
Yaxşılar yaxşıya bənddir,
Yaman yamana qarışıb.
"Can" deyən çox, can verən yox Bu xislətə son verən yox.
Gəmim batır, yan verən yox Liman limana qarışıb.
Əsən ürək nanə deyil,
Ömür bir boş xanə deyil.
Daha o zəmanə deyil Zaman zamana qarışıb.
2011
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KİLSƏNİN ARQAN MUSİQİSİ
Kilsənin arqan musiqisi
Adamı çəkir özünə
Qız şıltaqlığı kimi,
Rus bataqlığı kimi.
Kilsənin arqan musiqisi
Gerçək edir xəyalları.
Bu ovqatın paklığından
Sıyrılıb çıxır
Rahiblər, rahibələr Əbədi Allah qulları…
2011
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NƏ DEMƏK
İstedadlı dostum Aşıq Nemətə

Qoca dünya, hər zamanın hökmü var,
Bilirsən ki, yalan vədlər nə demək.
Ehtiramla baş əyilən ehramlar,
Haqdan uzaq "həqiqətlər" nə demək.
Çox itkinlər vətən seçib qürbəti,
Çox fatehlər unudubdur mürvəti.
Kimə qalıb bu dünyanın sərvəti,
Tarix bilir qənimətlər nə demək.
Qanımızda ana yurdun mehri var,
Canımızda ilham adlı nəhri var.
Ruhumuzda sazın-sözün sehri var Nemət bilir bu nemətlər nə demək.
Yer üzündə yaxşı azdır, yaman çox,
Yamanlardan yaxşılıq da uman çox!
Allah birdir, dinlər boldur, iman çox,
Təfriqələr, təriqətlər nə demək?!
Adil Cəmil, yaylaq sanma aranı Gül bitirməz boz torpağın şoranı.
Neştər vurub sızıldatma yaranı,
Bilirsən ki, köhnə dərdlər nə demək.
2010

162

Сечилмиш ясярляри
YAZIQ
Şöhrətin xumarında
Elə bilmə dahisən.
Sən saray havasında
İşrətin məddahısan.
Mənim qəm tişəsiylə
Ürəyim qazıq-qazıq,
Vallah yazdığım şeri
Yaza bilməzsən, yazıq.
Çiynindədir hələ ki,
Tanrımızın bir əli.
Sən necə yaşayırsan,
Belə ikitirəli?!
Kim olsan da
olmayıb
azadlığın azacıq.
Mənim yazdığım şeri
Yaza bilməzsən, yazıq.
Üstünə dən atılan
Qəmli qəfəs quşusan.
Sən - sözün alverçisi,
Möhtəkir tay-tuşusan.
Getməzsən bu dunyadan
Üzüağ, alnıaçıq.
Mənim yazdığım şeri
Yaza bilməzsən, yazıq.
Demirəm ki, dərd səni
Mənim kimi dağlasın.
Demirəm ki, şerini
Oxuyanlar ağlasın.
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Biz ki özgə adamıq,
Biz ki başqa avazıq.
Mənim yazdığım şeri
Yaza bilməzsən, yazıq.
2009

ÖMÜRNAMƏ
Gəldim, göründüm, getdim,
İlan tək süründüm getdim.
Bir ağ gün görməsəm də
Ağa büründüm getdim.
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NƏ VAR, NƏ YOX
Mənim kimi dərdli olsan
Bilərsən ki, nə var, nə yox.
Gülümsəyib göz yaşını
Silərsən ki: - nə var, nə yox?
Günü aya düzə-düzə,
Bir gün düyən çıxar düzə.
Dünyanı gecə-gündüzə
Bölərsən ki, nə var, nə yox.
Duman gedər, çiskin gələr,
O dünyadan bəs kim gələr?!
Yazıq Adil, bir gün gələr
Ölərsən ki, nə var, nə yox…
2010
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ŞEİR YAZMAQ
Mənim üçün şeir yazmaq
İçimdə ağlamaqdır.
Mənim üçün şeir yazmaq
Dərdi sığallamaqdır.
Mənim üçün şeir yazmaq
Səhrada tapılan sudur.
Mənim üçün şeir yazmaq
Öləndən sonra
Sağ qalmaq arzusudur…
2011
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QLOBAL İSTİLƏRƏ
Çoxalır istisi Yer kürəsinin,
Buzlaqlar əriyir, nəhrlər daşır.
Təbiət hayında dağ-dərəsinin,
Meşənin alovu başından aşır.
Bəlkə də haqlıdır bu xislətində Günəşin torpağa "payı" çoxalır.
İsti havaların hərarətində
Soyuq adamların sayı çoxalır.
Belə havalarda çıxıb yuvadan
Zəhər hazırlayır əfi ilanlar.
Bu zülmün əlində neyləsin adam İstidə çəkirsə kefi ilanlar?!
Şimalda rus bezib alın tərindən,
Ərəb ölkəsində sərin meh əsir.
İlahi, yer çıxıb öz məhvərindən
Günəşə dönməyə yoxsa tələsir?
Çoxalır istisi Yer kürəsinin,
Qızışan dünyanın dərdi-səri çox.
Görünür bu günəş kirkirəsinin
Hələ üyüdəsi zəmiləri çox...
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DAĞLARMI QƏRİBDİR, MƏNƏMMİ QƏRİB
Bu dərdin nə yaman ac xisləti var Qanımı içdikcə "doydum" demir ha.
Özüm diksinirəm öz fəryadıma,
Bircə kəs "eşitdim, duydum" demir ha.
Qürbətdən boylanır qərib dağlarım,
Gəzir sahibini yurd ocaqlarım.
Mənzilə yetməyən bu ayaqlarım
"Səni yarı yolda qoydum" demir ha.
İllərin üstünə illər calanır,
Dərd-qəm parçalanmır, qəlb parçalanır.
Yurda can atıram yol haçalanır,
Ayrılıq "dərini soydum" demir ha.
Dağlarmı qəribdir, mənəmmi qərib?
Ay Adil, kül oldun yanıb, közərib.
Tanrının özü də halallıq verib
"Bu ömrü mən sənə qıydım" demir ha.
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BU KARVAN YOLU
Göz qamaşdıran Çin ipəyi vaxtilə türk tacirlərinin başına
çox bəlalar gətirib

Səni yanıltmasın zınqırov səsi,
Yolun hayanadır, a karvanbaşı?
Bu qızmar səhranın odlu nəfəsi
Görürsən yandırır torpağı, daşı, Yolun hayanadır, a karvanbaşı?
Mənzili haradır bu qafilənin,
Hayandan gəlirsən, hara gedirsən?
Yoxmu bəxt oxuyub, qismət bilənin,
Düşmüsən bir ipək tora, gedirsən Hayandan gəlirsən, hara gedirsən?
Yoxsa yol gəlirsən Çinü Maçindən,
İpək yoludurmu bu karvan yolu?
Səhra göyərməyib ümid içindən Bozaran bozqırlar qızıl qan dolu,
İpək yoludurmu bu karvan yolu?!
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YORĞUN QAYIQÇIYAM
"Əmi" deyənlərim artır günbəgün,
"Dayı" deyənlərim çoxalır yaman.
Doğrumu göstərir məni bu güzgüm,
Baxıram ürəyim yuxalır yaman.
Ötən gəncliyimə indi təşnəyəm,
Səhralar qoynunda - quraqdayam mən.
Bir yalqız yamacda yapılıb dəyəm Gözəllər gözündən qıraqdayam mən.
.
İçimdə el dərdi, yurd həsrəti var,
Torpaq əyir məni, daş əyir məni.
Əlimdə qələmdir çəkdiyim avar,
Yorğun qayıqçıyam, yaş əyir məni.
Düşüb misra-misra haqqın izinə
Şairlər sabaha gözü qan çıxır.
Təzə öyrəşirkən "ata" sözünə,
"Baba" deyənin də bu yandan çıxır.
Bu ömür tarixi, gün olayıdır,
Qarşıdan qocalıq zirvəsi gəlir.
Övlad da, nəvə də Tanrı payıdır,
Görəndə yaşamaq həvəsi gəlir.
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XƏSTƏXANADA
Xəstəxana pəncərəsindən
Günəş solğun gürünür,
Ay yorğun.
Şipşirin həyat elə bil
dadını, tamını itirir,
Özünü itirmək qorxusu ilə
Adam az qala hamını itirir.
Xəstəxana divarından
asılmış saatın
əqrəbləri "dayanır" gecələr.
Ümidlər yatır,
ağrılar oyanır gecələr...
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MƏNİM LƏZGİ DOSTLARIM
Tələbə yoldaşım Vidadi Sevzixanova

Qartal kimi can atar
Dağların zirvəsinə.
Haramı yaxın qoymaz
Halalca süfrəsinə
Mənim ləzgi dostlarım.
Dost üçün gözlərinin
İnan ki, ağını verər.
Bağında almanı yox,
Lap alma bağını verər
Mənim ləzgi dostlarım.
Qocalıb əldən düşər,
Amma düşməz atından.
Ac qalar, susuz qalar,
Qalmaz zarafatından
Mənim ləzgi dostlarım.
Hərdən də göz-qaş ilə
Qanmazları qandırar,
Oynayanda şaqqaşaq
Sümüyünü sındırar
Mənim ləzgi dostlarım.
Cığırlar Şahdağından,
Yollar Samurdan keçir.
Hardasız, darıxmışam Günlər ömürdən keçir,
Mənim ləzgi dostlarım,
Mənim ləzgi dostlarım.
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KƏPƏNƏKLƏR - GÜL LƏÇƏYİ
Bir çiçəyin rəngindədir
Çəmən boyu hər kəpənək.
Zərifliyin heykəlidir
Qanadları zər kəpənək.
Kəpənəklər çiçəklərin
Qol-qanadlı gələcəyi.
Kəpənəklər havalanıb
Göydə uçan gül ləçəyi.
Kəpənəklər göy çəmənin
Gül ətri, gül qoxusudur.
Kəpənəklər çiçəklərin
Allı-güllü yuxusudur.
Zənn etməyin kəpənəyin
Ay ömrü var, il ömrü var.
Gül üstündə süzən "gülün"
Özünün də gül ömrü var...
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YETİMİ AĞLAR GÖRƏNDƏ
Ağacları ağlayanda görmüsüzmü Payız gəlsə, xəzan vursa
"Göz yaşları" yarpaq-yarpaq tökülər,
Təbiətin yaşıl bağrı sökülər.
Buludları ağlayanda görmüsüzmü Şimşək-şimşək kirpik çalıb
Min yerindən leysan tökər,
Bu leysandan yer yarılar, torpaq çökər.
Yetimləri ağlayanda görmüsüzmü "Ata" deməz, "ana" deməz.
Dərdini Allaha deyər Ona deməz, buna deməz...
Ağacın da, buludun da
"Göz yaşına" kövrəlmirik.
Yetimi ağlar görəndə
Özümüzə heç gəlmirik...
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BİR SƏHRA YOLÇUSUYAM
Mən ki gözə girmədim,
Qıraqlara çəkildim.
Zülmətə zülm eləyən
Çıraqlara çəkildim.
Donmuş havayam, suyam,
Vallah, nəyəmsə buyam.
Bir səhra yolçusuyamQuraqlara çəkildim.
Cıdırlarda yarışdım,
Uduzanda barışdım.
Misra-misra alışdım,
Varaqlara çəkildim.
Bilməm ürək haradıMənim ruhum yaradı...
İllər yaman daradıDaraqlara çəkildim.
Mənəm dərdə aşina,
Həsrətəm dağ-daşıma.
Dönübən göz yaşına
Bulaqlara çəkildim.
Görəsən kiməm, nəyəm,
Həyat beləmi bəyəm?!
Tanrım sevən bəndəyəmSınaqlara çəkildim.
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İŞĞAL
Zəncirində bağlı qalan itimiz,
Quruyan meyvə ağacları.
Boğucu barıt havası,
Uçuq evin eyvanında
yellənən qaranquş yuvası.
Xoruz banıyla açılmayan
səhər,
Gönü suya verilmiş yəhər.
Kol kosun,
ot-ələfin
altında qalan damlar,
heyrətdən dikələn
qəbir-adamlar...
Körpüsündən keçilməyən,
bulağından içilməyən,
Cəngəlindən seçilməyən
bir kənd.
Torpağa dən yerinə
Səpilən qurğuşun.
Ara-sıra səsi gələn
bayquşun
bülbüldən fərqi.
Şərqin məzlum müsəlmanı,
məzlum müsəlman Şərqi...
Su quyusuna dönmüş təndir,
Külü göyə sovrulan ocaq.
Bundan artıq nə olacaq!..
Yanmır ocaq,
yanmır təndir.
Hanı dar ağacı,
hanı kəndir?!.
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DİDAKTİK ŞEİR
Bu fani dünyada insan odur ki,
İnsanın dərdinə, sərinə qalır.
Yaxşılıq yaşayır- çıxmayır yaddan
Neçə əsr qalır, qərinə qalır.
Başdan çəkilməsə dərdin dumanı
Bil ki, yetişibdi səbrin zamanı.
Ümidsiz adamın axır gümanı
Köhnə dəyirmanın pərinə qalır.
Yaşamaq istərsən gəl nəfsini boğQəlbi düz olanın gözləri də tox.
Ata varyətinə varis çıxan çox,
Axırda sahiblik birinə qalır.
Əxz elə nəsihət, götür ki, ibrət
Zəhərə dönməsin içdiyin şərbət.
Ağılsız kişinin yığdığı sərvət
Arvadın ikinci ərinə qalır.
Bağlamaz yolunu qar bu dünyanın,
Olmarıq əlində xar bu dünyanın.
Ərənlik körpüsü var bu dünyanınOğullar atanın yerinə qalır.
Dinsiz, imansızın başqa dini var,
Hər kəsin həyatda yolu, yönü var.
Adil Cəmilin də köçən günü varBu canlı aləmdən diri nə qalır?..
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BİOQRAFİK ETÜD
Xalq şairi Nəriman Həsənzadəyə

Dağı arana daşıdı,
aranı dağa.
Sonsuz səma verdilər,
qanad vermədilər uçmağa.
"Su" deyib yandı
bulaq başında.
Yetimlik göynədi
uşaq yaddaşında.
Ürəyindən tuta-tuta böyüdü,
Sıldırımlar sındırmadı əzmini.
Ağ varağı kətan bilib köçürdü
Tanrı yazan taleyinin rəsmini.
Qocaman yaşında da
qaldı büllur kənd uşağı kimi.
O qaçdı səadət arxasınca,
Səadət ondan qaçdıgöyqurşağı kimi...
...Bu da bir şair ömrüBelə şeylər çox olur.
Hər doğulan şeirlə
Şair bir də doğulur!

178

Сечилмиш ясярляри
AŞAĞI
Göydələn zirvələr səssiz-səmirsiz,
Dərələr hay salır düzdən aşağı.
Bəzən başqasının üstdə dikələn
Baxır adamlara üstdən aşağı.
İstəsək hamını duya bilərik,
Günahı tövbəylə yuya bilərik.
Bu yurda bir ömür qıya bilərikSancılsaq torpağa dizdən aşağı.
Qərib məzarların türbəsi sözdür,
Doğunun, Batının qibləsi sözdür.
Külli kainatın zirvəsi sözdür,
Bütün ucalıqlar sözdən aşağı.
İtməyən, batmayan səs var, səda var,
Dalğalar qoynunda sirli ada var.
Torpağın altında bir dünya da var,
O bizdən yuxarı, bizdən aşağı...
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SUSMAQ QİSAS DEYİL
Mənim ürəyimdə bir dağ dikəlib
Boylanır o Murov dağına qarşı.
Hələ vaxt deyilmi çıxım meydana
Düşmənin qəlb oyan dağına qarşı?!
Uşaqlıq izlərim dağ-daşdan itir,
Bu başdan tapdığım o başdan itir.
Kəlbəcər kəlməsi yaddaşdan itirGör necə uzağam yaxına qarşı.
Bir özgə vaxt gəlib, dövran yetişib,
Yurda can qıymayan insan yetişib.
İçimdə bir dəli üsyan yetişib
Millətin soluna, sağına qarşı.
Susmaq qisas deyil, qana-qan deyil,
Dözmək yurd oğluna şərəf-şan deyil.
Dağlarsız bu həyat firavan deyil,
Bir üzən tapılmır axına qarşı.
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BÖYÜDÜKCƏ
Dumana döndü
Çən böyüdükcə.
Sünbülə döndü
Dən böyüdükcə.
Ürək sozaldı,
Sevgi azaldı,
Ömür qısaldı
Gün böyüdükcə.
O çən keçildi,
Sünbül biçildi,
Vətən kiçildi
Mən böyüdükcə.
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KASIB OĞLU
Kasıblıq içində
doğular kasıb oğlu.
Uşaq olar- oyuncaqsız,
Böyüyər-umacaqsız.
Olmaz beşiyi,
Olmaz çarpayısı,
Baharda qarşılayar
payızı.
Ömür-gün hanasına
Kədərini ilmə-ilmə toxuyar.
Dərdin dəmi gələndə
"kefli-kefli" oxuyar.
Çatar həddi-buluğa
bir şüvərək şiv kimi.
Çıxar həyat yoluna
yenilməyən div kimi.
Kasıb oğlu
bu torpaq uğrunda
canından keçər,
ağciyər olmayıb
"bir qaşıq qanından" keçər,
Qoruyar Vətəni kasıb malı tək.
Kasıb oğlu
suda batmaz,
odda bişməz.
Kasıb oğlu
varlı qıza elçi düşməz.
Ayağını yorğanına görə uzadar,
südünə görə mələyər.
Sabaha körpü salan körpələrini
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isti arzularına bələyər.
Kasıb oğlu
Var-dövlət kimi
baxar ata-anaya.
Qazandığından pay verər
yetimxanaya...
...Dediklərim həqiqətdir,
qərar verin qulaq asıbKimdir varlı, kimdir kasıb?!
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BU QIŞ
Kasıbın olanı əlindən getdi,
Varlının əlində var ərimədi.
Tamah çoxaldıqca dünya malına.
Gözləri bağlayan tor ərimədi.
Kəsdi əlimizi şaxta ülgücü Şəhərdə buraxdı hamı iş-gücü.
Gecələr upuzun, günlər üzücü,
Qış elə gəldi ki, qar ərimədi.
Hər yaşın özünün ovqatı varmış,
Taleyin qəribə sovqatı varmış.
Soyuq ürəyində buz qatı varmış Eşqimin oduna yar ərimədi.
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MƏNİ SEVMƏYƏNLƏRƏ
Niyə xoşunuza gəlmirəm, deyin,
Mən də sizin kimi adamam axı.
Necə manqurt olum, necə kütbeyin,
Hərcayı sözləri udamam axı.
Üz dönür astara, astar üz olur,
Düz dönür dərəyə, dərə düz olur.
Əgər yalandırsa, niyə düz olur
Mənim ürəyimə bu daman axı?
Arxam yox seçilim, haqqım yox - seçim,
Suyu da qıymazlar mənə bir içim.
Necə alovlanıb yanmasın içim Tamama dərs keçir natamam axı.
Fələk də baş açmır bu kəm-kəsirdən,
Əslində nə qalıb zatı əsildən?...
Naqislik gözləmən bizim nəsildən Mən elə tərtəmiz atamam axı.
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MƏN YAŞAMAQ İSTƏDİM
Bu dünyaya göz açdım, dünya açdı gözümü,
Körpəcə varlığımda gizləndi fil dözümü.
Haqsızların içində haqqa tutdum üzümü,
Mən yaşamaq istədim,
Mən yaşaya bilmədim.
Uşaqlığım sovuşdu ata-anadan uzaq.
Onlara uzaq oldum başdan-binadan uzaq...
Adamlara uzaqmış demə bu adam, uzaq Mən yaşamaq istədim,
Mən yaşaya bilmədim.
Gəncliyimə gəlincə öz oduma alışdım,
Bəşərə dil açdıran söz oduna alışdım.
Yavaş-yavaş dünyanın təzadına alışdım,
Mən yaşamaq istədim,
Mən yaşaya bilmədim.
Saçlarıma dən düzdü illərimin düzümü,
Qəm əydi qamətimi, kədər bükdü dizimi.
Qara buludlar aldı bəmbəyaz gündüzümü Mən yaşamaq istədim,
Mən yaşaya bilmədim.
Bir də gördüm, ilahi, tayalarım taylanıb,
Gedən ömrüm sən demə gələnlərə paylanıb.
Doğulduğum torpağa yetim-yetim boylanıb
Mən yaşamaq istədim,
Mən yaşaya bilmədim.
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BİR DƏFƏ
Yazın yazısını yaşayan çiçək,
Bir dəfə açırsan, cəmi bir dəfə.
Əsarət, cəsarət bölgüsü varsa
Kimi min yol ölür, kimi bir dəfə.
El ağlar dalınca eldən getmişin,
Yoxsa nə mənası altmış, yetmişin.
Vədəsi gəlmişin, vaxtı yetmişin
Tapılmır çarəsi, çəmi bir dəfə.
Ayaq basdığımız bu tin, bu dalan
Böyümək istəsən deyir xırdalan...
Yalançı dünyada sevinmək yalan,
Güləşsən yıxmazsan qəmi bir dəfə.
Sinəmin dağları həsrət dağıdır,
Qurduğum qalanı həsrət dağıdır.
Mənim bu ürəyim dərd qaynağıdır Qurumur gözümün nəmi bir dəfə.
Nəfsi tox olanlar ölməz acından.
Yolları keçirər ayaq ucundan.
Ümid yox əyilən dor ağacından
Bir dəfə qərq olur - gəmi bir dəfə.
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HAÇANSA
Kölgəm kimi izləməkdə
Bir qəfil olacaq məni.
Üstündə gəzdiyim torpaq
Altına alacaq məni.
Ruhum uçsa can soyuyar,
Damarımda qan soyuyar,
Öləndə insan soyuyar İsitməz od-ocaq məni.
Sözümdən sətir bilənlər,
Dəyərim nədir bilənlər,
Hal əhli, qədirbilənlər
Axtarıb bulacaq məni.
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BU HAVADA
Hər şeyə vaxt tapıram
Vaxt itirə-itirə.
Başıma tac qoyuram
Taxt itirə-itirə.
Bu havada havam yox Boğur məni boğanaq.
Ömür örkən misallı,
Əcəl də ki, doğanaq...
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GEDƏN BƏRƏ QAYITDI
Tanınmış türkmən şairi Oraz Yağmurun oğlu Bakıya - atasının gənclik
xatirələrini yaşadan şəhərə gəlmişdi...

Oraz Yağmur, oğlun gəldi Bakıya,
Gəncliyinmi bu şəhərə qayıtdı?!
Layla çaldı göy Xəzərin nənnisi,
Aşqabada gedən bərə qayıtdı.
Ömür keçdi - kim günləri sayandı?
Öz yerində indi oğlun dayandı.
Xatirələr bircə-bircə oyandı,
Ötən illər sənə görə qayıtdı.
İntizarın cəfası var gözündə,
Ayrılığın havası var sözündə.
Səni gördüm öz oğlunun üzündə Nə qəribə bir mənzərə qayıtdı.
Şümal oğlun şam-çırağın, muradın,
Hara getsə, adı üstdə var adın.
Bu şəhərdə qonaq deyil övladın Doğma yurda, doğma yerə qayıtdı.
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KEÇİB GƏLDİM
Yol bağlandı, cığır itdi,
Çəhlimlərdən keçib gəldim.
Gah göyərdim, gah qurudum,
İqlimlərdən keçib gəldim.
Fəna keçdi ayım, ilim,
Mən hardayam, hardan bilim?
Alov qalxdı dilim-dilim,
Dilimlərdən keçib gəldim.
Axtardım sözün düzünü,
Aradım haqqın özünü.
Kim böldüsə yer üzünü
Bölümlərdən keçib gəldim.
Tufan - küləyin əlində,
Həyat - ürəyin əlində.
Zülüm - fələyin əlində,
Zülümlərdən keçib gəldim.
Vaxtım yox - baş qaşımağa,
Halım yox - dərd daşımağa.
Mən bu ömrü yaşamağa
Ölümlərdən keçib gəldim.
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GEDİRƏM İŞIQ GƏLƏNƏ
Bu baharın nəfəsini
Məndən qabaq güllər udur.
Gedirəm işıqgələnə,
Ayağımı yollar udur.
Ağartdım qara saçımı,
Hər ağ telin bir açımı.
Min illik ağrı-acımı
Gözümdəki göllər udur.
Bu yaşıma gəlib vardım,
Odunlara odun yardım.
Təkbaşına boğulardım Mən çəkəni ellər udur.
Bu ömür-gün qovğasımı,
Yoxsa pozulmaz yazımı?
Saçlarımın dalğasını
Baş aparan yellər udur.
Sönüb getdi bəxt ulduzum,
Qalmayıbdı dadım-duzum.
Nə uddum ki, nə uduzum,
Daha məni illər udur.
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SONUCLAMA
Saçlarımın ağında
Qara günüm gizlənib.
Onu tumarlayanda
Kədərim əzizlənib.
Üzümün qırışları
Keçdiyim həyat yolu,
Çöldən baxan nə bilir
İçim var həyat dolu.
Ürəyimin odunda
Cavanlıq ehtirası.
Ölməklə sonuclanır
İnsanın etirazı…
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SEVİNCİMİN ORTAĞI OL
Şair dostum Ağacəfər Həsənliyə
Sevincimin ortağı ol həmişə,
Dərdlərimə şərik olma, qardaşım.
Kim deyər ki, bu torpaqdan güc alıb
Özün boyda Lerik olma, qardaşım?!
Söz kül olur insan eşqi sönəndə,
Millət ölür şair bəxti dönəndə.
Alov yanır, od püskürür sinəndə,
Boş misraya körük olma, qardaşım.
Söndürdülər ocağımı, sobamı,
Qəhr etdilər o bəxtiyar obamı.
İtirmişəm dağlar boyda yuvamı Mənim kimi perik olma, qardaşım.
Öz yeri var baharın da, qışın da,
Tarix yatır torpağında, daşında.
Ağacəfər, lap elə yüz yaşında
Əllərində çəlik olma, qardaşım.
Çox sevirsən bu dağları, düzləri Hər qarışda uşaqlığın izləri.
Söz düşəndə sən unutma bizləri,
Adil deyər: dönük olma, qardaşım.
Lerik, 30 noyabr 2012
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GÖRƏ-GÖRƏ
Baş-ayaq görürük hər şeyi, qardaş,
Ağıl kəsə-kəsə, göz görə-görə.
Düzün ünvanına hədyan söyləyib,
Əyri danışırıq düz görə-görə.
İçimdə bürkü var, çöldə yel əsir,
Çadırda soyuqdan bizim el əsir.
Bir Allah bilir ki, hara tələsir
Hərə öz işini tez görə-görə.
Səngimir dünyada qan ocaqları,
Daha dərk edirik olacaqları...
Heyrətdən ağarır kənd uşaqları
Şəhərdə ağappaq diz görə-görə.
Mənim gördüklərim yuxudu, vallah,
Zaman öz torunu toxudu vallah.
Onda belə şeylər yoxudu vallah Bu yaşa gəlmişik biz görə-görə..
Ömür bilməcədir - yüz yerə yozdum,
Adımı dandılar dinmədim, susdum.
Ey alim qardaşım, tənqidçi dostum,
Məni görmədiniz siz görə-görə.
Bu haça yolların birisində biz,
Qabağı çəkənin gerisində biz...
Yaxşı ki, qalmışıq yer üzündə biz
Yaxşı adamlardan üz görə-görə.
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ÇÖKÜRKƏN YAŞAMAQ
Çökdü, qaranlıq çökdü Yetişdim şər vaxtına.
Dönüb həsədlə baxdım
Ər oğlu ər vaxtına.
Çökdü, kəndimiz çökdü,
Qaçqın dedilər qaçana.
Yazıq kəndim,
Qazıq kəndim,
Qəddin düzələr haçana?!
Çökdüm, mən də çökdüm,
Qocaldım yaşın əlində.
Yaşamağın sirri varmış
Torpağın, daşın əlində.
İçimdəki vulkanları,
Axıtdığım al qanları
Bəs niyə görməz oldular?
Məni görən Əhrimənlər
Yalandan Hürmüz oldular.
...Çökdüm, mən də çökdüm,
Yol getdim başım əlimdə,
Gedirəm,
Yenə gedirəm,
Baharım qışın əlində...
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BU YOL
Kim nə deyir desin, qardaş,
Yurda oğulluq başqadır.
Tanrıya tapınmaq özgə,
Şeytana qulluq başqadır.
Əlim yetmir dağ-daşıma,
Duman çökür yaddaşıma...
Xəlvətdə mənim başıma
Bu dəyən yumruq başqadır.
Ötən ömür - su içimi,
Axtarıram söz incimi.
Mələklər yazır içimi Barəmdə "qovluq" başqadır.
Əzab varmı - dözülməyən?
Hesab varmı - çözülməyən?
Haq yoludur üzülməyən,
Bu yol biryolluq başqadır.
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AĞDƏNİZDƏ ÜZƏN GƏMİ
Ağdənizdə üzən gəmi,
Söylə, səfərin hayana?
Dalğa vurur, ləpə döyür,
Çoxmu qalıbdır limana?
Ağdənizdə üzən gəmi,
Qanad açır ağ yelkənin.
Üzmək necə mutlu imiş
Dənizində bu ölkənin.
Gedirsən ağ cığır açıb,
Düzənlənir dalğa çin-çin.
Tanrım, gör necə yaraşır
Ağ dənizə "ağ göyərçin".
Bura dəniz məmləkəti Su quruyla üz-üzədir.
Quruda ölməyə nə var,
Suda doğulmaq təzədir!
Türkiyə-Alanya
17 noyabr 2011.
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BU ADANIN ADAMLARI
Rauf Denktaşın ölməz xatirəsinə
Bir az balıq kimi çevik,
Bir az yosun ətirlidir.
Xatircam olun, dostlar,
Dost yanında xətirlidir
bu adanın adamları.
Su üzündə şəhər gördüm,
Dünyanı birtəhər gördüm.
Hər qarışda zəfər gördüm Əyilməyən bir dağ idi,
Özü boyda bayraq idi
bu adanın adamları.
Dağ döşündə sayrışırdı
Türk oğlu türkün bayrağı Ay-ulduzu üzə gülən
Dünyanın gülgün bayrağı.
Bu adanın adamları
Boylanır o dağa tərəf.
Qibləsi bayraqdır türkün Baş qoyar bayrağa tərəf.
Quzey Kıbrıs Türk Cümhuriyyəti
2 dekabr 2011
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ŞƏHİD GÜL
Can bacı, qanlı yanvar bizlərə gör neylədi?!
Bakı qərənfilini yas çiçəyi eylədi
Əjdər Ol
Çalın-çarpaz bu dağla
"Ağla, qərənfil, ağla".
Sən ağla öz gününə Dönmüsən yas gülünə.
Ağla ki, sən o gecə
Nələrə şahid oldun.
Şəhidlərin xətrinə
Özün də şəhid oldun.
Gülümsəyən güllərin
Ey mükəddər bacısı.
Sənəmi qonmalıydı
Bu dərdlərin acısı?!
Nişana qoyulmazsan,
Toy-bayram sənlik deyil.
"Ağla, qərənfil, ağla" Səninki şənlik deyil.
…Bir gül idin - yaz gülü,
Dönüb oldun yas gülü.
Çalın-çarpaz bu dağla
"Ağla, qərənfil, ağla".
20 yanvar 2012
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YARIDAN KEÇİB
(təcnis)
Ömrümün-günümün fəsillərindən
Yarı zülmət keçib, yarı dan keçib.
Ay ürək, gözləmə vüsal dəmini,
Yar səni danırsa, yarı dan, keçib…
Baxt yazan baxtıma dönüb baxdımı?
Ay baxtı olanlar, bu da baxtdımı?
Mələklər beləcə yazıb baxtımı Məni yarıtmadı yarıdan, keçib.
Bir baxan olmadı gözümdə yaşa,
Ay Adil, oğulsan gəl belə yaşa.
İnana bilmirəm çatdığım yaşa Deyəsən bu ömür yarıdan keçib.
2 fevral 2012
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BOĞULAN FƏRYAD
"Hər şeyin zamana ehtiyacı var" Belə deyirsiniz inanıram mən.
Fəqət gözləməkdən solur arzular,
Səbrim də daşanda qınanıram mən.
Hədəfə dəyməyən kəlməmiz hədər,
"Qarabağ" sözünün əyarı yoxdur.
"Qırmızı kitab"a düşən quş qədər
Yurdsuz bir insanın dəyəri yoxdur.
Bu ömür mənimçün divan qurmasın,
Kimdən yarıdım ki, kimə yarayam?!
Dost deyil səhvimi üzə vurmasın,
Düşmənin yanında üzüqarayam.
Ayvuran, Kolabad düşür yadıma,
Şırşırın yoxuşu yuxumdan keçir.
İçimdə boğulan bu fəryadıma
Torpaq üz çevirir, yurdum yan keçir.
…"Hər şeyin zamana ehtiyacı var" Belə deyirsiniz, inanıram mən.
Fəqət gözləməkdən solur arzular,
Səbrim də daşanda qınanıram mən.
27 dekabr 2011
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QIŞIN OĞLAN ÇAĞI
Körpə ətrinə tamarzı
ev kimi
soyuqdur hər yan.
Yarpağı sovulmuş
ağaclar büryan…
Bəyaz kurqanları xatırladır
qar təpəcikləri.
Havada donur
Sevən gənclərin "öpücükləri".
Nizamsız küçələrin
Qadın səliqəsinə ehtiyacı var.
"Ağ günə" düşmüşük Bu qışın bəyaz tacı var…
Hələ eşidilmir
yazın addım səsi…
Körpəsiz,
Qadınsız,
Günəşsiz
məhv olar Yer kürəsi…
19 fevral 2012
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DONMUŞ ZAMAN MƏKANINDA
Məzarıstan - bir gülüstan,
"Daş sinədə" gül yeri var.
Donmuş zaman məkanında
Ay yeri var, il yeri var.
Torpaq Adəm, Hatəm yeri,
Qəriblərin vətən yeri.
Ömürlərin bitən yeri Ocaq sönüb, kül yeri var.
Ölümdən sonrakı həyat
Həqiqətmi, ya zarafat?!
Çin olsaydı bu xurafat
Ölməzliyə əl yeri var…
19 mart 2012
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TƏNHALIQ HÜCRƏSİNDƏ
Hərdən çəkilirəm özüm-özümə,
Baş-başa qalıram duyğularımla.
Görünmür doğma da, yad da gözümə,
Qalıram dağ boyda qayğılarımla.
Çəkilib tənhalıq hücrəsinə mən
Səmadan inciyib, yerdən küsürəm.
Baxanda ev yıxan məcrasına mən
Arazdan inciyib, Kürdən küsürəm.
Harda əylənəcək ömür karvanım?
İlğıma aldanan bəzirganam mən.
Təzə görünsə də evim, eyvanım
Təzəlik içində köhnə qanam mən.
Qanı qanımdadır babalarımın,
Perikən ruhları ruhuma köçüb.
Dərdi çiynimdədir obalarımın,
Hər gecə kəndimiz yuxuma köçüb.
…Hərdən çəkilirəm özüm özümə,
Hərdən yadlaşıram dosta, tanışa.
Küləklər səhvimi çırpır üzümə,
Varam ömür adlı bu aldanışa…
12 aprel 2012
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DAĞILDI DURNA QATARI
Bağdadı, Kərkükü, Dəcləni, Fəratı və ümumən İraqı bizə sevdirən
görkəmli ziyalı, professor Qəzənfər Paşayevə

Abi-zəmzəm qaynağı var O səhralar quraq deyil.
Düz deyirsən, professor,
"İraq bizə iraq deyil."
…Dağıldı durna qatarı,
Soğuldu xurma qatarı.
Səpildi qırma qatarı Yersiz ölüm sınaq deyil.
Dərdimiz var dağ adlayan,
Ahımız var qəlb odlayan.
Başımızda bu çatlayan
Kim deyir ki, çanaq deyil?!
Nələr oldu, Allah, oy dad!
Kimsədən gəlmədi imdad.
Korun-korun yandı Bağdad,
Bu alov çil-çıraq deyil.
Qoparmadıq haray-həşir,
Dedik dünya fikirləşir…
"Sülh məramlı" o mürdəşir
Xoş niyyətli qonaq deyil.
Füzulinin qəbri qərib,
Başdaşında qəm göyərib.
Bu dərd bizi yuyub, sərib,
Günümüz kef-damaq deyil.
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Dəyişibdir orda həyat Qanlı axır Dəclə, Fərat.
Alim qardaş, sən yaz-yarat,
Gələcək gün uzaq deyil.
12 dekabr 2012

ORTA NƏSİL
Yaşı fərmana düşmür,
Pulu dərmana düşmür.
Sünbülü taya-taya,
Vəli xırmana düşmür.
2007

DAHA NƏ İSTƏYİM
Ey fələk, sinəmə sancıldı süngün Uşaqlıq izlərim itdi taladan.
Bir gün verdiyini alırsa bir gün
Daha nə istəyim Allahtaladan?!
2010
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MUROVUN BU ÜZÜNDƏ
Başım üstdə qara bulud,
Üz-gözümdə sazaq gəzir.
Yarama duz basıbdılar Dərd canımda duzaq gəzir.
Həsrətdən yandım, oy, ana,
Güman yox bəxtim oyana.
Burdan bir addım o yana
Nəyim varsa uzaq gəzir.
Bulaq başı yarpız qaldı,
Xəyalımda bir qız qaldı.
Kəlbəcərim yalqız qaldı,
Yurdumda yalquzaq gəzir.
Bir qəzadır - gəlib, gedib,
Bir bəladır - bölüb, gedib,
Adil Cəmil ölüb-gedib,
Deyirlər ki, bu, sağ gəzir.
Gəncə, 4 noyabr 2012
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SƏRHƏD YURDUN SİPƏRİDİR
Üstündən quş keçə bilməz Sərhəd yurdun sipəridir.
Ər oğullar keşik çəkir,
Oğul düşmən çəpəridir.
Keşik çəkən sərhədçilər
Nə dağ bilər, nə düz bilər.
Bu yuxusuz yurddaşlarım
Gecəni də gündüz bilər.
Vətənə sərhədçi eşqi
Vətənimin özü boyda.
Bu sınırdan sızmaz nəsə
İynənin ulduzu boyda.
Zaman-zaman babalarım
Qılınc-qalxan qurşayıblar.
Torpaq üçün torpaq olub
Gələcəkdə yaşayıblar.
Adı - Vətən, özü - torpaq
Miras qalan əmanətin.
Sərhədçilər - "cangüdəni"
Bu anamız məmləkətin.
14 aprel 2012
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ÇATDIR
Evlənmək istəyən Vusalın atası
Mirabı əfəndimizə
Cavandır, qəlbində arzuları var,
Sən onu o şirin xəyala çatdır.
Toy elə, düyün qur günlərin biri,
Səsini mahaldan-mahala çatdır.
İnan fərq eləmir payız da, yaz da,
Fəsillər yer almır arzu-murazda.
Evlənmək üçündür oğul da, qız da,
Tələsib oğlunu bu hala çatdır.
Zamanı saxlayın, vaxtı əyləyin,
Sözümdə haqq yoxsa, mənə söyləyin.
Sizə ərkim çatır rica eyləyim Sən Allah Vüsalı vüsala çatdır.
2011
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ÖYRƏNDİM
Məni qucaqlayan fırtınalarda
Boğula-boğula üzmək öyrəndim.
Dar gündə səbr edib darıxmadım heç,
Gen gündə darıxıb, bezmək öyrəndim.
İnsan vicdanına gərək tapına,
Dönməyə əllərdə balta sapına...
Tanrının verdiyi ilham sapına
Haqqın kəlamını düzmək öyrəndim.
Təmənnalı gördüm dost-sirdaşı da,
Bilsəydim yeməzdim yağlı aşı da.
Mən ki kəsməmişdim toyuq başı da,
İndi ilan başı əzmək öyrəndim.
Duyğusuz adamın ürəyi daşdır,
Duyğulu adamın gözləri yaşdır.
Ömür dedikləri dava-dalaşdır,
Yaşamaq-dözümdür, dözmək öyrəndim.
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PARADOKS
Küçələrdə sülənən,
Çaxır pulu dilənən
Ortabab bir yazarı
qaldırdılar göylərin
yeddinci mərtəbəsinə.
Yazar döydü təpəsinə:
-Yüz qram almaqdansa
Yüz dəfə tərifləyirlər.
Allahsızlar
Məni hərifləyirlər...
GÖRMÜŞƏM
Obamızdan ayrılanda hər dəfə
Gül anamın yaş üzünü görmüşəm.
Daşdan keçən alın yazım olmayıb,
Adamların daş üzünü görmüşəm.
Çox çalışdım, çoxu tapdım azımda,
Yuxu gördüm hərəsi bir yozumda.
Qar yağdıran baharımda, yazımda
Qismətimin qış üzünü görmüşəm.
Aylar, illər belə getdi, neyləyim?
Yaddaşımda hansı günü əyləyim?
Dilim gəlmir bircə dəfə söyləyim:
-Mən bu ömrün xoş üzünü görmüşəm.
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ULU TANRIM
NƏ VERMƏDİ
Ulu Tanrım nə vermədiAdamlara ağıl verdi.
Torpaq Vətən olsun deyə
Yer üzünə oğul verdi.
Ulu Tanrım nə vermədiYeri verdi, göyü verdi.
Göy zəmilər üzə güldüDaş üstündə düyü verdi.
Ulu Tanrım nə vermədiKainata nəfəs verdi.
Canlı canından bezəndə
Yaşamağa həvəs verdi.
Ulu Tanrım nə vermədiSevgi adlı atəş verdi.
Gecələrə ay-ulduzu,
Gündüzlərə günəş verdi.
Ulu Tanrım nə vermədiDərd verdisə dərman verdi.
Fərman verən zalım şahın
Ölümünə fərman verdi.
Ulu Tanrım nə vermədiRuzimiz Allahdan gəlir.
Əyri şeytan əməlidir,
Düzümüz Allahdan gəlir.
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BİR KƏND BAXIR YUXUMDAN
Bu dözümdə, ilahi,
Daş-qaya parçasıyam.
Ruhumun söz bulağı
Misra novalçasıyam.
Səbrimin sonu - sonsuz,
Uduram bu ahları.
Üfüq çəhrayı doğur
Açılan sabahları.
Yağışlar duzlu yağır
Torpağa göz yaşıtək.
Saçıma qar ələnir
Ömrün vaxtsız qışıtək.
Tanrım «qismət» adında
Nə biləsən nə verir?!
Kefi – arsız-gorsuza,
Dərdi – çəkənə verir.
Elə bil yer kürəsi
Çıxıbdır öz oxundan.
Üzünə qan çilənmiş
Bir kənd baxır yuxumdan…
16.01.2014
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MUROVUN BAŞINDA ULAYAN BAYQUŞ
Murovun başında ulayan bayquş,
Ula, fürsət ikən ula, həyatdır…
Viranə yerlərdir yurd yerim, ay quş,
Diyəsən kefin kök, yerin rahatdır.
Murovun başında ulayan bayquş,
Dağılmış Kəlbəcər de, nə biçimdə?
Həsrətim uzanır, uzanır yay, qış,
Sən kef içindəsən, mən dərd içində.
Murovun başında ulayan bayquş,
Üzünə gülürmü xarabalıqlar?
Görəsən Tərtərə yağanda yağış
Yenə üşüyürmü körpə balıqlar?
Ulartın kəsməyir de görüm nədən,
Nəyi qandırırsan indi sən, bayquş?
Özgə yuvasında bala böyüdən
Bayquş bir millətin himnisən, bayquş!
Hacıkənd, 12.08.2013
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BAĞLI İT
Baxırsan ki, bu itin
Azadlığa çıxmağa
Arzusu var, əhdi var.
Zəncirini qırmağa
Çabası var, cəhdi var.
Səmə gəzən itlərə
Baxaraq köks ötürür.
Qarqaradan zəncirə
Günlərini bitirir.
Ulayaraq dartınır
Azadlığın eşqinə.
Zəncirlənmək çıxıbdır
Onun tale püşkünə.
Dartındıqca düşünür –
Yəqin zəncir qırılır.
Daha bilmir yazıq it
Öz boğazı cırılır.
Hacıkənd 10.08.2013
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AL ÇALA BİR DƏ
(təcnis)
Alın al yeri var, çalın çal yeri,
Gərək qarışmasın al çala bir də.
Solub bu yamacın qızıl laləsi,
Çətin ki, bu çəmən al çala bir də.
Göyün bəzəyidir durna qatarı,
Sən də başımızı yerdə qat, arı.
Namusa, qeyrətə həm də qat arı –
Alçaqlar qarşında alçala bir də.
Bu dünya fanidir, ötən il ani,
Bizə xatırladır bəzən il anı.
Yaxşı tanımırsan qızıl ilanı –
Sən qorx ki, adamı al çala bir də.
Gecə xoş keçəndə dönər gündüzə,
Çiçəklər açılar düşsə gün düzə.
Hanı o günlər ki, günə gün düzə,
Adili o günə al, cala bir də.
8.II.2014
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HƏBSXANADA
Dustaqlar günləri sayır,
Rəis dustaqları.
Yeganə ümid –
qaçıb qurtulmaq.
Yeganə qorxu –
bir də tutulmaq…
2013

218

Сечилмиш ясярляри
NİKBİN ADAM
Professor dostum Kamran İmranoğluna

Mən səni həmişə gülərüz gördüm,
Kədəri gizlətdin baxışlarında.
Könlünü əbədi bahara verdin,
Göyərdin baharın yağışlarında.
Qəriblik ovqatı gətirən payız
Rəngini qatmadı ruhuna sənin.
Özünə çəkilib qalanda yalqız
Yenə bahar girdi yuxuna sənin.
Sevgidən bal tutdu ömür pətəyin,
Əyilmək bilmədin uca dağ kimi.
Kiminsə əlinə keçsə ətəyin
Səni buraxmadı xeyirxah kimi.
Düzünü deyim ki, bu saflığınla
Sən - birsən, sən - pirsən, ocaq kimisən.
Əziz dost, nəfsinə yasaqlığınla
Altmış yaşında da uşaq kimisən.
Elm ilə ölçülür sərvətin, varın,
Elmsiz bir insan getməz uzağa.
Yaşamaq haqqı var yaşadanların,
Ömrün uzun olsun, a Kamran qağa!
2013
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GÜZƏRAN GÜM-GÜMƏSİ
Az qalır yıxa məni –
Külək o külək deyil.
Bu tabsız tavanıma
Ümidim dirək deyil.
Çıxıb gedib çoxusu,
Qaçıb kəndin yuxusu.
Uçub təndir qoxusu –
Çörək o çörək deyil.
Var-dövlətin var isə
Vəsiyyət et varisə.
Sonrakı «mübarizə»
Kiməsə gərək deyil.
Qəlbinə kin hopursa,
Zülmün səni tapırsa,
Ruhun candan qopursa
Günahkar fələk deyil.
Bayır – çöldür, çöl-bayır,
Gəl bunları sən ayır…
Gah vurur, gah vurmayır,
Ürək o ürək deyil.
2013
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BÈR DßLÈ
SEVGÈDßN
GÞYßRÈB DÖNYA
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МЯЩЯББЯТ
Yerin-göyün hikmətini bilənlər
Bilməz hansı yaşatandı məhəbbət.
Cavan eylər yetmiş yaşlı qocanı Yaş üstündən yaş atandı məhəbbət.
Könül varmı - budağını əyməsin?
Ürək varmı - qapısını döyməsin?
Eşqi üçün başı daşadəyməzin
Arxasınca daş atandı məhəbbət.
Bir qaladır - tayı deyil Əlincə,
Bir bəladır - bəxt gülməz o gülüncə...
Sevən qəlbdə alışandı ölüncə,
Dəli başda başatandı məhəbbət.
Dumanı var, çiskini var, çəni var,
Səksən səmtə axarı var, yönü var.
Qış günündə yay gətirən günü var Öldürəndi, yaşadandı məhəbbət...
1984
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NİYƏ KÖVRƏK YARANMISAN
Qara gözlər fikir-xəyal dənizi,
Kirpikləri göz yaşının dəlisi.
Bənzəyirsən yaz buludlu göyə sən Belə kövrək yaranmısan niyə sən?
Baxışına yığışan o dumanla,
Göz yaşına sığışan o tufanla
Az qalırsan qamətimi əyəsənBelə kövrək yaranmısan niyə sən?
Dindirirəm qəhər qonur səsinə...
Öz «yağışın» bəs etməyir özünə;
İstəyirsən buludları geyəsənBelə kövrək yaranmısan niyə sən?
Bir taleyin yolçusuyuq daha biz,
Gəl olmayaq belə qəlbi yuxa biz,
«Kövrək» dedim kövrəlirsən deyəsən?
Belə kövrək yaranmısan niyə sən?

1980
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DEMİŞƏM
Mən səni baharda tapmışam, gülüm,
Dərdimi bahara, yaza demişəm.
Neçə ki titrəmir əlimdə qələm
Bu dəli eşqimi yaza, demişəm.
Çevrildin şerimin alov sətrinə,
Qovuşdum eşqinin çiçək ətrinə...
Qara gözlərinin əziz xətrinə
Dözərəm hər cürə naza, demişəm.
Bu sevda nə yaman tutdu gözümü?
Sanki unutmuşam özüm özümü...
Mənə elə gəlir ürək sözümü
Dünyada ən gözəl qıza demişəm.
1980
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İŞIQLI GECƏLƏR
Ömür-gün yoldaşıma
Yazmaq istəyirəm, doludur sinəm
Nə yaza bilirəm, nə də yatıram.
Yazdığım nə varsa halal et mənə,
Çünki bal yuxuna haram qatıram...
Arzu bir, otaq bir, eyni də çıraq,
Mürgülü gözünə təpilir işıq.
Mənimsə əlimdə «şumlanır» varaq,
Mənimsə misrama səpilir işıq.
Dərin dəryalara bənzəyir gecə
Bir acgöz rəssamam-nə var çəkirəm.
Gecə bir dəniz ki üzən evimə
Titrək qələmimlə avar çəkirəm.
Düşürəm xəyalın macərasına,
Şirincə yuxumdan əl çəkirəm mən.
Qaranlıq evimin pəncərəsinə
Ulduz işığından yol çəkirəm mən.
Bir gilə ümidin bircə anıyla
Arzular od-ocaq çatır sinəmdə.
Ayı, ulduzuyla, kəhkəşanıyla
Gecə xumarlanıb yatır sinəmdə.
Hələ «yaralarım» sağalmayıbdır,
Varlığım «qələmə sarılım» deyir.
Neçə ki, dan yeri ağarmayıbdır
Bu bəyaz varaqlar «qaralım» deyir.
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Beləcə çırpınır sinəmdə ürək,
Ömrümü beləcə yaşayıram mən.
Sübh çağı gözümdə-könlümdə fərəh
Gecə növbəsindən evə qayıdan
Yorğun bir fəhləyə oxşayıram mən.
1980
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ЭЯЛИРСЯН ЙУХУМА
Щясрятин бурахмыр таныш йахамы
Кюнлцмдян бир няьмя гопана гядяр.
Узаныр юмрцмцн йуху давамы,
Сяни юз йухумда тапана гядяр.
Эялирсян йухума сян эцля-эцля,
Илыг тябяссцмцн ахыр юмрцмя.
Бащар йаьышынын нотлары иля
Шаграг эцлцшлярин йаьыр юмрцмя.
Адыны адыма баьламаг цчцн
Мящяббят цнванлы бир юмцрям мян.
Сяни йухумда да сахламаг цчцн
Йухумдан ойанмаг истямирям мян.
1980
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BU, SƏN DEYİLSƏN
Bahar gözləyirəm buz ürəyindən,
Bilmirəm nə keçdi qız ürəyindən.
Daha yollarımı gəzən deyilsən
İnana bilmirəm, bu, sən deyilsən.
Ömrümü uzadan görüşün ilə,
Yanıma qəfləti gəlişin ilə
Daha ürəyimi üzən deyilsən,
Yox-yox, inanmıram, bu, sən deyilsən.
Vüsalın ulduzu göydən qopdumu?
Həsrətin naləsi neydən qopdumu?
Sən ki,and içmişdin küsən deyilsən...
Küsmüsən, deməli, bu, sən deyilsən.
Adını çəkməsəm, alışar dilim,
Kövrək ürəyini bilirəm, gülüm
Sən də bu həsrətə dözən deyilsən,
Əgər dözə bilsən, bu, sən deyilsən...
1980
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APARMA
Sən gedirsən... gözlərindən asılan
O işıqlı gündüzümü aparma.
Əllərimin yaddaşına yazılan
Əllərinin istisini aparma.
Yarpaqlamaz sənsiz sevgi puçurum,
İnsafdırmı puçur ikən puç olum?
Qollarını açar mənə uçurum,
Yollarımın ütüsünü aparma.
Küsməyinə inanmıram, dön, barışAramızda yol qalıbdır bir qarış...
Ürəyimin alovuna gəl qarış,
Taleyimin tüstüsünü aparma.
1980
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MƏNİM GÖZLƏRİMLƏ
BAXSAN DÜNYAYA
Mənim gözlərimlə baxsan dünyaya,
Mənim ürəyimlə duysan dünyanı,
Bax,onda dəyişib mən olarsan sən,
Bax, onda özünü yanılarsan sən.
Başqa cür qaynayar damarında qan,
Dəyişər gözündə bu yer, bu səma.
Mənim gözlərimlə baxsan dünyaya
Dönüb saray olar kasıb bir koma.
Mənim gözlərimlə baxsan dünyaya
Məni qınamazsan, mənim əzizim...
Torpağı iz tutan yollardan keçmir
Mənim daşdan keçən cığırım, izim...
Ərimək bilməyən qaranlıqları
Bu odlu, bu aydın baxışla yardım.
Dünyaya baxsaydın mənim gözümlə
Sənə gözlərimi bağışlayardım.
1980
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QƏRİBƏSƏN
Qoyma yağış döyə məni,
Qoyma külək əyə məni,
Zalım, qəlbin niyə məni
Özün kimi zalım sanmış,
Zalımsanmış.
Qəlbim doldu, dil vermədin,
Həsrət verdin, gül vermədin,
Ürəyində yer vermədin
Adil kimi qəribə sən,
Qəribəsən...
1974
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HANI O DÜNƏNKİ
MƏHƏBBƏTİMİZ
Yoxsa ürəyindən silinib adım?
Bilməzsən qəlbimdən keçəni, heyif...
Mən sənin yolunda saç ağartmadım,
Ağartdım nə qədər gecəmi, heyif...
...Yolumu gözlərdin yollarım üstdə,
Boynunu bükərdin bənövşə kimi.
Əzizim, mən səni qollarım üstdə
Qaldırmaq istərdim günəşə kimi...
Beləcə axardı ömrün anları,
İndi saçlarıma düşür təzə dən...
O anlar bir anlıq dönəydi barı,
Sevib oxşayaydım səni təzədən...
Hanı o dünənki məhəbbətimiz,
Hanı gözlərindən boylanan istək?
Dumanlı günlərdə azdı əhdimiz,
Alışdıq ocaqtək, soyuduq buztək...
1980
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MƏN SƏNİN ÜÇÜN...
Musiqisi Nadir Əzimovundur
Bizim eşqimizin göyləri bulud,
Orda günəş də var, leysanlar da var.
Gəl, yaxın oturaq, hər şeyi unut,
Dünyada bizimtək insanlar da var.
Bir gilə ümidin işartısında
Neçə arzularım doğula bilər.
Gözünün bir damla yaşartısında
Bütün ümidlərim boğula bilər.
Gəl, duyaq dünyanı, dünya duyanın...
Yerin də, göyün də çox sirləri var.
Unutma, a mənim ömür həyanım,
Hər ömrün nə qədər fəsilləri var.
Bizim göyümüzdə ulduzlar yanır,
İşıqdır qüvvətim, inamdır gücüm!
Günəş dünya üçün gündüzlər yanır,
Gecələr yanıram mən sənin üçün...
1978
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TAPDIQ
Tapdıq adlı bir kişi yaşayırdı. Üzündəki topa saqqal, gözündəki kədər,
yerişindəki hüzn onun qəmli taleyindən xəbər verirdi... Camaat danışırdı
ki, Tapdıq dəlicəsinə sevdiyi qızın ölümündən sonra hamıdan ayrılıb
xəlvət bir komada dərd-qəmiylə qalası olub... Bu yaxınlara da eşitdim ki,
nakam Tapdıq dünyadan köçüb...

Cavankən solsa da son yarpaq kimi
Sevgi budağından qopmadı Tapdıq.
Son ucu sonsuzluq içində itən
Bu sevda yolundan sapmadı Tapdıq.
Gözləri qalmadı özgə qadında,
O qızdan qalanlar qaldı yadında.
Təzədən məhəbbət, sevgi adında
Bir duyğu yoğurub-yapmadı Tapdıq.
Baxışı ağlatdı daşı, qayanı,
Odlu xatirələr oldu həyanı...
Dünyadan köçüncə gəzdi dünyanı,
İtən itkisini tapmadı Tapdıq.
Dağları, düzləri gəzdi piyada,
Qocaldı əlində körpə paya da...
O qıza qovuşub barı röyada
Atlanıb atını çapmadı Tapdıq.
Dağ kimi gəzdirdi sinə dağını,
Onu axıtmadı fikir axını...
Taleyin daşına çırpılmağını
Fələyin üzünə çırpmadı Tapdıq.

235

Адил Ъямил
Bir axşam üzülüb üz tutdu göyə,
Qaraldı ocağı, soyudu dəyə...
O qızı gözündə aparsın deyə
Öləndə gözünü qırpmadı Tapdıq...
1981

NƏ VAXTSA, HARDASA
Ömrüm başdan-başa xəyal yığını...
Gör mənim ömrümə nələr sığınır?
Elə ki duymaram yaxınlığını
Qaçaram, qaçaram uzaqlaşaram.
Yolumuz birləşər bir yol başında,
İtərik çəmənin gül yaddaşında...
Ömrümün, günümün sevgi yaşında
Nağıla dönərsən, uşaqlaşaram.
Ağ bulud dağların başına gəlsə,
Göy meşə yüyürüb qarşına gəlsə,
Bir qovaq ağacı xoşuna gəlsə
Bir bulaq başında qovaqlaşaram.
Yarımçıq nəğməyəm, bitmək istərəm,
Yanğılı kamanam, ötmək istərəm.
Nə vaxtsa gözündən itmək istərəm,
Hardasa səninlə qabaqlaşaram...
1976
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ОД ИЛЯ ОЙНАМАГ ОЛМАЗ
Дцшцб щясрятинин аь думанына
Сяни тапмаг цчцн азмаг истярям,
Горхурам йайыныб йан дурасан сян...
Сыьыныб бир ешгин сон эцманына
Мян сяни баьрыма басмаг истярям,
Горхурам баьрымы йандырасан сян,
Нейляйим, мяни дя гынамаг олмаз,
Сян одсан, од иля ойнамаг олмаз...
1982

237

Адил Ъямил
QALA QAPISINDA AĞLAYAN QARI
Qala qapısında ağlayan qarı,
Bəlkə ağlayarsan öz keçmişinə?
Bəlkə ağlayırsan qız keçmişinə;
Yadına düşübdü qız yaşın sənin,
O yaşdan yol gəlir göz yaşın sənin...
Qala qapısında ağlayan qarı,
Bəlkə sevdiyinin ruhu burdadır,
Bəlkə hey gördüyün yuxu burdadır?...
Bilmirəm, bilmirəm, ay qarı nənə,
Kimə ağlayrsan, nəyə yanırsan,
Yanığın yoxdusa niyə yanırsan?..
Qısılıb qalanın divarına sən
Özün boğulursan öz «yağışında».
A kövrək, a ipək, a çiçək nənə,
Uzaqdan elə bil qara kölgəsən,
Ay qara çadrada ağbirçək nənə...
Ağlama, ağlama, bir də ağlama
İçərişəhərin içindən keçən
Gənclik illərinin uzaqlığına,
Sevgi günlərinin yazıqlığına...
Ağlama, elçisi atangillərdən
Səni «qoparmayan» oğlan üçün sən.
Ağlama bu manşır qala dibindən
Səni aparmayan oğlan üçün sən...
«...Bu qala, daşlı qala,
Çınqıllı, daşlı qala».
İnsafmı ömrün boyu
Gözlərin yaşlı qala?!
1982
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İLK MƏHƏBBƏTİMƏ
Mən səni sevirdim bu dünya qədər,
Körpə varlığıma od ələyirdin.
Əriyib gedirdi gündüzüm hədər,
Gecələr gözümdə gecələyirdin.
Bir səhər «Vağzalı» tutdu əlindən,
Tutulan könlümü seçə bilmədin.
Köçdün ər evinə ata evindən,
Amma ürəyimdən köçə bilmədin.
Biz yenə üz-üzə gəlirik hərdən,
Sinəmdə həsrətdən ocaqların var.
Onda uşaq idim, lal olurdum mən,
İndisə nə deyim? Uşaqların var...
1975
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SƏNİ BELƏ GÖRMƏYƏYDİM
Musiqisi Razim Paşayevindir

Təbəssümün qış günəşi,
Gedib girdi buludlara.
Ay bəxtimin od-atəşi,
De, sən hara, bulud hara?
Səni belə görməmişdim,
Səni belə görməyəydim.
Qaşların qəm haləsiydi,
Baxışların küskün idi.
Heç bilmirəm bu gördüyüm
Yalan idi, düzgün idi?
Səni belə görməmişdim,
Səni belə görməyəydim.
İstədim ki, dilə gəlib
Bu sükuta səs çiləyim.
İstədim ki, ürəyimlə
Ürəyini elçiləyim,
Bacarmadım, ay çiçəyim,
Səni belə görməmişdim,
Səni belə görməyəydim...
1980
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HEYİF O GÜNLƏRİN ŞİRİNLİYİNƏ
Bir zaman uçmağa göyümüz vardı,
Zirvələr aşmağa heyimiz vardı...
Bizim bizdən özgə nəyimiz vardı?
Heyif o günlərin şirinliyinə.
Günlər keçirərdik şuxluq içində...
Varımız var idi yoxluq içində.
Yaşardıq biz gözütoxluq içində,
Heyif o günlərin şirinliyinə.
Bir duyğu axardı iki ürəkdə
Ömür qabaqdaydı, arzu bələkdə...
Sanki bal dadardı yavan çörək dəHeyif o günlərin şirinliyinə...
Qab-qacaq yığardın mizimin üstə,
Yazardım şerimi dizimin üstdə...
Sənə yer verərdim gözümün üstdəHeyif o günlərin şirinliyinə...
Bizim pəncərədə pərdə yox idi,
Çörək pulumuz da hərdən yox idi.
Beləcə bir ömrün dərdi yox idiHeyif o günlərin şirinliyinə...
Qoşa qafiyəydi izinlə izim,
Qoşalıq sehriylə sınardı tilsim.
Nə gördük o zaman gördük, əzizim,
Heyif o günlərin şirinliyinə...
Sən dağ bənövşəsi-boynu bükülü,
Mən aran düzüyəm-qoynu bürkülü...
Bizə gün vermədi bu günlər, gülüm,
Heyif o günlərin şirinliyinə...
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SƏN MƏNİ UNUT
Qoy qalım ömürlük səndən uzaqda,
Gələsi deyiləm yaxına bir də.
Məni xatırlama məndən uzaqdaGirəsi deyiləm yuxuna bir də,
Sən məni, sən məni unut, əzizim.
Ömrümdə kök atıb pöhrələndin sən,
Gül açdı bəxtimin gülən baharı.
Hicran nəfəsiylə qəhr elədin sən
Vüsal havasıyla gələn baharı,
Sən məni, sən məni unut, əzizim.
Nəfəsi alovlu o məhəbbəti
Kül altda köz kimi qorumadıq biz.
Yarımçıq sevgimiz susdu əbədiElə «yar-yar» dedik, yarımadıq biz,
Sən məni, sən məni unut, əzizim.
1984
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TALE QAYIQ,
ÜMİD YELKƏN
Göz yaşın oydu köksümü,
Oyulmazdım-oymasaydın.
Bu möhnətə, bu zillətə
Qıyılmazdım-qıymasaydın.
Əyrilmişəm yun yerinə,
Üyünmüşəm un yerinə...
Sevgimlə Məcnun yerinə
Qoyulmazdım-qoymasaydın.
Göyərtmisən sətrimi sən,
Ümman sığan qətrəmisən?
Bilirsənmiş qədrimi sənSayılmazdım-saymasaydın.
Tale-qayıq, ümid-yelkən,
Dərya dərin, ümidim kəm.
Doydun məndən belə erkən
Doyulmazdım-doymasaydın.
Şölələndim sənə doğru,
Söndürmədin yanan bağrı.
Ürəyimdən ağrı-ağrı
Soyulmazdım-soymasaydın.
1985
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GÜRCÜ QIZI
(zarafat)
Baxışların baxışımı
Nişan alan qızıl oxdur.
Elə baxma, gürcü qızı,
Bu sevdanın sonu yoxdur.
Bu sevdanın sonu yoxdur,
Sonu yoxdur, ilki yoxdur.
«Yox» deyirəm, bil ki, yoxdur...
İkimizə bir gün «biçən»
Ölçü yoxdur, ülgü yoxdur.
Aç qəlbini özgəsinəMəndən sənə sevgi yoxdur.
Özün belə gözəl ikən,
Od saçırkən, közərirkən
Tutuşmadım alovunaBəlkə ürəyin ovuna...
Salma məni, gürcü qızı,
Gəl dumana, çənə burda.
Gəncə qapısı deyiləm
Əsir olum sənə burda...
1985
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ON BEŞ YAŞIN SƏRGÜZƏŞTİ
O qız mənim olmalıydı,
Mənsiz günü, ayı keçdi.
Onsuz keçən ömrüm-günüm
Elə bil havayı keçdi.
Qovuşmadı qollarımız,
Buz bağladı yolları, buz.
Keçilmədi yollarımızÖmrün qışı, yayı keçdi.
Tale məni sıxdı küncə,
Açılmadı dür-düyünçəm.
Mən ağıllı düşününcə
Dəli vurub çayı keçdi...
...Toy günü qəsdən oynadı,
Qəzəbdən, hirsdən oynadı.
Göz yaşı gözdə oynadıYas içində toyu keçdi...
1985
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İLK MƏHƏBBƏT YARASI
Sevinc şeh damcısı kimi bir anlıqdır, gülümsünəndə tələf olur.
Qəm-qüssə möhkəm və davamlıdır. Qoy sənin gözlərində kədərlə dolu
məhəbbət yaşasın.

Taqor
İllər keçir, gənclik köçür, yenə də
O məhəbbət qanımda dövr eləyir.
Çalın-çarpaz dağ çəkilən sinəmdə
Yar yarası yamanca qövr eləyir.
Soruşuram səni səndən xəbərsiz,
Bulud gözlüm, gün baxışlım, hardasan?
Sevgi böyük, tale dönük, mən fərsiz,
Ha üzsəm də əl çatmayan adasan.
O illərin ürəyimdə odu var,
Görən haçan sönəcəyəm-bilmirəm.
Fağır Qeysin yenə Məcnun adı var,
Bəs mən kiməm, mən nəçiyəm-bilmirəm.
Nə tez uçdu quş qanadlı bu illər,
Boynu bükük lal bənövşəm, hardasan?
Dəyişsə də aylar, illər, fəsilllər
Elə bilmə dəyişmişəm, hardasan?
...Dəli sevda başımızdan sovuşmur,
Yaşayırıq xatirələr xətrinə.
Nə yaxşı ki sevən kəslər qovuşmur,
Qovuşanın qiyməti nə, qədri nə...
1984
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GÖZƏL OYNAYAN GÖZƏL
Mərmər döşəmə üstdə
Bir ürkək gözəl oynar.
Gözəl bu gözəl rəqsi
Hamıdan gözəl oynar.
Süzər ceyran sayağı,
Büdrəsə yox dayağı...
Yerə dəyməz ayağı,
Havada yüz əl oynar.
Olar canlı bir əsər,
Bu sarayı o bəzər...
Başımda sevda gəzər,
Ruhumda qəzəl oynar.
Yox imanı, yox dini,
Milyonların qəlbini
Köksündən üzər oynar,
Gözəl nə gözəl oynar...
1984
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BAĞIŞLA, MƏN SƏNİ SEVƏ BİLMƏDİM
Sən elə ağıllı, elə gözəldin
Sevib-sevilməyə haqqın var idi.
Eşqimin oduyla nahaq közərdin,
Qəlbinə dəysə də qəlbim qar idiBağışla, mən səni sevə bilmədim.
Könlümdən könlünə uzanan yolda
Yaşıl işıq idi yaşıl gözlərin.
Yenəmi qalmısan o xam xəyalda,
Yenəmi sellənib daşır gözlərin?..
Bağışla, mən səni sevə bilmədim.
Sən necə yaxındın, sən necə uzaq,
Sevgi dünyasında mürgülü idin.
Tale göy vermədi birlikdə uçaq,
Sən dibçək çiçəyi, ev gülü idin,
Bağışla, mən səni sevə bilmədim.
...Uzaqdan-uzağa kül eyləyirmiş,
Yaxına gələndə itirmiş sevgi.
Əlçatmaz yerlərdən əl eyləyirmiş,
Uçrumlar ağzında bitirmiş sevgi...
Bağışla, mən səni sevə bilmədim.
Nə bilim, kim bilir-bəlkə də mənə
Bir heykəl qoymusan ürək ahımdanBaxırsan işıqda, kölgədə mənə;
Yalvarır heykəlim:-Keç günahımdan,
Bağışla, mən səni sevə bilmədim...
1984
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GƏLMİŞƏM
Aman, dilbər, düşdüm şahlıq taxtından,
Qapınızda qul olmağa gəlmişəm.
Sən bir odsan mən yazığın baxtından,
Atəşində kül olmağa gəlmişəm.
Gözüm qalıq sənin kimi göyçəkdə
Yalan olmaz gözlər görən gerçəkdə.
Nəfəsinlə güllər açan dibçəkdə
Elə mən də gül olmağa gəlmişəm.
Yollarımda qalan deyil gözlərinHər nə deyir, yalan deyir gözlərin.
Məndən ötrü dolan deyil gözlərin,
Gözlərində sel olmağa gəlmişəm.
1985
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SƏNDƏN ÖTRÜ
Çiçək olsan, bahar ollamSolmağa qoymaram səni.
Bulud olsan, günəş ollam,
Dolmağa qoymaram səni.
Bulaq olsan, çəmən ollamSinəm üstdən yol salarsan.
Üzdə xalını görməsəm
Ürəyimə xal salarsan.
Tərlan olsan, göyün olub
Mən sənə qanad verərəm.
Yaşa mənim ömrümü dəMən sənə həyat verərəm.
Dəniz olsan, sahil olub
Tufanına sinə gərrəm.
Bu dünyadan gedəndə mən
Sən çağırsan, yenə gəlləm.
1986
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SAÇI ŞƏLALƏM
(Nəğmə)
Baxışların can alır,
Gözlərini süzmə, gəl.
Yolumu yoxuş edib
Nəfəsimi kəsmə, gəl.
Saçı şəlaləm,
Yanağı laləm.
Dönər zülmətə
Sənsiz bu aləm.
Bu ilahi gözəllik
İlahidən pay düşüb.
Belə gözəl qız olmazGöydən yerə ay düşüb...
Saçı şəlaləm,
Yanağı laləm.
Dönər zülmətə
Sənsiz bu aləm.
1985
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ON ALTI YAŞIMDAN BOYLANAN GÖZƏL
Ömrün o başından boylanan gözəlOn altı yaşımdan boylanan gözəl,
Boylanma, boyunu görə bilmərəm,
İkiyə ayrılan o məhəbbətin
Birləşən toyunu görə bilmərəm...
Ey məni qərq edən sevgi ümmanım,
Ey məndən məhəbbət, sevgi umanım,
Qulac hörüyünü hörə bilmərəm.
Qaranlıq gətirib həsrət dumanı,
Səni bu dumanda görə bilmərəm...
Gözümə tuşlayar uşaq yaddaşım
Görmək istədiyim gözləri yenə.
Kürün sahilində on altı yaşım
Yəqin yollarını gözləyir yenə...
On altı yaşımdan boylanan gözəl,
Kürün işığında aylanan gözəl,
Mən sənin oduna elə yanmışam,
Deyirəm, nə yaxşı kül olmamışam...
...Yazımdan, qışımdan boylanan gözəl
On altı yaşımdan boylanan gözəl...
1983
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KİRPİYİN OLSAYDIM
Kirpiyin olsaydım, tutaş kirpiyin,
Qoymazdım gözünə başqa göz dəyə.
Olardım gözünün bulud örtüyü
Qıymazdım baxasan məndən özgəyə.
1980

BƏXTƏ BAX Kİ...
O dağlarda bir binə var
Çiçəyi yarpıza dönüb.
Mamır telli Qaraqaya
Qış günü Qar qıza dönüb.
Gedən ömür gözləməyir,
Sevən ürək gizləməyir.
Niyə məni səsləməyirYoxsa ki yar buza dönüb?
Gözlərimdə qalıb arzumNə uddum ki, nə uduzum...
Bəxtə bax ki, bəxt ulduzum
Bir sönük ulduza dönub...
1983
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TAPIŞMASAYDIQ
İllər özümüzdən qopardı bizi,
Apardı, harasa, apardı bizi...
Eh, kimlər, kimsələr tapardı biziTapışmasaydıq.
Baharlı duyğular qarda qalardı,
Ürək məhəbbətsiz darda qalardı,
Gül açan arzular harda qalardı,
Tapışmasaydıq?
Odlu baxışlardan heyrət tapmazdıq,
Sevib-sevilməyə fürsət tapmazdıq,
Nə vüsal, nə də ki, həsrət tapmazdıqTapışmasaydıq.
Yoxuşlu yolları ötməzdik bu gun,
Vədələr yerində «bitməzdik» bu gun,
Axtara-axtara itməzdik bü günTapışmasaydıq...
1977
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BELƏMİ SEVİRDİN
Yaxın gəl, hesablaş sinə dağımla...
Sən ki zəhərsənmiş bal dadmağınla.
Yazıq ürəyimi aldatmağınla
Köhnə dünya kimi devirdin məniAy zalım, beləmi sevirdin məni?
Bəzən həqiqət də nağıl olurmuş,
Bəzən məhəbbət də paxır olurmuş...
Aldanmaq nə yaman ağır olurmuşCansız oyuncağa çevirdin məniAy zalım, beləmi sevirdin məni?...
Mən necə yaşayım bu qara günlə,
Yanıram, könlümdən keçəni dinlə:
O saxta sevginlə, məhəbbətinlə
Sənə kim deyirdi sevindir məniAy zalım, beləmi sevirdin məni?...
1981

255

Адил Ъямил
SƏNSİZ SƏNLİ YERLƏRDƏ
Yadına gəlirmi, il yarım qabaq
Yarpağa bənzəyən qulaqlarıyla
Bizim sevgimizi dinlədi bu bağ?
İndi tək gəlmişəm, tənha gəlmişəm,
İndi neyləyim ki, bugünkü səndən
Dünənki xatirən əzizdir mənə.
Hər yarpaq-budaqdan baxan xatirə
Hər damla xatirə-dənizdir mənə...
...Gəlmişəm, yenə də o yerdir elə,
Küləklər at çapır belədən-belə.
Yenə də o torpaq, yenə də o göy,
Bir yanım söyüddür, bir yanım qovaqBax elə burdaca il yarım qabaq
Bu torpaq var idi, bu göy var idi.
Bizim eşqimizə kənardan baxan
Doğmalar var idi, ögey var idi...
Bu qəfil gəlişdən, bu tək gəlişdən,
Görüş yerimizlə bu tək görüşdən
Görəsən dənizin xəbəri varmı?...
...Kiminə pay verir güllü baharı,
Qarlı qış yetirir tale kiminə...
Deyirəm bəlkə də bu qağayılar
Yığışıb qəlbimin təlatümünə
Qaytarmaq istəyir ötən günümüTale tufanında itən günümü...
Yoxsa ki, bu haray, bu həşir nədir?
Qorxub iki qəlbin ayrılığından
Yoxsa yer göy ilə birləşir, nədir?..
1979
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GÖZ YAŞIMDAN
GÖL YARANIB
Göz yaşımdan göl yaranıb,
Sən bu gölün sonasısan.
Hara uçsan gəlib yenə
Ürəyimə qonasısan.
Heç tükənmir sinəm ahıSevən kəsin nə günahı?!
Son sözümün son pənahı,
İlk eşqimin anasısan.
Hara getdim, hara baxdım
Açılmadı qara baxtım...
Dağ başında qara baxdım
Qorxdum ki, sən donasısan...
1978
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BU ÜMMANDA MƏN BİR ADA
Kim deyib ki, kipriyini
Gözlərinə çəpər eylə?!
Kiprik qalxıb od yağanda
Alışaram - xəbər eylə.
Pünhan eşqim gəlmir vecə,
Yeyir məni dərd gizlicə.
Sənsiz günüm qara gecə Bu gecəni səhər eylə.
Qəlb gözünlə bax həyata,
Yatmış bəxtim qoyma yata.
Bu ümmanda mən bir ada,
Bu "adaya" səfər eylə.
2011
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SƏNƏ ÇİÇƏK GƏTİRMİŞDİM
Öz əlimlə bir dəstə
Boyçiçəyi dərmişdim.
Uzaq-uzaq ellərdən
Görüşünə gəlmişdim.
Dağlardan gətirdiyim
Nəfəs bildim çiçəyi.
Bu dünyada hər şeyə
Əvəz bildim çiçəyi.
Sən çiçəyə baxmadınLəçəkləri qurudu;
Axı dağlar müqəddəs,
Axı çiçək uludu...
Gözlərindən gün doğan
Ləçəyi bəyənmədin.
Çiçək bildiyim gözəl,
Çiçəyi bəyənmədin...
1978
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TƏCNİSLƏR

1.AY AZDI
Gözlərinin şöləsindən çaşaraq
Göy üzündə günəş batdı, ay azdı.
Buludlar da səcdə edib hüsnünə
Dağıldılar-səma necə ayazdı...
Mələkdonlu yaranmısan gülüm, sən,
Yalvarıram, qəmli durma, gülümsən...
İlk açılan çiçəyimsən, gülümsən,
Çıx görüşə-ilk bahardı, a yazdı!
Səni sevdim, düşdüm dildən a dilə,
Öyünürəm mən bu gözəl ad ilə.
Gəl sevgilim, gəl həmdəm ol Adilə
Ömür keçir-il gödəkdi, ay azdı...
1977
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2.AXŞAMLAR
Cərgələnər bulaqların başına
Kəndimizin gözəlləri axşamlar.
Nəzər salıb orda səni görməsəm
Könlüm qüşü qəm içində axşamlar.
Sənsiz keçən bircə anım andımı?
Ömrüm boyu unutmaram andımı...
Söylə, gülüm, qəlbin məni andımıPərvanəni kül edəndə ağ şamlar?
Qəm oduna çox yandırma gəl məni,
Dinləməkçün şirin-şirin kəlməni
Gözləyirəm görüşümə gəlməniHəmdəmimdir göy çinarlar, ağ şamlar...
1977
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3. OD ƏLƏ
Gözlərinə pərdə çəkmə şüşədən,
Baxışınla ürəyimə od ələ.
Elə yandır günəş məndən güc alsın,
Düşməz bir də belə atəş, od ələ.
Bu xınaya heç oxşamır o xına,
Sevən ürək gərək gözdən oxuna.
Qəlbim-hədəf kirpiyinin oxuna,
Haqqı var ki, ürəyimi o dələ.
Adil bilir həyat necə şirindi,
Şirinlikdən çox yaşayır şir indi.
Elə bilmə meydan hər vaxt şirindi,
Bu şiri də yıxar bir gün o dələ.
2006
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SƏNİ GÖZLƏYİRƏM
Yenə doğma çinar, yenə doğma yer...
Doymuram adını əzizləməkdən.
Sənə doğma çinar, sənə doğma yer
İlk dəfə yad oldu bu gözləməkdən.
Gəl, qoyma sevincim qəmə boyana,
İntizar qəlbimə xal saldı, tez gəl.
O qədər gəzdim ki, o yan-bu yana
Ayağım yollara yol saldı, tez gəl.
Şübhə pəncəsinə verdim gümanı,
Ümidim salamat qalaydı barı...
İtəydi gözümdən həsrət dumanı
Tapaydım qəlbinə gedən yolları...
Bəlkə yadlarıma doğmadır adın...
Deyirsən bu gündən izləyəm səni?
Bir günlük gözlədim gəlib çıxmadın,
Qorxuram ömürlük gözləyəm səni.
1977

263

Адил Ъямил
ULDUZLU GECƏMİZ
Gecə sehrlidir, gecə gözəldir,
Göyün qübbəsindən baxır ulduzlar.
Bu payız gecəsi necə gözəldir,
Bir bax, karvan-karvan axır ulduzlar...
Danış, doymamışam lətif səsindən...
Özgə səs hissimi apara bilməz.
Bir cüt gözlərinin cazibəsindən
Məni milyon ulduz qopara bilməz!
1977
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GƏZİRƏM
Bir keçilməz dağ olubdur vüsalın,
Gül eşqimi təpə-təpə gəzirəm.
Ürəyimə ələdiyin həsrəti
Gözlərimdən səpə-səpə gəzirəm.
Sən dünyanın buz qütbüsən gözümdəMəhrəm olsan, əriyərsən közümdə.
Mən Fərhaddan dözümlüyəm dözümdəƏzabından öpə-öpə gəzirəm.
Sənsiz necə darıxmasın bu ürək,
Gəl qovuşaq-bir körfəzə tökülək...
Sən-dərindən dərin dəniz,mən-külək,
Ləl eşqimi ləpə-ləpə gəzirəm...
1978
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UDDUĞUM HAVASAN, ALDIĞIM NƏFƏS
Ürək də başlasa parçalanmağa
Mən buna məhəbbət demərəm daha
Məmməd İsmayıl
Acı bilməmişəm şirin dərdiniFərhad çəkməlidir Şirin dərdini...
Udduğum havasan, aldığım nəfəsMən buna məhəbbət deməyimmi bəs?
Yer üzü, Göy üzü nə işıqlıdır,
Bu dünya səninlə yaraşıqlıdır.
Közərir köksümdə bir dəli həvəsMən buna məhəbbət deməyimmi bəs?
Aylarım, illərim tərs dolanırsa,
Dərdimin üstünə dərd qalanırsa,
Çəkdiyim ağrılar olursa əbəs,
Mən buna məhəbbət deməyimmi bəs?
Göyün qübbəsindən səda gəlirsə,
Ayrılıq yetişib, vida gəlirsə,
Alovsuz, ocaqsız yanırsa bir kəs
Mən buna məhəbbət deməyimmi bəs?
Sərhədlər düşünüb yolumu kəsmə,
Əlindən tutmamış qolumu kəsmə,
Bəsimdir qəlbimi döyündürən səsMən buna məhəbbət deməyimmi bəs?
1989
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NAĞIL SEVGİ
Sən məni yaşadan şirin nağılsanBənzəyir bir şirin nağıla sevgim.
Elə «qurmuşam» ki, dünya dağılsa
Çətin parçalanıb dağıla sevgim.
Göylərim tutulsa gürşad oluram,
Ya qəmli oluram, ya şad oluram.
İndi bilmişəm ki, yaşa doluramÇağırır kamala, ağıla sevgim.
Ölçüyə gəlməyir, ülgü bilməyir,
Heç qorxu bilməyir, ürkü bilməyir...
Həyat «ümmanında» üzgü bilməyir,
Qorxuram qəfildən boğula sevgim.
Gəlmişəm hüsnünə nəğmə qoşmağa,
Həyadan bürünüb ipək yaşmağa.
Deyirəm: güc olsun dağlar aşmağa,
Demirəm: aşılmaz dağ ola sevgim.
Çarə yox dünyanın olacağına:
Bir gün xəzan dəysə ömrün bağına,
Qoşulsa Günəşin qürub çağına
Dan üzü təzədən doğula sevgim.
1990
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ХЯБЯРИН ЙОХ
Эюзляримя бахан эюзял,
Цряйимдян хябярин йох.
Инсан олан чятин дюзярЭилейимдян хябярин йох.
Гулаьымда бу сяс нядир,
Севэи дейился, бяс нядир?...
Бу истяйя явяз нядирДиляйимдян хябярин йох.
Йаьыш олуб чилянмишям,
Чямян олуб эцллянмишям.
Цйцнмцшям, ялянмишямЯляйимдян хябярин йох.
Бу гцдрятдя сян бир мяляк,
Гаршында диз чюкцм эяряк...
Сайдыьыны сайыр фялякФяляйиmдян хябярин йох...
1989
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SEVƏRƏK YAŞAMAQ
Sən ey xəyalıma bürünən gözəl,
Məhəbbət insanın xatası deyil.
Mələk timsalında görünən gözəl,
Əllərim əlinə çatası deyil.
Günbəgün çoxalır kədərim, qəmim,
Bu dərdi çəkəcək bilmirəm kimim.
Dəryada tufana tuş gələn gəmim
Demə ki, boğulub batası deyil.
Yollarım dirənir üzü bozluğa,
Gah oda düşürəm, gah da buzluğa.
Gözlərim öyrəşib yuxusuzluğaSevən kəs gecələr yatası deyil.
Gülüm, doğma olma yağıya, yadaTəkcə mənim olsun bu naz, bu əda.
Yoxsa ürəyini tərpədən səda
Mənim ürəyimin sədası deyil?..
Əzablar qoynunda doğulur insanSevərək yaşamaq deyilmiş asan.
Hər şeyi unudub bu şeri yazan
Elə bil üç uşaq atası deyil...
1989
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SƏNİ GÖRMƏK ÜÇÜN
GƏLDİM DÜNYAYA
Musiqisi Nadir Əzimovundur

Ey mənim gözümə görünən butam,
Əllərim çatmayır əlindən tutam,
Dönmüsən əlçatmaz ulduza, ayaSəni görmək üçün gəldim dünyaya.
Niyə gizlənirsən gözümdən mənim,
Oxü ürəyimi üzümdən mənim...
Bilməm həqiqətsən, yoxsa ki röyaSəni görmək üçün gəldim dünyaya.
Taleyin qəribə işləri varmışBir üzü gün imiş, bir üzü qarmış.
Ayrılıq az qalır ruhumu soyaSəni görmək üçün gəldim dünyaya.
Ürək dolu ikən mən necə susum,
Bu kədər dərindir, bu həsrət uzun.
Neyləyim, heç məni salmadın sayaSəni görmək üçün gəldim dünyaya.
Ömrümə od saçan baxışlar yağır,
İlahi, nə qaynar «yağışlar» yağırAz qalır damlası sinəmi oyaSəni görmək üçün gəldim dünyaya.
Sən mənim bəxtimə biçilən nursan,
Bir dəfə dinmərəm min yara vursan.
Çətin ki, gözlərim gözündən doyaSəni görmək üçün gəldim dünyaya.
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Gülərəm taleyin gülüşünə mən,
Peşiman deyiləm gəlişimə mənAnd olsun Günəşə, Torpağa, Suya
Səni görmək üçün gəldim dünyaya...
1989
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GEC OLMAMIŞ
Bir qulaq as ürəyiməArzularım puç olmamış.
Bu günlərə «ömür» deyim,
Ömrüm-günüm heç olmamış.
Hicran yükü kürəyimdə,
Qandallar var biləyimdə...
Yəqin sənin taleyində
Belə insan heç olmamış.
Sinəmdəki köz dərində,
Gözüm qalıb gözlərində.
Heç vaxt mənim dizlərimdə
Belə taqət, güc olmamış.
Gümanım yox günə, aya...
Gülüm, məni sal bir sayaBu dünyadan o dünyaya
Vaxt-vədəsiz «köç» olmamış...
Bu sevgidən yarımadım,
Özgəsini aramadım.
Ay mələyim, ay muradım,
Gəl tələsək-gec olmamış...
1988
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SƏNİ DÜŞÜNÜRƏM
SƏNİN YANINDA
Əllər soyuq oldu-davam gətirdim,
Sözlər soyuq oldu-dözə bilmədim.
Ömrümü-günümü başa yetirdim,
Sevdiyim çiçəyi üzə bilmədim.
Qəfildən sıyrılıb çıxdı qarşıma
Duman bilə-bilə, çən bilə-bilə.
Onsuz da bələdsən qarlı qışımaMənə sual vermə sən bilə-bilə.
Heç məni üşütmür bu soyuq-sazaq,
Sən odsan qəlbimin həyəcanında.
Nə qədər yaxınsan, nə qədər uzaqSəni düşünürəm sənin yanında...
1988
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BİRDƏN-BİRƏ
Musiqisi Cabbar Musayevindir
Heç bilmirəm necə olduSevdim səni birdən-birə.
Ağ gündüzüm gecə olduSevdim səni birdən - birə.
Bir kəs duymaz min ahımı,
Çağırıram Allahımı...
Üzürlü say günahımıSevdim səni birdən-birə.
Səhra kimi qovruldum mən,
Çeşmə kimi duruldum mən.
Gözlərinə vuruldum mənSevdim səni birdən-birə.
Bağışlasın bu yol-ərkan,
Mənim eşqim bir yuxukənSənin üçün mən yox ikən
Sevdim səni birdən-birə...
1988
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SƏRHƏD
Bizim dünyamızın öz sərhəddi var,
Tikanlı məftildən «Siz» sərhəddi var.
Sənə bundan belə demərəm mən «Siz»Sənə «Siz» deyəndə oluram sənsiz.
Axır damarımda dəli duyğular,
Mənim ürəyimdə iki duyğu var;
Birisi hörmətdir, biri məhəbbət,
Hörmət-məhəbbətə çəkilən sərhəd...
1988
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XOŞBƏXT O KƏSDİR Kİ
Kim deyir məhəbbət zamanı deyil?
Sevginin həmişə zəmanəsi var.
İnlərəm, sızlaram mən için-içinSinəmin ürəkdən kəmanəsi var.
Ruhum bədəndə yox, ağlım başımdaOdlu gözlərinin divanəsi var.
Sənin atəşinin, sənin odunun
Mənimtək biçarə pərvanəsi var.
Hələ gün keçirmək ömür-gün deyil,
Xoşbəxt o kəsdir ki, sevən kəsi var...
1989
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UZAQDAN-UZAĞA
Baxışım utanır baxışlarından,
Sənin gözlərinə gözlərim əsir...
Qəfil zəlzələdən özüm bir yana,
Dağlarım titrəyir, düzlərim əsir.
Uzaqdan-uzağa baxıb gedirəm,
Özümü yandırıb, yaxıb gedirəm.
Elə ki, baş alıb çıxıb gedirəm
Ayağım büdrəyir, dizlərim əsir...
Sevənin qəlbində həmişə yazmış,
Bu yaz buludları necə bəyazmış...
Bir sözü deməyə bir ömür azmışDilimin ucunda sözlərim əsir...
1988
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ÜRƏYİM
Qalıb intizarda, qalıb həsrətdə
Yetim quzu kimi mələ, ürəyim.
Nə bilim başıma nələr gələcək,
Nələr var qarşıda hələ, ürəyim...
O qız gələn deyil haraya, hayaSevməyən sevəni salarmı saya?..
Sığışa bilməyib bu gen dünyaya
Qurmusan özünə tələ, ürəyim.
Sinəmdə alışan odsan, ocaqsan,
Üzüldün, süzüldün-saçaq-saçaqsan,
Neçə ki, mən varam sən yanacaqsan,
Təki dönməyəsən külə, ürəyim.
Elə dərdlisən ki, ovutmaq olmur,
Vəfasız yarından yarıtmaq olmur.
Səni unudanı unutmaq olmurNecə daş olasan, pilə ürəyim?
Yas tutar gözümün yaşına gələn,
Buz tutar ömrümün qışına gələn.
Məcnunun, Kərəmin başına gələn
Qorxuram başıma gələ, ürəyim...
1988
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ÜRƏYİMİN ÇATINA BAX
Bu dünyada bir mələyin
Qolu bağlı dustağıyam.
Yamacımda güllər açmazMən əriyən duz dağıyam.
Mələksima qadına baxGözlərinin oduna bax...
Ürəyimin çatına baxAlov saçan köz dağıyam.
Bir yay kimi gərilmişəm,
Mən ölmüşəm, dirilmişəm.
Kəlmə-kəlmə hörülmüşəmMisra-misra söz dağıyam.
Məhəbbətdir qalam, bürcüm,
Son nəfəsim, axır gücüm...
Yaşayıram sevgim üçün,
Sevgisizə göz dağıyam...
1989
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SƏNDƏN AYRI
Musiqisi Nadir Əzimovundur
Səndən ayrı boğuluram
Sudan ayrı balıq kimi.
Həsrətin azdırır məni
Bir yaşıl ovalıq kimi.
Göydə olsan göyə gəlləm,
Bir soruş ki, niyə gəlləm?
Mən səni səcdəyə gəlləmXəlq eləyən xaliq kimi.
Ayrılıqlar əsrindəyəm,
Zalım zaman qəsrindəyəm.
Dönük dövran kəsrindəyəmQalmalıyam qalıq kimi.
Ürəklər var-qonağı yox,
Sevgilər var-sınağı yox...
Bir kimsənin yanığı yoxSinəmdəki yanıq kimi.
Pərvanətək yandım oda,
Kül olmamış sal bir yada.
Yaşayıram bu dünyada
Öz yarama sarıq kimi...
1989
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QƏZƏL
Nə qədər zalım ürəksən, gözəlim, kaş biləsən,
Yerinə olsa əgər yumşalardı daş, biləsən.
Ağarınca dan üzü gözlərimin ağı gedir,
De, rəvamı, mələyim, mən yazığı çaş biləsən?...
Gündüzüm gecə olub, soruş ki, bir necə olub,
Gecə-gündüz nə çəkib bu sevdalı baş biləsən.
Üzülən qəlbim elə bil ki, üzük haləsidir,
Bu üzükdə közərən eşqimi sən qaş biləsən.
Daha ömrün bu bahar çağlarına əlvidaKəsdirib astanamı qar gətirən qış, biləsən.
Demə ki, böylə niyə kövrək olub Adil Cəmil,
Ayrılıq çeşməsidir gözlərimdə yaş, biləsən...
1990

281

Адил Ъямил
MƏHƏBBƏTİM
Bu könlümü yarpaq kimi
Hey əsdirən məhəbbətim.
Axşam-səhər məni sənə
Tələsdirən məhəbbətim.
Taleyimi parçalayan,
Ürəyimi sıxçalayan,
Gah günümə gün calayan,
Gah «bezdirən» məhəbbətim.
Yığışar ağrı-acıma,
Sığışar ürək «ovcuma».
Ağ sığal çəkib saçıma
Əl gəzdirən məhəbbətim.
Gah ruhumu alışdırar,
Gah yuxumu qarışdırar.
Görən haçan barışdırar
Bu küsdürən məhəbbətim...
1989
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O GÖZLƏRƏ BAXA BİLƏM
Baxışınla buz ürəyim isindi,
Danışmadıq-üzdü məni üzüntü...
Yaman yerdə yaman düşdüm dərdə mənO gözlərə baxa biləm bir də mən...
Gözlərini gözlərimdə saxladım,
Üzdə gülüb ürəyimdə ağladım,
Bilmədim ki, göydəyəm, ya yerdə mən,
O gözlərə baxa biləm bir də mən.
Tale mənim, ömür mənim, gün mənim,
Bu dünyada mən kiminəm, kim mənim?...
Araz olub əriyirəm Kürdə mənO gözlərə baxa biləm bir də mən...
1989
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QINAMASIN MƏNİ BU EL
Bu dünya bir gülüstandır,
Ən ətirli çiçəyi-sən.
Bu ömür-gün bir nağıldır,
Yalanı sən, gerçəyi-sən.
Sənə «ömrüm» deyən kəsin
Ömrü-günü kəm olarmı?
Aman, Allah, bu nə sevdaBelə şirin qəm olarmı?...
İstəmirəm qanun qoyan
Sərhədləri aşıb keçəm.
İstəmirəm dağ seli tək
Bənd-bərəni daşıb keçəm.
İstəmirəm, istəmirəm...
İstəyirəm səni fəqət.
Qınamasın məni bu el,
Qınamasın bu məmləkət.
Sən göyümdə tənha ulduz,
İşığına üz tutmuşam.
Bil ki, səni tapan gündən
Mən özümü unutmuşam...
1989
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BİR BELƏ GÜN ÜÇÜN
İlahi, belə də sevgi olarmıQoymadı daşımı daşımın üstdə.
Niyə mən fağırın üzü danlanır
Karıxmış ağlımın, huşumun üstdə?
Boş keçən illərə ömrümü qıydım,
Bir belə gün üçün günləri saydım.
Sevdalı ürəyim, gözlərin aydınBahar gül açıbdır qışımın üstdə.
Əriyən şam kimi ömür sozalır,
Bu gündən sabaha güman azalır...
Bir yandan bəxtimə sevgi yazılır,
Bir yandan yaş gəlir yaşımın üstə.
Alışıb yanıram, köz tuturam mən,
Görəsən bu yolu düz tuturam mən?..
İnan ki, hayana üz tuturam mən
Xəyalın dolanır başımın üstə.
1988
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GÖRƏN OLAR EŞQİMİ
Məhv eləsin qoy məni bu «zəlzələ»Dağlarımı, düzlərimi saxlama.
Ağ varağı kəfən bilib bükülən
Boynu bükük sözlərimi saxlama.
Kim gətirdi bu çovğunu, boranıQarışdırdım mən dağ ilə aranı.
Sağlığımda sağalt mənim yaramı,
Məndən sonra izlərimi saxlama.
Axı ürək necə olsun daş kimi?..
Qınamıram, qınamıram heç kimi.
Yalvarıram, görən olar eşqimiGözlərində gözlərimi saxlama.
1989
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GÜNAHIM NƏYMİŞ
Səhər-səhər gün çıxmamış
Günçıxandan yarım çıxdı.
Bu sınaqdan kim çıxmamışYarsız ömür yarımçıqdı...
Bir gül açar hər izində,
Günəş doğar tər üzündə.
Özüm qaldım yer üzündə,
Göyə ahu-zarım çıxdı.
Soruşmadı «ahım» nəymiş,
Umudum, pənahım nəymiş...
İlahi, günahım nəymişSevdiyim qız zalım çıxdı?...
1988
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ÖZÜMÜ İTİRDİM
Yıxıldım qurumuş palıdtək,
Yox oldum bir əlçim buludtəkİtirdim, özümü itirdim.
Yoxsa bu taleyin əmrimiŞam kimi əritdim ömrümü,
İtirdim özümü, itirdim.
Köz tutdum-alovdan qorxmadım,
Buz tutdum-qırovdan qorxmadımİtirdim, özümü itirdim.
Puç imiş dünyanın hər üzü,
Yerindən oynadı Yer üzüİtirdim, özümü itirdim.
Süzüldü, sozaldı bu yollar,
Üzümə bozardı bu yollarİtirdim, özümü itirdim.
Ürəyim ağrıda, təlaşda,
Gözümdən yaş axır bu yaşdaİtirdim, özümü itirdim.
Bu ömür nə yaman qısaymış,
Məhəbbət bir şirin «qəzaymış»İtirdim, özümü itirdim.
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Payızam-saralır dözümüm,
Gözlərin bağladı gözümüİtirdim, özümü itirdim.
A gülüm, nə günüm ta bunca?
Ölərəm özümü tapıncaİtirdim, özümü itirdim...
1988
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ÜRƏYİM BOŞ SƏHRA İDİ
Ürəyim boş səhra idi,
Gülşənə döndərdin, gülüm.
Kərəmin qarlı dağına
Məni də göndərdin, gülüm.
Bu dumanda mənəm azan,
Dərd əlində oldum ozan.
Həsrətin bir qaynar qazanÜstümə əndərdin, gülüm.
Məntək boynu bükülün var,
Gözü yola dikilin var.
Ürək adlı bir «gülüm» varOnu da sən «dərdin», gülüm.
Dərd verirsən bilə-bilə,
Əriyirəm gilə-gilə...
Havalandım eşqin ilə,
Vurub yerə sərdin, gülüm.
1989
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BİR EŞQİ YAŞADAN
Bir eşqi yaşadan xatirələrdə
Ayları, illəri əyləyə billəm.
Bu da bəxt işidir, tale payıdırSən məni sevmədin-neyləyə billəm?
Sinəmə o qədər dağ çəkmisən ki,
Mən kimə dərdimi söyləyə billəm.
Məhəbbət həmişə özxoşunadır,
Sən məni sevmədin-neyləyə billəm?
Bu qəm atəşində bir ömür boyu
Mən yanıb-yaxılıb, göynəyə billəm.
Olmaz buz ürəkdə qaynar məhəbbətSən məni sevmədin-neyləyə billəm?..
1989
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SƏNİN «YERİN»
Bu dünyada mənim dərdim
Sənin dərdi-sərin imiş.
Ömür qısa, arzu böyük,
Yaralarım dərin imiş.
Gözüm ovu gözəl pərim,
Gözəlisən gözəllərin.
Sənin o bəyaz əllərin
Bilsən necə sərin imiş.
Gül bitirməz qış qalan yer,
Bəxtim qışa tuş qalan yer.
Ürəyimdə boş qalan yer
Demə sənin yerin imiş...
1990
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SƏN ÖZGƏ, MƏN ÖZGƏ
Bilirəm gözlərin nə deyir mənə,
Qəlbindən keçəni oxuyuram mən.
Haqqın var güləsən düşdüyüm günəŞirin sözlərinə çox uyuram mən.
Bir kəlmən isidir bütün ömrümü,
Bir sözün çevrilir alın yazıma.
Salma çətinliyə çətin ömrümü,
Sən Allah «toy» demə mənim «yasıma».
Səndən yaxını yox, səndən uzağı,
Can verən bir eşqin son nəfəsiyəm.
Sən özgə ocağın şamı, çırağı,
Mən özgə ocağın pərvanəsiyəm.
Ömür o deyil ki, bir yerdə olaq,
Sən varsan, əzizim, demək mən varam.
Sən özgə zirvədə çağlayan bulaq,
Mən özgə zirvədə əriyən qaram.
Sevgi həqiqətmiş, məhəbbət gerçək,
Eşqindən od alan odlu baxışam.
Sən özgə çəməndə açılan çiçək,
Mən özgə çəmənə yağan yağışam...
1989
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SƏN GƏLDİN
Sən gəldin ömrümə bir payız çağı,
Apardın yamyaşıl bahara məni.
Sinəmdə qalayıb sevgi ocağı
De, hara çəkirsən, de, hara məni?
Sən gəldin ömrümə-ömrüm dəyişdi,
Çıxdı məcrasından dürğun illərim.
Özüm də bilmirəm, Allah, nə işdiTəzədən göyərdi solğun illərim.
Sən gəldin ömrümə-gəlişin səssiz,
Bəs niyə qəlbimdə fırtına qopdu?
Sənsiz ürəksizəm, sənsiz-nəfəssiz,
Eşqin iliyimə, qanıma hopdu...
1989
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İNCİMƏ
Sənini ki uçmağa qanadların var,
Qanadı qırılan mənəm, incimə.
Taleyin tufanı qəhr edir məniBir belə ömürəm, günəm, incimə.
Mənə dərd verirsən sən bilə-bilə,
İqbalım bu imiş, qismətim belə.
Ruhumu yandıran həsrətin ilə
Çarpaz dağlanıbdır sinəm, incimə.
Soyuqdur hicranın qışı, bilirəm,
Donar gözlərimin yaşı, bilirəm.
Sənin yollarında yaxşı bilirəmHaçandır dumanam, çənəm, incimə.
Dünyanın vədəsiz solan yazıyam,
Üzünü görməyə mən tamarzıyam.
Bir dəfə qəlbinə dəydim, razıyam,
Min dəfə başına dönəm, incimə.
Mən sənə vermişəm öz ürəyimi,
Parçala köksümü, üz ürəyimi.
Deməsəm yandırar söz ürəyimiGəl mənim sözümdən sənəm, incimə...
1989
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ÖLÜMDƏN ÇOX AYRILIQDAN QORXURAM
Gələn gəlir, gedən gedir beləcə,
Bu ömür-gün bilinməyən bilməcə,
Mən dünyaya başqa gözlə baxıram,
Ölümdən çox ayrılıqdan qorxuram.
Məhəbbətin yazı nədir, qışı nə?
Pərvanətək dolanıram başına.
Hey özümü yandırıram, yaxıram,
Ölümdən çox ayrılıqdan qorxuram.
Qorxuram ki, o gözlərdən ayrılam,
Məni çəkən «dənizlərdən» ayrılam...
Fikir-xəyal məcrasında axıramÖlümdən çox ayrılıqdan qorxuram...
1989
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QAYIDIB GƏLMİŞƏM YENƏ
Bir yuxu «tapmışdım» ötən gecədən,
Görüşdük-gör necə yuxum çin oldu.
Gördüm gözlərində həsrətimi mən,
Sənin bu kədərin sevincim oldu.
Bildim ki, bu həsrət nə qədər uzunYol çəkən gözlərin «ləpələnirdi».
Aylarla, illərlə susan bir qızın
Gileyli sözləri səpələnirdi:
«Hardasan, bəs niyə yoxa çıxmısan?
Hardasan, insafın, mürvətin varmı?
Dərəyə enmisən, dağa çıxmısan?
Xəbərsiz ayrılıb getmək olarmı?..»
Bəli, ayrılmışdım xəbər-ətərsiz,
Səndən uzaqlarda sən mənim idin.
İzinlə qoşaydı açdığım hər iz,
Çöllərdə çiçəyim, çəmənim idin...
Səhərlər doğulan qızıl günəşim,
Gecələr ən yaxın ulduzum idin.
Məni bu yollara kim salmışdı, kim?
Ayrılıq yolları nə uzun idi...
Qayıtdım özümə, qayıtdım sənə,
Qayıtdı ürəyim öz ahənginə.
Bu mənəm-qayıdıb gəlmişəm yenə,
Qurbanam gözünün bulud rənginə...
1990
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SEVDANIN SONU VARMI
Sevincin sonu qəhər,
Gecənin sonu səhər.
Hər şey belə, bu təhər,
Sevdanın sonu varmı?
Ayların sonu ildir,
Alovun sonu küldür.
Taleyim mənə güldü:
-Sevdanın sonu varmı?
Dünyamız bölüm-bölüm,
Həyatın sonu-ölüm.
Ölsəm sonumdur, gülüm,
Sevdanın sonu varmı?
Durnalar öz köçündə,
Qarışqa fil gücündə...
Bu sonsuzluq içində
Sevdanın sonu varmı?
Ay ürək, elə sev ki
(Günüm keçdi heyf ki...)
Hay salsın məcnun sevgi:
-Sevdanın sonu varmı?..
1990
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YARICİDDİ
Hal bilən ariflər hardadır, Allah?
Nadanlar əlində girinc olmuşam.
Rəngimi, ruhumu dəyişib zamanTurşuya tökülən zirinc olmuşam.
Bir vaxtlar mənim də bir dünyam vardıGörüşə geciksəm tufan qopardı...
Qızıl günlərimi qızlar apardı,
Saçım ağardıqca bürünc olmuşam.
Gəlir nəsil-nəsil, gəlir gözəllər,
Gözəl olduğunu bilir gözəllər.
Məni görən kimi gülür gözəllərDeyəsən bir azca gülünc olmuşam...
2002
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BU NECƏ SEVGİDİR
Musiqisi Ramiz Mustafayevindir
Bir ömür yaşadım xatirələrdə,
Bir ömür yaşadım-dadı bilinməz.
Bu necə sevgidir, necə məhəbbətÜnvanı bilinməz,adı bilinməz.
Ay ürək, sən məni yandırıb-yaxma,
Boş keçən günləri başıma qaxma.
Doğmaya yad oldum,yadlara doğma,
Bu ömrün doğması, yadı bilinməz.
Sərhədlər bilinər, sədlər bilinər,
Məhəbbət utansa hədlər bilinər.
Dünyada çarəsiz dərdlər bilinərSevən bir ürəyin çatı bilinməz.
Sən mənim şipşirin dərdim, məlalım,
Gündüz günəşimsən, gecə hilalım.
Dolanır göyləri fikrim, xəyalımGöylərin yeddinci qatı bilinməz.
2002
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SƏN AYRILANDA
Gedirsən... ürəyim qopur sinəmdən,
Ürəksiz oluram sən ayrılanda.
Sönür gözlərimdə arzım, diləyimDiləksiz oluram sən ayrılanda.
Təzə dərd gətirir köhnə muradım,
Özüm günahkaram-bəxti qınadım...
Elə bil qırılır qolum, qanadım,
Dirəksiz oluram sən ayrılanda.
Ürəyin məhəbbət yaddaşı varmış,
Gözlərə yaraşan göz yaşı varmış.
Sən demə hər anın öz yaşı varmış,
Köməksiz oluram sən ayrılanda.
Solan gəncliyimə illər qənimdir,
Ağaran saçlarım duman-çənimdir.
Səninlə bir yerdə dünya mənimdir,
Gərəksiz oluram sən ayrılanda.
2002
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SƏN
Sən bir tənha ulduzsan
Göylərin göy düzündə.
Sən bir yalqız ağacsan
İlğımlar vadisində.
Sən bir qərib qonaqsan
Ürəyimin başında.
Ağlasan qəhr olaram
Gözlərinin yaşında.
Sən bir qəmli nəğməsənDilimdən düşməyin yox.
Özün bir od parçasıAlovda bişməyin yox.
Gah bahar günəşisən,
Gah bir əlçim buludsan.
Sevgilər sona yetər
Bir gün məni unutsan.
2006
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MƏHƏBBƏT GÜNƏŞDİR
Bu dünya yox imiş sevgidən əzəl,
Məhəbbət günəşə çevrilib gəzər.
Cavabsız sualdır gözlərim, gözəl,
Cavab sənə qalsın, soruşmaq mənə.
Günlərin bir günü qovuşa bilək,
Səninlə qaynayıb qarışa bilək.
Küsəndə elə küs barışa bilək,
Küsmək sənə qalsın, barışmaq mənə.
Səninlə birlikdə bir gün bir andırZamanı dayandır, vaxtı dayandır...
Sevən ürəyimi gəl elə yandır
Baxmaq sənə qalsın, alışmaq mənə.
1998
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BU DƏNİZ DİBSİZ
Sən cavab vermədin dəli sevgimə,
Ürəkdə doğulan ürəkdə qaldı.
Boğdun bu sevdanı beşikdə ikənKörpə məhəbbətim bələkdə qaldı.
Donmuşdum, qəfildən gün vurdu məniGözlərin yandırıb qovurdu məni...
O günlər bu günə qovurdu məniSon sözüm arzuda, diləkdə qaldı.
Gördüm mən atılan bu dəniz dibsiz,
(Qorxulu nağıllar olarmı divsiz?!)
Şipşirin sözlərim qaldı sahibsizNecə ki arılar pətəkdə qaldı.
Qəhr olsun bu eşqin behi, bazarı,
Qalıb aramızda həsrət hasarı.
Bir addım atmadın sən mənə sarı,
Hamı cütləşəndə bir tək də qaldı.
2000
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MƏNİ BAĞIŞLAMA
Məni bağışlama, mənim əzizim,
As məni eşqimin dar ağacından,
Ya da bir gəminin dor ağacındanYellənim, çırpılım açıq dənizə,
Əbədi qərq olum, çıxmayım üzə.
Məni bağışlama, mənim mələyim,
Bu alın yazıma düzəliş eylə,
Ömründə bir dəfə gözəl iş eylə:
Cəllad kötüyünə qoydur başımı
Qan tutsun pozulmuş qan yaddaşımı.
Məni bağışlama, mənim gözəlim,
Havayı insafa, imana gəlmə,
Səndən son məhəbbət umana gəlməGüclüdür sonuncu şöləsi şamın,
Qədrini bilmərəm bu ehtişamın.
Məni bağışlama, mənim ürəyim,
Günlər aya döndü, aylar il oldu,
Alışan sinəmdə sən də kül oldun,
Əllərim çatmır ki, bir ağ buluda,
Qara gecələrdə məni ovuda...
2003
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NİYƏ GƏLMƏDİN
Şirin xəyalımda bəslədim səni,
Səsim yetməsə də səslədim səni.
Bir ömür boyunca gözlədim səni,
Bəs niyə gəlmədin, niyə gəlmədin?
Dönüb yuvasına durnalar gəldi,
Sənsiz yaşamağım mənə ar gəldi.
Bəlalı başıma hər nə var gəldi,
Bəs niyə gəlmədin, niyə gəlmədin?
Qoyuldum bir dəli dərviş yerinə,
Soyuldum meşədə göyrüş yerinə,
Pıçıltın gül açan görüş yerinə
Bəs niyə gəlmədin, niyə gəlmədin?
Niyə xilaf çıxdın söylə, əhdinə,
Həsrətin çevrildi saçımda dənə.
Bu eşqin yolunda imana, dinə
Bəs niyə gəlmədin, niyə gəlmədin?
Yaşayan ruhumdur, daha canım yox,
Vəslinə yetməkçün ağ yalanım yox...
Sənsiz mən ölmüşəm-ağlayanım yox,
Bəs niyə gəlmədin, niyə gəlmədin?
2008
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MƏN VƏ SƏN
Mən ki oynamıram duyğularınla,
Demirəm bağışla, ya da ki, əfv et.
Qəlbində, ruhunda varamsa əgər
İnciyən deyiləm, sən məni məhv et.
Mən kiməm, sən kimsən-hələ bilinmir,
Durmuşam qarşında bir əmma kimi.
Baş aça bilmirəm bu doğmalıqdan,
İlləri yaşadıq müəmma kimi.
Çox da ki, çox şeyə mən tələsmirəm,
Tələsən ömrümdən daha nə qaldı?
Qovuşmaq arzusu alınmayanda
Ayrılıq adında bəhanə qaldı.
Hərəmiz bir yolun yolçularıyıq,
Hardasa qovuşan yollar da bizim...
Mən sənə, sən mənə qucaq açanda
Qəfildən qırılan qollar da bizim.
Görürəm, beləcə görk edir fələk,
Taleyin görünməz görkü bizimdir.
Bütün sevgilərdən başda dayanan,
Amma başaçılmaz sevgi bizimdir.
2008
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MƏN ÖLSƏM
Əzizim, bu mehri çox gördün mənəBoynuma dolanan qollar ayrıldı.
Düşmən də düşməsin düşdüyüm günəBizim aramızda yollar ayrıldı.
Gah ümid verirsən, gah da dərd, ələm,
Çəkdiyim ağrılar havayı, əbəs.
Bəlkə istəyirsən uğrunda öləm?
Mən ölsəm bu eşqi kim yaşadar bəs?
2008
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NƏDİR QƏSDİN
Alışıb yanmaq istədim,
Sənə bənzər köz tapmadım.
Yer üzündə çöhrən kimi
Mələksima üz tapmadım.
Xəyalımda yollar yordum,
Xəzan vurdu-erkən soldum.
Mən bir gizlin Məcnun oldumDolanmağa düz tapmadım.
Bu da qismət, bu da yazıUzun ömrün qalıb azı.
Gözlərin atəş yuvasıBelə qaynar göz tapmadım.
Gəl sənə deyim düzünü,
Günlərim həsrət düzümü.
Bədirlənmiş ay üzünü
Vəsf etməyə söz tapmadım.
Yaşayıram bu biçimdə,
Heç bilmirəm günah kimdə.
Ölüb-getdim öz içimdə,
Bükülməyə bez tapmadım.
De, mənimlə nədir qəsdin,
Bu yaşda yolumu kəsdin?
Sən gecikdin, mən tələsdim
Niyə səni tez tapmadım?..
2006
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DAĞLAR GÖZƏLİ
Bir qərib yolçuyam bu yollara mən,
Qoşulub gedirəm xəyallara mən.
Bilmirəm neyləyim bəxti qara mən,
Onsuz da köksümdə ocaq közərir,
Dağlama sinəmi, dağlar gözəli.
Daha bölünəsi payım qalmayıb,
Yaylağa çağıran yayım qalmayıb.
Bulağım quruyub,çayım qalmayıb,
Görünmə gözümə çiyni kuzəli,
Dağlama sinəmi, dağlar gözəli.
Sındırıb qəlbimi bir şüşə kimi
Niyə boylanırsan bənövşə kimi?!
Həsrətin canıma əndişə kimi
Hər gün hücum çəkər oxlu, nizəli,
Dağlama sinəmi, dağlar gözəli.
Əllərim çatmayan arzu-diləksən,
İnsanlar içində bəlkə mələksən?
Səni xəlq eləyən Tanrıya əhsənRəsmini çəkibdir haqqın öz əli,
Dağlama sinəmi, dağlar gözəli.
Mən qara günümün qara daşıyam,
Ölüncə bu adı gərək daşıyam.
Kədərin dostuyam, qəm sirdaşıyam,
Ömrüm keçməyibdi meyli-məzəli,
Dağlama sinəmi, dağlar gözəli.
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Göylərdən gələndir sevgi, biləsən,
Sevgi nə bəladır-sev ki biləsən...
Mən belə görürəm-sən ki beləsən
Hicrandan başlayır eşqin əzəliDağlama sinəmi, dağlar gözəli.
2006
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BİR DƏLİ SEVGİDƏN
GÖYƏRİB DÜNYA
Sənsiz darıxıram, şükürlər olsun,
Deməli ürəyim boş deyil hələ.
Bizim qarşımızda neçə bahar var,
Payız gəlməyibdi, qış deyil hələ.
İllər toxumadır, ömür qurama,
Duzlu sözlərini səpmə yarama.
Mənə divan tutub məni aramaSənin ki ürəyin daş deyil hələ.
Gözlərin yol çəkir sevda düzündə,
Ay doğub, gün çıxıb nurlu üzündə.
Kədəri qıvrılan gördüm gözündə,
Bu həyat mənə də xoş deyil hələ.
Bir dəli sevgidən göyərib dünya,
Zaman dükcəsini əyirib dünya.
Qəribə dünyadır bu qərib dünya,
Sən demə yaşamaq yaş deyil hələ...
2006
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SEVMƏYƏ TƏLƏS
İçinin yanğısı gözündə şölələnən,
amma «heç kimi sevmirəm» deyən bir gəncə

Ayların, illərin qısadır ömrü,
Bəzən bir baxış da uzadır ömrü.
Sevgidir insanı yaşadan həvəsSevgi yaşındasan, sevməyə tələs.
Bir də baxırsan ki, ömür yarıdırSaçların dağların bəyaz qarıdır.
Bu gözəl illəri ötürmə əbəsSevgi yaşındasan, sevməyə tələs.
Təbəssüm qonanda dodaqlarına
Gülüşün nur saçır yanaqlarına.
Sənə dediyimi deməyib heç kəsSevgi yaşındasan, sevməyə tələs.
Sevəndə duyğusuz adamı sevmə,
Səni anlamayan nadanı sevmə.
Dünya sənin üçün olar bir qəfəsSəni sevən kəsi sevməyə tələs.
2005
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GÖZƏL
Bizim bulaqlardan su içmisən sən,
Gözlərin dupduru çeşmədi, gözəl.
Qaynar baxışların yağdı üstümə,
Nə yaxşı ürəyim bişmədi, gözəl.
Dünyanı dəyişər sənintək mələk,
Duruşun şahanə, ürəyin kövrək...
Sevgi toxumu səp, eşq ağacı əkQəlbim bir sevdaya təşnədi, gözəl.
Sevgidən asılıb cismani dünya,
Sevgi dünyasıdır ürfani dünya.
Kimlərə qalıbdır bu fani dünyaÖmür dedikləri heç nədi, gözəl.
Sevən ürəyimə sinəm bir qəfəs,
Bəlkə də bu ürək çırpınır əbəs.
Səni xəyalında əzizləyən kəs
Heç sənin yadına düşmədi, gözəl.
2005
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QƏZƏL
Məni atma, gözəlim, dərdlərimin dəryasına,
Qapqara saçlarımı bir gecədə qar eləmə.
İstəməm məhbəs olan külli-kainatı görəm,
Bu geniş dünyamızı aşiqinə dar eləmə.
Eşqi pünhan bilirəm, sevgimizi gizli, gülüm,
Aləmə salma səda pünhanı aşkar eləmə.
Nə günah sahibiyik, gəl bölüşək duyğumuzu,
Sevgini vergi bilib heç utanıb, ar eləmə.
Bu cahan mülkünə bax - Adil olan azdı, gözəl,
El-oba içrə məni yalvarıram, xar eləmə.
2012
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BELƏ SEVƏN TAPILMAZ
Vuruldum Özü də ürəkdən.
Bu eşqi gəzdirirəm
Qəlbimdə qəlpə kimi.
Belə sevən tapılmaz
Şərqdən Qərbə kimi.
Qoymur bu sevgi
Əməlli duram,
Əməlli yatam.
"Qəlpəli" qəlbimin
Ehtiyacı var
"əməliyyata".
2011

316

Сечилмиш ясярляри
SÖYLƏ, MƏHƏBBƏTMİSƏN
Çıx mənim canımdan yersiz məhəbbət,
Sən bir az sevgisən, bir az da şəhvət.
Bu hissin əlindən vallah dəliyəm,
Bəlkə də aşiq yox, öyrəncəliyəm.
Zirvələr dumana öyrəşən kimi,
Adamlar zamana öyrəşən kimi,
Asiman günəşə öyrəşən sayaq,
Pərvanə atəşə öyrəşən sayaq
Sənə öyrəşmişəm, sən öyrətmisən,
Söylə, bu biçimdə məhəbbətmisən?!
2011
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HƏSRƏT ALOVUYAM
Günəşə yaxından baxmağa nə var,
Sənin gözlərinə baxa bilmirəm.
Çay olub ümmana axmağa nə var,
Sənin ürəyinə axa bilmirəm.
Üz-üzə gəlmişik xoşbəxtlər kimi,
Mən ki, özüm boyda hicran dağıyam.
Sən mənim qəlbimin sərbəst sakini,
Mən sənin qəlbinin yad qonağıyam.
Məni söndürməyə bil ki, gücün yox,
Həsrət alovuyam, dil-dil yanıram.
Mən sənin qoluna girmək üçün yox,
Qəlbinə girməkçün dalğalanıram.
1998
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HARDASAN
Biz görmüşdük "yar qadasın yar alar",
Heç sağalmır o vurduğun yaralar…
Söylə, sənə məskən oldu haralar,
Ayazımır duman-çənim, hardasan?
Ömür keçir, ömrüm-günüm, hardasan?
Aramızda həsrət adlı bir hasar,
Mən yazmasam bu dərdləri kim yazar?
Didir məni aslan dişli intizar,
Çatmır sənə səsim, ünüm, hardasan?
Ömür keçir, ömrüm-günüm, hardasan?
Axıb gedir aylar, illər, sənələr,
Həsrət məni bir nar kimi dənələr.
Bu ayrılıq saçlarıma dən ələr,
Qəlbdə ahım, saçda dənim, hardasan?
Ömür keçir, ömrüm-günüm, hardasan?
Sən gedəli bahar gedib, qış qalıb,
Ürəyimdə isti yuvan boş qalıb.
Gözlərimdə iki damla yaş qalıb,
Heç demirsən geri dönüm, hardasan?
Ömür keçir, ömrüm-günüm, hardasan?
27.04.11
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TAPŞIR GÖZLƏRİNƏ TƏK MƏNƏ BAXSIN
"Tapşır gözlərinə mənə baxmasın" deyən
bir şairə dolayı cavab

Ömrümsən, günümsən, səadətimsən,
Tapşır güzlərinə tək mənə baxsın.
Sən mənim Tanrıdan son qismətimsən,
Tapşır gözlərinə tək mənə baxsın.
Qəlb qırar bu umu, bu küsü birdən,
Sınar xəyalımın güzgüsü birdən, Pozular misramın düzgüsü birdən Tapşır gözlərinə tək mənə baxsın.
Alovdan-atəşdən yoğrulub mayam,
Gündüzlər Günəşəm, gecələr Ayam.
Eşqinlə Məcnuna, Kərəmə tayam,
Tapşır gözlərinə tək mənə baxsın.
Ömür hədər keçsə vaxtım çevrilər,
Sənsiz sultan olsam taxtım çevrilər.
Baxsan başqasına baxtım çevrilər,
Tapşır gözlərinə tək mənə baxsın.
11.01.11
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İŞIQ ŞƏHƏRİ
Proloq əvəzi
Burda cavanların qolları dirək,
Göylərin qatına qalxar bu şəhər.
Nur olub bir dünya işıq selitək
Uzaq şəhərlərə axar bu şəhər.
Gündüzü günəşin gözündə gələr,
İşıqdan toxunar gecəsi onun.
Çox baxsan baxışın alışa bilər Ulduzdan salınıb küçəsi onun.
Çəkilməz başından bahar havası,
Bozdağ əzəmətli bir sahili var.
Burda qağayının dəniz yuvası,
Burda sevənlərin Kür sahili var.
Bəzən alışanda həsrəti ilə
Onu xəyalımda yaratmışam mən.
İşığın yayılma sürəti ilə
İşıqlı qoynuna can atmışam mən.
Bu nurlu diyara ürək vermişəm,
Vətənim hikmətdir, torpağım sirdir.
Harda bir yanımlıq işıq görmüşəm,
Sanmışam bir parça Mingəçevirdir.
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Bizim küçə
Düşdüm səkisinə, qəlbim qızındı,
Çaşmıram, azmıram - yol toran deyil.
Küçə elə uzun, elə uzundu
Yeddi gün yol getsən qurtaran deyil.
Ayağının altı mərmər döşəmə,
Üstü kirəmitli binaya bir bax.
Bu küçə şəhəri çəkib döşünə Varlığı daş olan «anaya» bir bax.
Boyuna biçilib şeir də, söz də,
Bəxtinə nə qədər toy-nişan düşüb.
Elə bil küçə yox, torpağın üstə
Göylərdən bir qatar kəhkəşan düşüb.
…Məktəb çantasından yapışan zaman
Ayaq səslərimi içib bu küçə.
Boranla, tufanla çarpışan zaman
Mənim taleyimdən keçib bu küçə.
Bizim evimizin şüşə gözündə
Ağ çiçək sayağı açanda səhər
Mənə elə gəlib dünya üzündə
Nə belə küçə var, nə belə şəhər.
Görmüşük hər naza dözür küçəmiz
Hamı dəcəlləşib, hamı kürləşib.
O qədər demişik «bizim küçəmiz»
Axırda o küçə bizimkiləşib.
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Gülləyə tutmuşuq «dava-davada»,
Öz daş zirehinə bürünüb küçə.
Kağız təyyarələr uçub havada,
«Yaralı əsgərtək sürünüb» küçə.
İşıqlı gecəsi çəkib qəlbimi,
Bu nurlu küçədə nurlanmışam mən.
Düşüb orbitinə planet kimi
Min dəfə başına fırlanmışam mən.
Gecələr gizlənpaç oynamışıq biz,
Qaranlıq sirr kimi gizləyib bizi.
Göylərə baxmaqdan doymamışıq biz,
Ulduzlar sabaha səsləyib bizi.
…Avqustlu günlərin hərarətində
Böyük şəhərlərə paylanıb küçə.
Yazılıb tələbə biletimə də
Şagird dəftərimdən boylanan küçə.
…Boylanıb keçmişə mən yana-yana
Gedirəm… getdikcə uzanır küçə.
Çatıram çiçəkli bir xiyabana,
Burdaca yorulur, usanır küçə…
Açılır önümdə yeni bir səhər,
Burda taleyindən hamı razıdır.
Bu şəhər torpaqdan «göyərən» şeir,
Bu küçə o şerin şah misrasıdır!
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Ulduzlarin işığında
Torpağı titrədən qədəmləriylə
Gecə növbəsinə gedir fəhlələr.
Poladdan tökülmüş bədənləriylə
Dəzgahlar dalında «bitir» fəhlələr.
Kürəklər pencəyə sığışa bilmir,
Barmaqlar əlcəyə sığışa bilmir,
Fəhlələr gecəyə sığışa bilmir Kəhkəşan-kəhkəşan sökülür gecə.
Aydınlıq ələnib mavi Kürə də Bir ulduz işarır bircə gilədə…
Polad suya dönür qaynar kürədə Diksinib kənara çəkilir gecə.
Tuncbilək oğullar gəlir qeyrətə,
İgidlər qovuşur əbədiyyətə.
Puçur-puçur olub dönür zəhmətə Fəhlənin alnından tökülür gecə.
Qullələr az qalır buluda dəyə,
Tüstü burum-burum ucalır göyə.
Qaynar qəliblərdə yanmasın deyə
Dəmir varaqlara «bükülür» gecə.
…Belə gecələrdə ərzi oyadır
Neçə qəhrəmanın qəhrəmanlığı.
Belə gecələrin yaddaşındadır
Yaqubun, Sarvanın qəhrəmanlığı.
Qoy sizə Sarvanı xatırladım mən,
Dastanlar qoşulub adına onun.
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Bir ölkə nur alır «şəfəqlərindən»,
Bir şəhər qızınır oduna onun.
Arzuları coşub-daşan,
Duyğuları dağlar aşan,
Əl qabarı medallaşan
Bir qəhrəman tanıyıram.
Kəmənd atıb nur ovlayan,
«Dəli» Kürü cilovlayan,
Zülmətləri «alovlayan»
Bir qəhrəman tanıyıram…
Qoy eşitsin Mil-Muğanı,
Mil-Muğanın gündoğanı,
Səməd Vurğun qəhrəmanı
Bir qəhrəman tanıyıram.
***
Mənim bu şəhərdə tanıdıqlarım
Xalqıma, yurduma tanınıbdılar.
Mənim bu şəhərdə sınadıqlarım
Hünər meydanında sınanıbdılar.
Doğulur hər ilin öz qəhrəmanı,
İndi də yayılıb Yaqubun adı.
Bilir ki, Vətənin torpağı sanı
Torpağa borcludur Vətən övladı.
Demirəm həlimdir - qəzəbi qında Qalın qaşlarının çatılmağı var.
Hamı iş başında sıralananda
Bir addım qabağa atılmağı var.
Vətən məhəbbəti hopub canına,
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Əlləri zəhmətin xəritəsidir.
Qatıb nəfəsinin qığılcımına
Zülmət gecələri əridəsidir.
Qəlbi alovludur, sinəsi dolu,
Elimin yolunda ürək yandırır.
Gör necə xoşbəxtdir, tutduğu yolu
Uzaq ulduzlar da işıqlandırır.
***
Boz buludlar dağılarmış,
Qaranlıqlar boğularmış,
Təzə ulduz doğularmış
Ulduzların işığında.
Zülmət nura əl açarmış,
Lal gecələr dil açarmış,
Daş-qaya da gül açarmış
Ulduzların işığında.
Kürüm mənim
Şəhəri ikiyə bölüb Kür çayı,
Dalğa qoşun-qoşun, alay-alaydı.
Körpülər çitəyib o tay-bu tayı,
Kaş bütün sahillər belə olaydı…
Bu körpə şəhərdə mənim kimim var?
Özgələr nə bilər, özüm bilirəm.
Bu çayın ömründə ömrüm-günüm var,
Qalıb dalğasında səsim, bilirəm.
…Ötən çağlarıma qayıdıram mən…
Ehey! Ay uşaqlar, sayın yüzətən.
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Çayın qıjovuna girim təzədən Titrəməz, büdrəməz dizim, bilirəm.
Bu çayın nə şirin qılıqları var,
Bu çayın nə qıvraq qayıqları var,
Bu çayın nə əlvan balıqları var Eninə-boyuna üzüb, bilirəm.
Suyun hiddətindən daş oyum-oyum,
Təbiət tamaşa, təbiət oyun…
Öləndə gözümə siz torpaq qoyun Doymaz bu torpaqdan gözüm, bilirəm.
***
Kür çayı unudub öz kürlüyünü,
Torpaqda göyərən arzuya dönüb.
Bilmirsən haradır axarı, yönü O quduz dalğalar quzuya dönüb.
Uzanıb gedirdi gümüş sim kimi,
Zaman bu gedişdən saxladı onu.
İnsan cəsarəti bir tilsim kimi
Əlini-qolunu bağladı onun.
Dəli dalğaların yolu bağlanıb,
Qanrılıb geriyə baxır ləpələr.
Çayın «ölümündən» dəniz yaranıb Özü öz qoynuna axır ləpələr.
Hər ləpə bir evdə közərən işıq,
Nazik naqillərə sığışıb bu çay.
Üstünə elə bir körpü salmışıq
Körpülər üstündən yığışıb bu çay…

329

Адил Ъямил
***
Sahildən bir qoca boylanır Kürə,
Titrəyir qıçları…
çəlikdən başqa
Görünür əlindən tutanı yoxdur…
Başını bulayır o gülə-gülə:
- Kürə bax, dizinin tutarı yoxdur.
Sahildə soyuqdur…
üşümür qoca
(Kimi üşüdər ki, odlu bir ölkə?)
Uşaq heyrətiylə düşünür qoca:
- Gözümə görünən yuxudur bəlkə?..
Neyləsin?
O, belə görməyib Kürü,
Torpağı əkəndə gözü dörd olub,
Sünbül su yerinə qorxu içibdir.
Bəzən də əliylə əkdiyi yeri
O, macal tapmamış daşqın «biçibdir»…
Sahildə soyuqdur… üşümür qoca,
Ötən günlərini düşünür qoca.
Qoşulub bu çayın axarına o,
Qayıdır ömrünün baharına o.
***
Kiminsə çəkdiyi bircə ah ilə
Kür yanıb, dibində daşlar un olub.
Sevənlər o qədər gəlib sahilə
Çinarlar sevişib, qol-boyun olub…
Koroğlu qoludur çinar gövdəsi Kökləri torpağın dərinliyində.
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Yaman böyük olur çinar kölgəsi Bir şəhər dincələr sərinliyində.
Çinar yarpaqları yuyunar çayda,
Balıqlar yamyaşıl geyinər çayda.
Elə bilərsən ki, balıqlar deyil,
Çinarın ürəyi döyünər çayda.
Yaşıl çinarların qolları üstdə
Bəzən Kür coşubdı, Araz daşıbdı.
Bu Kürlü, Arazlı yolların üstdə
Vətən məhəbbətim çinarlaşıbdı.
Baxıram torpağı yaşıl sahilə
Gözümdə dünyanın marağı yatıb.
Baxıram…
Kür çayı bu görkəm ilə
Elə bil pələngdir marığa yatıb…
…Uzanıb gedirdi gümüş sim kimi,
Zaman bu gedişdən saxladı onu.
İnsan böyüklüyü bir tilsim kimi
Əlini, qolunu bağladı onun.
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Epiloq əvəzi
Torpağın dodağı çatlayan yerdə
İndii sıralanıb gül sətir-sətir.
Dönüb bu yerlərə baxıram bir də,
Bozdağ «Yaşıldağa» çevrilib, nədir?..
Uzaqdan çağırır məni qoynuna
Şoran torpaqların yaşıl görkəmi.
Durum qollarımı salım boynuna,
Öpüm, qucaqlayım belə ölkəni.
Öpüm göy dənizin «dodaqlarından»,
Öpüm xan çinarın budaqlarından.
Özüm də işığa dönüb,
kiminsə
Asılım qaranlıq otaqlarından.
Bilim ki, kiminsə yolunda yandım,
Bilim ki, nəyinsə uğrunda yandım.
Bilim ki, közərən ulduz sayağı
Qaranlıq gecənin bağrında yandım.
Ömrümün şəfəqli səhərləri çox…
Hələ açasıyam neçə səhəri.
Dünyanın işıqlı şəhərləri çox,
Fəqət bir şəhər var - İşıq şəhəri!
1978
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AYRILIQ SƏNDƏN OLDU
Rəssam dostumun keçmiş ömür-gün yoldaşına
məktubları əsasında

O gün gözlərinə qan sağılmışdı,
O gün qəzəbindən əlin əsirdi.
Qəlbində bir gizli nisgil qalmışdı,
Dillənə bilmirdin, dilin əsirdi.
O gün səngimirdi odun, alovun –
Külündən köz «daman» ocaq kimiydin.
Dedim: – özünə gəl, yalvardım: – ovun…
Sənsə qana qaçan bıçaq kimiydin.
O gün mən deyənə sən inanmadın,
Yalanlar, riyalar aldatdı səni.
Necə yazıqsanmış, ay yazıq qadın,
Yalançı röyalar aldatdı səni.
O gün məni yıxdı bu dərdi-sərim,
O günüm sonuncu günüm kimiydi.
Məhəbbət ünvanlı təzə əsərim
Üstünə aldığım günü kimiydi…
Demişdin: – Duyuram incəsənəti,
Rənglərin dilini tez qanıram mən.
Demişdin: – Gəl boşla bu məhəbbəti,
Çəkmə gözəlləri, qısqanıram mən…
…Barışa bilmədim o yalvarışla,
Bağışla, əzizim, məni bağışla…
…O gün günüm batdı göyün üzündə,
Xəyala qapılmaq «xəyanət» imiş…
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Sənin nəzərində, sənin gözündə
«Gözəl şəkli çəkmək» cinayət imiş…
Hər şeyə sən baxdın şübhə gözüylə,
Hər şeyi özünə bir dərd elədin.
Qohum «öyüdüylə», qonşu sözüylə
Mərdi qova-qova namərd elədin.
Bir qəfil qış qondu ömrün yazına,
Ürək sızıldadı, qəlb parçalandı.
Beləcə yön aldıq uçrum ağzına –
Qoşa getdiyimiz yol haçalandı…
Çevrilib baxmadın qorxudan əsən
Körpə balamızın göz yaşına sən.
Danışdın… istədim sözünü kəsəm,
Baxmadın ömür-gün yoldaşına sən.
Niyə unuduldu bir an içində
Beş il bir yastığa baş qoyduğumuz?
Niyə unuduldu güman içində
Ev qurub, daş üstə daş qoyduğumuz?..
Ey mənim ürəyim, bu imiş demə
Görməli dünyada görəcəyimiz.
Ey mənim taleyim, bu imiş demə
Arzudan boylanan «gələcəyimiz»…
Bir zaman mən keçən yollar içində
Ağactək «bitdiyin» yadıma düşdü.
Hicranlı-vüsallı illər içində
Tapılıb-itdiyin yadıma düşdü.
Mən səni tanıdım belə bir vaxtda –
Eşqin yalan imiş, istəyin saxta.
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Sozalıb, sönməyən məhəbbət haqda
«Çıxışlar etdiyin» yadıma düşdü.
«Vuruşub» qismətin dərd səriylə sən,
Barışıb taleyin kədəriylə sən,
O «dəli» eşqinin qədəriylə sən
Leylini «ötdüyün» yadıma düşdü.
Sən «qalib gələrdin» gələn «bəlaya»,
Qış yaza dönərdi, daxma «saraya».
Əlimdən yapışıb «bir boz səhraya»
Mənimlə «getdiyin» yadıma düşdü…
***
…Bəs o gün nə idi, nə idi dərdin,
De, niyə uymuşdun haya-küyə sən?
Bir vaxt özündən çox məni sevərdin,
İndi inanırdın o sevgiyə sən?
Bir vaxt məndən ötrü keçərdin candan,
Gərəksiz sözlərin kimə gərəkmiş…
Sən çıxa bilmədin bu imtahandan Sevən dil deyilmiş,
sevən ürəkmiş…
Özünün özünə çatmadı gücün,
Hamar yollarını daşa saldılar.
Bir baş azlıq etdi bir bədən üçün,
Səni neçə «başlar» başa saldılar.
Bu dərddən az qaldı ürəyim yata –
Ürək daş deyil ki, dəmir deyil ki.
Baxdım həyatıma, baxdım həyata –
İnamsız yaşamaq ömür deyil ki…
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Mənə iananmadın, sən inanmadın Yalanlar, böhtanlar aldatdı səni.
Necə yazıqsanmış, ay yazıq qadın,
Namərdlər, nadanlar aldatdı səni…
Axdı ürəyimə odlu göz yaşım,
O gün od püskürdüm yanar dağ kimi.
Sinəmə əyilib yelləndi başım
Qələbə görməyən bir bayraq kimi.
Bəli, çıxmalıydım o gün o evdən,
Əriyib gedirdim yoxsa şam kimi.
Otuza çatmayan cavan ömrümdə
Axşam görməmişdim o axşam kimi.
Bürüdü göyümü qara buludlar,
Qapqara yağışlar yağdı ömrümə.
Bilsəm də qarşıda boran var, qış var
O gün qulaq asdım tale əmrinə…
Yığışıb qapıdan çıxmaq istədim,
Tutub ətəyimdən saxladı uşaq.
Dolanıb dizimə qoymadı gedim,
Böyük adam kimi ağladı uşaq…
Qaldı gözümüzdə uşağın gözü,
Heç vədə mən belə kiçilməz idim.
Bizi birləşdirən körpə körpüsü
Xudafərin kimi keçilməz idi…
Dedin: - Nə baxırsan, apar onu da,
Mənə gərək deyil uşağın sənin…
…Ağlıma gəldi ki, elə bu anda
Biz getsək qaralar ocağın sənin…
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Geriyə dönməyə yolum yox idi,
Yapışdı əlimdən ağlayan uşaq.
- Atacan, gəl gedək, gəl gedək – dedi
Bayaq «getmə» deyib saxlayan uşaq.
…Biz hara gedirdik, o axşam hara?..
Evindən çıxana ev tapılarmı?
Baxırdım həsrətlə lap uzaqlara –
Bizi gözləyirdi yad qapılarmı?
Yox, yenə doğmalar duyardı bizi,
Düşündüm üz tutaq bacım evinə;
Axı bu uşaqdır yaramın gözü,
Bəlkə bacımgildə bir az sevinə…
Məni azdırırdı hər cığır, hər iz,
Bir yol axtarırdım yolların üstdə.
Dünyadan xəbərsiz, məndən xəbərsiz
Gül qızım yatmışdı qollarım üstdə…
***
Baş çəkən bəlanın izi silinmir,
Ürəkdə ağrısı, acısı qalır.
Dar gündə dost, qohum ələnir bir-bir,
Adama anası-bacısı qalır…
…Bacımın evində qalası olduq,
Balam da o evin balası oldu.
Nə «ana» istəyib qəhərləndi o,
Nə də ki, yadına salası oldu.
Elə ki, uşaqlar məktəbdən gəlib
O qərib uşağı dövrələyərdi,
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Uzaqdan baxardım mən qərib-qərib,
Gizli yaralarım qövr eləyərdi.
Başını qatmağa oyuncaq aldım,
Gözləri hər şeydən doyunca aldım…
Fırlatdı yalançı yelləncəyini,
Ağlatdı güləyən gəlinciyini.
Baxdım gözlərinə bir də çevrilib,
Mənə güvənirdi o «qərib» uşaq.
Qəfil ayıldım ki, dərdə çevrilib,
Bağrımın başında «göyərib» uşaq…
***
Bir axşam dənizi mən «verdim» ona,
Qağayı səsinə qatdı səsini.
Ləpə döyən yerdə cavan bir ana
Bağrına basmışdı öz körpəsini…
O, baxdı – gözündə sönmüş arzu-kam,
Qəlbində həyatın amansızlığı.
Mənə elə gəlir qızım o axşam
İlk dəfə dərk etdi anasızlığı…
***
Bir parça uşaq hara,
Köksündəki dağ hara?
Yer-göy tutmaz bu ahı –
Uşağın nə günahı…
Duydu olub-keçəni,
Dərdli yatdı gecəni,
Qəmli açdı sabahı –
Uşağın nə günahı?
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Hanı onu yaradan,
Yapışıb yaxasından
Soruşaydım mən: – axı,
Uşağın nə günahı…
…Mən – məğrur, sən – inadkar
İkimiz də günahkar,
Günahkarıq, ilahi,
Uşağın nə günahı…
***
Gəzdi ürəyimdə o uşaq «qəlpə»,
Beləcə ömürdən günlər ötüşdü.
Anası yadına düşməyən körpə
Bir gün anasının yadına düşdü.
…Sən gəldin bir dəli hayla, harayla,
Gözlərin dönmüşdü qan çanağına.
Görüşdü həsrətli «ana» balayla…
Axdı iki damla yaş yanağına.
Buludtək tutulan görüb üzünü
Bir az doluxsunub tutuldu uşaq.
Sonra gözlərindən çəkib gözünü
Qəfildən üstümə atıldı uşaq.
Sarmaşdı boynuma sarmaşıq kimi,
Baxdım həyatıma, baxdım həyata…
Parladı gözümdə bir işıq kimi:
– Mən sənin balanam, ata, ay ata…
Dedin: – Dərs keçmisən ona yanında,
Bala anasına yaxın getməyir.
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Dedim: – O körpənin damarlarında
Ana məhəbbəti axıb getməyir…
Dedin ki, körpəyə ana qucağı
Ömürlük gərəkdir bir əlac kimi.
…Qopartdın köksümdə «bitən» uşağı
Kökü bərkiməyən bir ağac kimi…
Yenə də üstümə atıldı uşaq,
Qışqırdı: – Atamın balasıyam mən.
Uzaq ol, ay ana, sən bizdən uzaq,
Atamın yanında qalasıyam mən…
Sən dedin: – İstəmə belə atanı…
O mənə sarmaşdı, Yox - istəyirəm.
…Uşaq tutmayırdı onu atanı,
Deyirdi atamı çox istəyirəm.
Şığıdın üstünə qaraquş kimi,
Keçirdin körpəni «caynaqlarına».
Çırpındı əlində bala quş kimi,
Bu yaşda yaş yağdı yanaqlarına…
Nə olar, atamla qoy qalım – dedi,
Yalvarıb dil tökdü o dilsiz uşaq.
Mənimçün bir qədir ağacı idi,
Səninçün qiymətsiz, qədirsiz uşaq…
Taleyin oyunu məni qoydu mat,
Çevrilib olmuşdum canlı bir heykəl.
Əyəndə ömür-gün, yıxanda həyat
Kişisən qalxa bil, oğulsan dikəl…
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***
Siz gedəndə yanar qəlbim üşüdü,
Çöldə payız, ürəyimdə qış idi…
Mən yaxına, sən uzağa baxırdın,
Uşaq mənə, mən uşağa baxırdım.
Gözləriylə məni gəzən balamı,
Əsəbindən tir-tir əsən balamı
İsitməyən «yad qucağa» baxırdım,
Uşaq mənə, mən uşağa baxırdım.
Bu dünyada bir də çətin sevinim,
Bəndə yıxdı fələkyıxmaz evimi;
Odu keçmiş bir ocağa baxırdım,
Uşaq mənə, mən uşağa baxırdım.
Gözümdəydi son payızın sarısı,
Qızımdaydı ürəyimin yarısı,
Dəli kimi sola-sağa baxırdım,
Uşaq mənə, mən uşağa baxırdım.
Siz gedəli yol üstündə dayanıb,
O axşamın qürubuna boyanıb
Sinəmdəki çarpaz dağa baxırdım,
O uşağa, o uşağa baxırdım…
***
Beləcə yaxınkən biz olduq uzaq,
Ömürdən il boyda günlər ötüşdü.
Hayana baxdımsa o qərib uşaq
Yadımdan çıxmamış yadıma düşdü…
Bəlalı balamçün bağrım göynədi,
Xəlvətə düşəndə çox ağladım mən.
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Həyatda əlinə əlim dəymədi,
Yuxuda saçını sığalladım mən…
Getdim də, gəldim də çox yerlərə mən,
Fəqət öz yerimi tapa bilmədim.
Kədər məndən qopdu, mən bu kədərdən
Ayrıla bilmədim, qopa bilmədim.
Xəyallar özünə çəksə də məni
Yerdə gəzdiyimi göydə görmədim.
Çoxları tapdığı son təsəllini
İçkidə tapmadım, meydə görmədim.
Ürəyimdə qəm közərdi Közümdən qaça bilmədim.
Tək balamın nəm kiprikli
Gözündən qaça bilmədim.
Tale nəhri məni uddu,
Bəxt baxmadı, dost unutdu,
Hara qaçdım kimsə tutdu
Dizimdən, qaça bilmədim…
Bulud olub yağa-yağa,
Şimşək olub çaxa-çaxa
Mən dözdüm bu ayrılığa –
Dözümdən qaça bilmədim.
Yer üzünü dolaşsam da,
Cığır salıb yol açsam da,
Baş götürüb ha qaçsam da
Özümdən qaça bilmədim.
Bu dumandan, çəndən qaçdım,
Qaçan ömür-gündən qaçdım,
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Səni görüb səndən qaçdım,
Qızımdan qaça bilmədim…
***
Başladı ömrümün yalqız günləri Ağac da talada yalqız olmasın.
Mehriban görəsən ulu göyləri,
Ulduzdan aralı ulduz olmasın.
Pis adam qalsa da quyu dibində
Çıxanda gedəcək köhnə dəbində…
O kəslər səadət tapar evində
Yanında qaynana, baldız olmasın.
Bu dərddən düşsə də saçlarıma dən,
Bircə gün ümidsiz olmamışam mən.
O vaxt üzülər ki, əlim ümiddən
Gecənin axırı gündüz olmasın…
…Qızılgül dən-dən oldu,
Dərmədim dən-dən oldu.
Mən səndən ayrılmazdım –
Ayrılıq səndən oldu…
1983

343

Адил Ъямил
ŞƏKİLSİZ BİLET
1943-cü ilin may ayında Ukrayna torpağının ön cəbhə xəttində komsomola keçən şair Hüseyn Arifə 18039952 saylı üzvlük
biletini şəkilsiz təqdim etmişdilər. Ona görə ki, güllə «boranı», mərmi «yağışı» nə şəkil çəkənə, nə də şəkil çəkdirənə fürsət verməmişdi…
Hüseyn müəllim o bileti qanlı illərin canlı şahidi kimi saxlayırdı…
Yer yanırdı,
göy yanırdı,
Dünya tüstü-duman idi.
Günəş göydən çəkilmişdi —
Bu da belə zaman idi.
Bu da belə bir gün idi —
Günəş göydən sürgün idi…
Tutulmuşdu üfüqlərin
Qaş-qabağı, bət-bənizi.
Qanımıza susamışdı
Hitler kimi qan hərisi.
Nə gəzirdi özgə eldə
El qənimi bu «elçilər»?
«Dünya mənim olsun» deyən
Bu hikkəli hitlerçilər…
Bu torpağa tor atmaqla
Bilmirdilər tutmaq olmaz.
Yağı daman tikə kimi
Bu ölkəni udmaq olmaz.
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Bu ölkənin xalqı sayda
Bu davada əsgər vardı.
Biçənəklər cəbhə idi,
Şum yerində səngər vardı.
Döyüşürdü qadın-kişi,
Döyüşürdü uşaq-cavan.
Doğma elin özü idi
Yadellini eldən qovan…
Səma təyyarə tüstüsü,
Torpaq vulkan lavasıydı.
Bu davada bizim dava
Haqqımızın davasıydı.
Döyüşürdü haqq ordusu —
Didilsə də qəlpə-qəlpə.
Qızıl ordu yayılmışdı
Şimal-Şərqə, Cənub-Qərbə.
Uğuldayan Ukraynada
Hər addımda cəbhə vardı.
Bu torpağı ram etməyə
Hələ, hələ şübhə vardı…
Döyüşürdü Ukraynanın
İgid oğlu, mərd qızları.
Uzaqlarda sayrışırdı
Qələbənin ulduzları…
Bir orduda birləşərək
Döyüşürdü neçə millət.
Amal eyni, arzu birdi —
Ötə dava, keçə zillət.
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Ukraynanın qan qoxuyan
Güneyində, quzeyində
Döyüşürdü bizim elli,
Vətən oğlu Hüseyn də…
Döyüşürdü cavan şair
Doğma yurdu düşünərək.
Azərbaycan torpağının
Sevgisiylə isinərək.
Qələmini süngü edib
O, gəlmişdi atışmağa.
Belə gündə,
belə vaxtda
Vaxt yox idi söz qoşmağa.
Odlu mərmi yağışında
Sünbül vaxtsız tel olmuşdu;
Qızıl buğda zəmiləri
Güllələnib kül olmuşdu.
O, gözünün qabağına
Ana yurdu gətirirdi.
Dodağına gələn şeri
Ürəyində bitirirdi…
Bu da belə bir gün idi –
Günəş göydən sürgün idi…
Hərdən döyüş səngiyəndə
Dneprə baxırdı o.
Oxşadaraq ana Kürə
Dalğasında «axırdı» o…
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Buq çayını Araz bilib
İnanmırdı körpüsünə –
Qorxurdu ki, ayaq qoysa
Çat-çat olub körpü sına.
«Cənub Ordu qrupu»nda
Döyüşürdü Vətən oğlu.
Nə çox idi yurdumuzun
Bu davaya gedən oğlu…
Ukraynanın qara tüllü
Dumanında, çisəyində
Vuruşurdu xalqımızın
Şair oğlu Hüseyn də…
Vuruşurdu Həzi kimi,
Vuruşurdu Mehdi kimi.
Qələbəni gözləyirdi
Son arzusu, əhdi kimi.
Qəlbə yaxın bu qələbə
Şirin arzu-kam olmuşdu.
Cəbhə boyu sıralanan
Evlər istehkam olmuşdu.
Oğrun-oğrun boylanırdı
Tank lüləsi, top lüləsi.
Bir ömrə bəs eyləyirdi
Qurğuşunun bir giləsi…
Əsgər qanı bələdçiydi
Qələbəyə yedən yola.
Belə gündə Hüseyni
Keçirdilər komsomola.
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…Yığıncaqda yerdən qalxıb
Nitq eyləyən komandiri
Mərmilər torpaq altına
Basdırmışdı diri-diri…
Həmin günü çox əlləşdi,
Çox çalışdı şəkilçəkən —
Tüstü-duman,
güllə-boran
Qoymadı ki, şəkli çəkə…
***
…Komsomolçu biletinə
Hüseynin şəkli düşmədi.
Güləyən cəbhə dostları
Bu biletə gülüşmədi…
Bizim əsgər bilirdi ki,
Hansı yola yolçu olub Yüzdən biri ola bilən
İgid komsomolçu olub.
Komsomolçu olanları
Ayağından asırdılar,
Kürəyinə beşguşəli
Ulduz - damğa basırdılar…
Bizim əsgər bilirdi ki,
Ələ keçsə var işgəncə.
Düşünürdü ölüm batmaz
Komsomolçu olan gəncə…
Düşünürdü bu elləri
Qoruyum yad tapdağından,
Bircə kəlmə sağ ol qopsun
Ana Vətən dodağından…
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…Səma təyyarə tüstüsü,
Torpaq vulkan lavasıydı.
Bu davada bizim dava
Haqqımızın davasıydı…
Hava barıt qoxuluydu,
Üfüqlər qan qoxuyurdu.
Döyüşçülər bir ağızdan
Bu nəğməni oxuyurdu:
«…Rossiya Velika,
Otstupat ne kuda…»
***
Gəldi zaman,
yetdi vədə Bayrağımız dalğalandı
Dünya görən bir zirvədə.
Qana həris hitlerçilər,
El qənimi o «elçilər»
Torpağımdan küründülər,
Başı əzik ilan kimi
Berlinəcən süründülər…
Qələbəmiz göy üzündə
Ulduz-ulduz işıqlandı.
Ölkəmizin başı üstdə
Günəş boyda işıq yandı…
O davadan nişanətək
Hər əsgər bir yara aldı.
Şair Hüseyn Arifə
Bir şəkilsiz bilet qaldı…
1985
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ZİRVƏDƏ GÖL
Qırğızıstanın şimal-şərqində İssık-Kul adlanan nəhəng və
əfsanəvi bir dağ gölü var. Tanrı dağlarının zümrüd qaşına bənzəyən bu göl dəniz səviyyəsindən 1623 metr yüksəkdə yerləşir. Buna görə də o, dünyanın ən yüksək dağ göllərindən biri hesab olunur. İssık-Kul qırğız dilində «isti göl» deməkdir. Qış aylarında
donmadığına görə ona belə ad verilib…
Qarlı dağlar dövrəsində
Mürgüləyir göl bacımız.
Tanrı dağın zirvəsində
İssık-Kuldur göy tacımız.
Bir bu gölün rənginə bax,
Elə bil göy qurşağıdır.
O – dağların zirvəsində,
Dağlar – ondan aşağıdır.
Bir bu gölün suyuna bax,
Elə bil ki, göz yaşıdır.
Hər ləpəsi qədimlərdən
Soraq verən iz yaşadır.
Bir bu gölün boyuna bax –
Dəniz kimi dalğalanır.
İssık-Kula layla çalan
Nənni dağlar yırğalanır.
Göy sularda gül ətri var,
Dağ gölündə dağ nəfəsi.
Sehirləyir bu dağ gölü
Görüşünə gələn kəsi…
Qışda donmaz,
yayda yanmaz,
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Başdan-başa möcüzədir,
İssık-Kulu saxlayan dağ
Özü boyda bir kuzədir…
Sanki mavi göy parçası –
Göy ləpələr, mavi sular.
Göl üstündə cilvələnir
Qatar-qatar qara qular.
Mən qara qu görməmişdim,
Görmüşdüm ki, qu ağ olar.
Desəydilər qara qu var,
Deyərdim ki, bu ağ olar.
İndi mən öz gözlərimlə
Üzəndə gördüm onları.
Nizam ilə qatarlanıb
Süzəndə gördüm onları.
Sanki qara boyunbağı
Düşüb gölün güzgüsünə.
Heyran oldum bu quşların
Belə sakit üzgüsünə.
Gül-çiçəkli yal-yamacın
Əlvan rəngi gölə düşüb.
Bu göl sanki bir xalçadır –
Hər rəngdən bir gilə düşüb.
Göyqurşağı rəngindədir
Dağ gölünün ləpələri.
Dalğa kəsdikcə dalğanı
Sanki rənglər səpələnir.
Gölə baxan günəşin də
Sanki gözləri qamaşır.
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İşıq seli, nur çeşməsi
Bu vadidə aşıb-daşır.
Bir ürkək maral kimidir
Bu vadinin göl balası.
Bir şirin xəyal kimidir
Bu dağların gül balası.
Qarlı dağlar öyünür ki,
Zirvəsində göl «tacı» var.
Yeddi zirvə – yeddi qardaş,
Gölə dönmüş bir bacı var.
Duman keçər, bulud gələr,
Yağış yağar, dolu döyər.
Göy ləpələr öz dilində
Nələr deyər, nələr deyər…
Mən bu göldən şirin-çəkər
Hekayətlər eşitmişəm.
Uzaq-uzaq keçmişlərdən
Rəvayətlər eşitmişəm.
Qoy söyləyim birisini –
Eşitmişəm bir babadan.
Deyirlər ki, yalan olmaz
Nə eşitsən el-obadan…
Bu vadidə göl yox imiş,
Gül-çiçəkli çəmən varmış.
Bu dağların aralığı
Başdan-başa çəmənzarmış.
Yastı-yastı alaçıqlar
Qırğız-qıpçaq yurdu imiş.
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Bu vadinin sakinləri
Qılıncbatmaz ordu imiş…
O illərin bir günündə
Dağ başını duman alır.
Bu obanın göy üzünü
Qara bulud yaman alır.
Qoşun gəlir qarışqatək –
Nə qoşundur, necə deyim.
Sanki vahimə gətirir
Polad qalxan, dəmir geyim.
Bu ordunun sərkərdəsi
Məğlubolmaz İsgəndərdi.
Ölkələrə qılıncıyla
Diz çökdürən igid ərdi…
«İsgəndərin ordusuna
Bata bilən ordu hanı?»
Bəli, belə güman edir
Qoşunbaşı, ordu xanı..
İki düşmən, iki tərəf
Gəlib üz-üzə dayanır.
Bu vadinin gül-çiçəyi
Al-qızıl qana boyanır.
Bu vadinin yurddaşları
Yurdu üçün candan keçir.
Yerə-yurda bu məhəbbət
Kökdən gəlir, qandan keçir…
Vətənini qoruyanın
Gücü dönür fil gücünə.
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İsgəndərin gücü çatmır
Sel gücünə – el gücünə.
Tanrıdağa hücum çəkən
Haqsız ordu qana batır.
Elə bil ki, İsgəndərin
Bu döyüşdə sonu çatır.
O görəndə əsgərinin
Tapdalanan cəsədini,
Elə bil ki, alov tutur,
Alışır imanı-dini.
Sehrlənmiş qılıncını
Qəzəblənib yerə vurur.
Qılınc yarmış həmin yerdən
Göy sular fəvvarə vurur…
Hər tərəfi su bürüyür,
Su altında qalır vadi.
Deyirlər bu göl yaranır
Belə asan, belə adi…
…Söylədiyim rəvayətdir,
Nə zamansa el uydurub.
İssık-Kulsa həqiqətdir –
Mənimlə üz-üzə durub.
Əfsanələr vadisində
Ləpələnən bir göldür o.
Elə doğma gəldi mənə,
Elə bildim Göy göldür o…
İssık-kul, 1987
Qırğızıstan
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QAN BORCU
Azərbaycanın azadlığı uğrunda şəhid olan
yurddaşlarımızın ölməz xatirəsinə

O gecənin əvvəli
(yaxud 19 yanvar)
Uğuldayır qədim Bakı –
Meydan tutmur izdihamı.
Bir qəzəbdən yoğrulubdur
Bu şəhərdə indi hamı.
Baxışlarda kədər eyni,
Ürəklərdə zillət birdir.
Dərd insanı birləşdirir –
Bu günlərdə millət birdir.
Nədir dərdi bu millətin? –
Doğma torpaq əldən gedir.
Zaman-zaman görmüşük ki,
Hər nə gedir, eldən gedir.
Zaman-zaman görmüşük ki,
Torpağımız kiçilməkdə;
Yurdumuz yad arşınıyla
Ölçülməkdə biçilməkdə.
Zaman-zaman görmüşük ki,
Əllərimiz daş altında.
Öz işini yaxşı görüb
Pərqu balış baş altında…
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Bu da bizim Ana Torpaq,
Bu da bizə düşən dəniz.
Göz dağımız göz önündə –
Bu deyilmi xəritəmiz?...
Bu deyilmi Azərbaycan –
Ərdəbili, Zəncanı yox.
Bu deyilmi Azərbaycan –
İki candır, bir canı yox.
Əlim çatmır Təbrizimə,
Dərbəndimdən dərbədərəm.
Aman, Allah, mənim deyil
Mənim olan dağım, dərəm.
Nə günahın sahibiyəm –
Mənim deyil mənim olan.
Yad deyil düşmən kəsilən,
Mənəm mənə qənim olan.
Vallah, billah özgələrdən
Yoxdur mənim umu-küsüm.
Özüm özgə ola-ola
Özgəsindən umum, küsüm?
Mənəm hərrac bazarında
Tərəziyə torpaq qoyan.
Öz başına ləçək örtüb,
Yad başına papaq qoyan…
***
Qarabağa tor atıblar,
Yazıq millət əlhəşirdə.
Yuxarılar, aşağılar
Ayrılır da, «birləşir» də.
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Mikrofonla bağırırlar –
Xalq inanmır bu birliyə.
Mükafatlar ayırırlar
«Təmkinliyə», «səbirliyə».
Ürəklərdə torpaq eşqi,
Ürəklərdə yurd sevgisi.
Damarlarda coşub-daşır
Müqəddəs Qorqud sevgisi.
Qarabağdan qanadlanan
Qan qoxulu xəbər gəzir.
Bu tələdən çıxmaq üçün
Xalq özünə rəhbər gəzir.
«Daha bəsdir bu fəlakət –
Qaçqın olduq, köçkün olduq.
Harayımız hara çatdı?
Hamı üçün heç kim olduq…
Daha bəsdir bu rəzalət –
Yaşamırıq, sürünürük.
Dədə-baba torpağından
Bir gecədə kürünürük…
Daha bəsdir bu cinayət –
Hanı bizim qeyrətimiz?
«Cəngi»miz var cəngə çıxaq,
Qoy çalınsın «Heyratı»mız…»
Belə deyir qəzəbli xalq,
Belə deyir dərdli millət.
Uzaq torpaqlardan gəlir
Torpağıma bu xəyanət.
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Xəyanətin qabağında
Susmaq özü xəyanətdir.
Babamızdan qalan torpaq
Nəvəmizə əmanətdir.
Qarabağın hər qarışı
Ruhumuzun vətənidir.
O – çırpınan bir ürəkdir,
Azərbaycan – bədənidir.
Qoparsınmı yad caynağı
Bu bədəndən bu ürəyi?
Gözləyirik axı kimi,
Gözləyirik axı nəyi?..
Ana Yurdu qorumağa
Son məqamda süpər hanı?
Damarında YURD sevgisi
Axıb gedən rəhbər hanı?..
Xalq yığışır bir meydana,
İnsan dönüb ümman olur.
Alovlanıb coşan nifrət,
Daşan hiddət yaman olur.
Dərd – dözülməz, qəm – ağırsa,
Köksümüzdən qan axırsa,
Buludlardan gün doğursa,
O günümüz duman olur.
Danışmağa söz qalanda,
«Barışmağa» üz qalanda,
Millət çarəsiz qalanda
Şərdən xeyir uman olur.
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Yurd yerimdə evlər yanır,
Göy tərpənir, yer fırlanır,
Tarix yenə təkrarlanır –
Ürəklərə daman olur…
Bayrağımın Ay-Ulduzu –
Azadlığın dadı, duzu.
Allah, bu yol necə uzun,
Mənzilim nə zaman olur?
***
Qarabağdan qanadlanan
Qan qoxulu xəbər gəzir.
Bu tələdən çıxmaq üçün
Xalq özünə rəhbər gəzir.
Uğuldayır dolu meydan,
Aşıb-daşır insan seli.
Xalq istəyir xilas edə
Ana yurdu, doğma eli.
Bir qəzəbdən yoğrulubdur
Bu meydanda indi hamı.
Kimsə quldur adlandırır
Bir milyonluq izdihamı.
Kimsə görüb din bayrağı
Çadraya qaytarır bizi.
Sıramızı sürü bilib
Qoyuntək otarır bizi.
Xəbər tutan Mərkəz buna
«Siyasi çevriliş» deyir.
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(Bir nəfərin «çevrilməyi»
Siyasi çevriliş deyil…)
Xalqın səsi – haqqın səsi,
Bunun başqa bir rəngi yox.
Çevirməyə, devirməyə
Xalqın topu, tüfəngi yox…
Adımıza yazılanlar
Aman, Allah, daha nəymiş?
Nə biləydik qan tökməyə
Bütün bunlar bəhanəymiş…

O gecə
(yaxud 19-20 yanvar)
«Ordu Bakıya yeridilərkən konstitusiya qanunları pozulmuş, Azərbaycan
Respublikasının suveren hüquqları vəhşicəsinə tapdalanmışdır…»
Qəzetlərdən

Yavaş-yavaş şər qarışır,
Yenə də qaynayır şəhər.
Demə özündən xəbərsiz
Od ilə oynayır şəhər.
Bu şəhərin yollarını
Kəsibdir insan «hasarı».
Başbilənlər başa düşmür
Nədir millətin azarı.
Nədir canlı «barrikada»,
Nə istəyir körpə, uşaq.
Toplaşıblar topa-topa,
Ortalıqda yanır ocaq…
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Bu şaxtalı qış gecəsi
Bu adamlar üşümürmü?
Hara çəkir xalqı bu yol,
Görən kimsə düşünürmü?...
Bəli, bəli tədbir töküb
Düşünən var, daşınan var.
O gecənin zülmətində
Yaraqlanıb yaşınan var.
Nə biləsən başımıza
Yağmağa qurğuşun gəlir.
Qanımıza yerikləyən
Poladpaltar qoşun gəlir…
***
Tırtılların səsi yaxın…
İşıqlanır qara gecə.
Kimsə bilmir tank «karvanı»
Hardan gəlir, hara keçə.
Biz görmüşdük bu tankları,
Bu zirehli maşınları.
Görməmişdik qana həris
Bu əcayib qoşunları.
Çəhrayıya çalan sifət
Birgünlükdən qan-qan deyir.
Yazıq insan beləsinə
Nə ürəklə insan deyir?
Bu pələnglər pəncəsindən
Qurtulmağın çarəsi yox.
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Yox, yox, onlar əsgər deyil –
Beləsinin anası yox…
Tez bölünüb dəstələrə
Yırtıcılar halay vurur.
İşıqsaçan odlu güllə
Qaranlığa qalay vurur…
Fəryad qopur gecəyarı,
Qaranlıqda qan tökülür.
Ağacdan yarpaqsayağı
Torpağa insan tökülür.
Yolda ocaq qalayanın
Qəfildən ocağı sönür.
Bir gecədə neçə ömrün
Qaynar gənclik çağı sönür.
Qardaşını itirən kim,
Yoldaşını itirən kim.
Bu qırğına inanmayıb
Öz başını itirən kim.
Haray çəkən adamları
Ağır tanklar əzib keçir.
Silahsız «yolkəsənləri»
Tırtılıyla kəsib keçir.
Güllələyib söndürürlər
İşıq saçan qəndilləri.
Sönmüş ocaq yerlərində
Ləpələnir qan gölləri.
Süngülərə keçirirlər
Qocaları, körpələri.
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Xalqımın yol çəkən gözü
Görməliymiş gör nələri…
***
Göz açandan gözümüz yaş –
Bu dünyada nələr gördük.
Haqsızların pəncəsində
Haqqımızı mələr gördük.
Mənim kölə taleyimdə
Dərdimin ən ağırı – bu.
Azadlığa gedən yolun
Aqibəti, axırı – bu.
Kimdir mənim mənliyimi
Bu gecə sınağa çəkən?
Üzüyumşaq millətimi
Sola çəkən, sağa çəkən?
Kimdir mənim kürəyimi
Hədəf seçən, nişan edən?
Şəhərimin göylərini
Belə atəşfəşan edən?
Bir ölkədə biz biriksə
Axmayaydı bu qan gərək.
Bir gün sonra çıxmayaydı
Fövqəladə fərman gərək…
Ay-Ulduzu görən cəllad
Bayrağımı al-qan edir.
Qoşun «borcunu ödəyib»
Bizi qana qəltan edir.
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Güllə yağır yağış kimi,
Evlər deşmə-deşmə olur.
Ahıl, uşaq, qadın, kişi –
Hamı dönüb «düşmən» olur.
Gülərüzlü bir millətin
Göz yaşları gilələnir.
Küçələrə çıxmayanlar
Öz evində güllələnir.
Haray çəkən yaralılar
Gah sürünür, gah dururlar.
Meyidləri odun kimi
Maşınlara doldururlar.
…Dilim gəlmir «meyid» deyəm
O gülüzlü cavanlara.
Dilim gəlmir «şəhid» deyəm
Açılmamış solanlara…
Yandırırlar ölənləri
Bu da təzə bir fənd olur.
Qaranlıqda doğma tüstü
Göy üzünə bülənd olur.
Ölənlərə od vurmaqla
Qanlı quzğun iz itirir.
Düşünürəm… insanlığı
İnsan necə tez itirir…
Yaddan çıxır bir ölkənin
Süfrəsində çörək kəsmək.
Yaddan çıxır cəbhələrdə
«Qardaş» deyib kömək gəzmək.
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Yaddan çıxır neftimizin
Tankları tərpədən səsi.
Yaddan çıxır o davada
Azərbaycan qələbəsi.
Yaman günə qoyub bizi
Elə belə yaxşılığım.
Bu gün məni kül eyləyir
Mənim kölə yaxşılığım.
Öyrəşmişəm itaətə,
Öz əlim, öz başım hanı?
Öz elində, öz yurdunda
Bir azad yurddaşım hanı?
«Torpaq» deyən torpaq olur,
Yurdu sevən yurdsuz qalır.
Axı necə od oğluyuq –
Ocağımız odsuz qalır?..
Azadlığa gedən yolum
Gəlib çıxır bu gecəyə.
Alovlanıb yer-göy yanır –
Millət düşür əsməcəyə.
***
Dirigözlü şəhidləri
Başqa səmtə döndərirlər.
Dənizdə «dəfn» etmək üçün
Gəmilərə göndərirlər.
Sağ qalanlar sürünürlər
Kolun-kosun arasına.
İnildəyən yaralılar
Məlhəm gəzir yarasına.
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İşıq düşür… uzaqlardan
Ağ bayraqlı həkim gəlir.
«Qadağandır tibbi yardım» Güllələnir hər kim gəlir…
Yaralıya əl atana
Bu vəhşilər güllə atır.
Məni məndən «qoruyanlar»
Asıb-kəsir, qırıb-çatır.
«Bərpa edir asayişi»
Bu tökülən qan üstündə.
«Təzə ilim» gəlib çıxır
Bir təzə fərman üstündə.
***
Neçə-neçə xəstəxana
Doludur ağzına kimi.
Həkimlər göz yaşı töküb
Ağlayırlar ana kimi.
Əldə duruş gətirməyib,
Tİtrəyir cərrah bıçağı.
Yaşamaqdır yaralının
Bu bıçaqdan umacağı.
«Yaralıyam yatmaram,
Aya kəmənd atmaram.
Mən yaralı görmüşəm,
Yaralı oyatmaram».
Yardım edən maşınların
Biri gedir, biri gəlir.
Qan çilənmiş xərəklərdə
Ölü gəlir, diri gəlir…
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Son nəfəsdə «Vətən» deyib
Gözlərini yumana bax.
Allah, göydən yerə enib
Dizə çıxan bu qana bax…
Birisinin sağı yoxdur,
Birisinin solu yoxdur.
Birinin qolu özgənin,
O birinin qolu yoxdur…
Ana yurdum, öz balanı
Bu görkəmdə tanı indi!
O gülüzlü cavanların
Hanı indi, hanı indi?..
…Dəhlizdə növbəyə durub
Yaralıya qan verən kim.
Son ayaqda son sözünü
Söyləmədən can verən kim…
Əldə duruş gətirməyib
Titrəyir cərrah bıçağı.
Yaşamaqdır yaralının
Bu bıçaqdan umacağı.
Söndürürlər işıqları
Göz gözü görməsin deyə.
O gecə şam işığında
Davam edir cərrahiyyə…
***
Bir gündə bələd olduq
Həyatın hər üzünə.
Gedənlərin yerinə
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Təzə insan gəlirdi
O gecə yer üzünə.
O gecə doğulanın
Oğlan idi hamısı.
Gülləbaran altında
Doğulurdu elə bil
Bu torpağın namusu.
Analar körpəsinə
«Şahid» adı qoyurdu.
Beləcə ölmək üçün
«Şəhid» adı qoyurdu…
***
Yüz illər ağladan Füzuli babam
O gecə dözməyib özü ağladı.
Oxudum şerini təsəlli tapam,
Yaralı Sabirin sözü ağladı.
«Fitneyi-iblisi-məlunu» gördük,
Qətlimə fərmanda qolunu gördük.
Azadlıq, aşkarlıq yolunu gördük –
Şərqin gülümsəyən gözü ağladı.
Eşidib xalqının bu naləsini
Təzədən soyuldu sanki Nəsimi…
O gecə içinə çəkib səsini
Heykəl babalarım bizi ağladı…
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O gecənin səhəri
(yaxud 20 yanvar)
Əriyir qara gecə,
Az qalıbdır səhərə.
Fövqəladə fərman var –
«Çıxmaq olmaz şəhərə».
Adamlar öz dərdini
Bölməyəmi tələsir.
Yoxsa canından keçib
Ölməyəmi tələsir?
«Dayan» deyir əsgərlər,
Dayanmayıb el axır.
Hardasa «göl» olmağa
Elə bil ki, «sel» axır.
«Çıxmaq olmaz şəhərə»,
Hara gedir bu axın?
Qanımızla yuyulan
Küçələrə bir baxın.
Çəkilməyib havadan
Hələ barıt qoxusu.
Güllələnib bu gecə
Bu şəhərin yuxusu.
Parçalanıb səkilər,
Ağaclar kökdən çıxıb.
Tanklar yeri şumlayıb
Elə bil ləkdən çıxıb.
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Qanlı yollar boyunca
Səpələnib gilizlər.
Bu nəmərd gülləsindən
Solub neçə gül üzlər.
Kimin isə son sözü
Qanla yazılıb yola:
«Siz Allah qanımızı
Qoymayın yerdə qala…».
Şəhidlərin ayağı
Dəyən yerdə gül bitib.
Harda ki qan tökülüb
Orda qərənfil «bitib».
Abşeronun gülləri
Ayaq açıb şəhərə.
Qərənfillər ağlayır
Bu qaranlıq səhərə.
Asfaltın qara üzü
Qızarır tala-tala.
Bir dəli fəryad qopur:
- Anan ölsün, ay bala…
Ağı deyən o ana
Qara bulud parçası.
Daha bağlı qalacaq
Oğlunun toy boxçası…
«Əzizim, birdi narım,
Bir dinim, bir dinarım.
Əsmə, sabah yelləri –
Ağacda birdi narım…».
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***
Yurda sevgi yurd yerinin
Torpağında, daşındadır.
Haray çəkən fağır ana,
Oğlun neçə yaşındadır?
Varmı onun günahı, de?
Buna qeyrət sınağı de…
Ana yurda sən ağı de –
Düşmən ocaq başındadır.
Tək qalmışıq, Allah, təkcə,
Bu dərd yalqız, bu ah təkcə.
Elə bilmə günah təkcə
Bu qaniçən qoşundadır…
***
Bu fələyin qəfil gələn
Xətasından aman-aman.
Yuxumuzu qarışdıran
«Butasından» aman-aman.
Çağıran var: «Gəl, hürriyyət,
Xalqım sənsiz çəkir zillət…».
Ad çıxaran belə millət
«Atasından» aman-aman.
O deyilmi vaxtsız daşan,
Hərdən pələng, hərdən dovşan.
Bizi quyruqlara qoşan
«Modasından» aman-aman.
Qaç bu millət «öncülündən» Zəhər damır əncirindən.
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Beləsinin zəncirindən,
«Xaltasından» aman-aman.
Ağlı dizdən olanların,
Dərdi üzdən olanların,
Sapı bizdən olanların
Baltasından aman-aman…
Haqqa bayraq nəyimiz var? –
- Ay-Ulduzlu göyümüz var…
Bu torpaqda bəyimiz var,
Gədasından aman-aman.
***
Millət axır bir meydana
Bu meydan o meydan deyil.
Yurd boyanıb nahaq qana –
Bu meydan o meydan deyil.
Oğul gəzən ana qaçır,
Qara bayraq qanad açır…
Beyni qanlar qana qaçır –
Bu meydan o meydan deyil.
Qoşun tutub dörd tərəfi,
Oğulsan aç bu «kələfi».
Hanı bizi çalan əfi –
Bu meydan o meydan deyil.
Görünməyib belə dağlar –
Kim insanı belə dağlar?..
İnanmazdım millət ağlar –
Bu meydan o meydan deyil.
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Aramızda var qara əl,
O əllərdən gəlir əngəl.
Dayan, qardaş, özünə gəl –
Bu meydan o meydan deyil.
Gələn yoxdur gedənlərdən,
Xəbər yoxdur itənlərdən.
Nə qalıbdır ötənlərdən?
Bu meydan o meydan deyil.
***
Tanklar gəlir – bu qəzəbli
İzdihamı dağıtmağa.
Havalanmış «cəngavərlər»
Atəş açır sola, sağa.
Bax, bu zaman bir nəfər də
Öz yerindən tərpənməyir.
Kişiləri kişi görüb
Qadınlar da ürpənməyir.
Tanklar, toplar bu millətin
İnadını qıra bilmir.
Mənliyini nişan alıb
Vüqarını vura bilmir…
Geri dönür tank «karvanı»,
Vaxtsız ölüm aralanır.
Bu imtahan meydanında
Yenə kimsə yaralanır…
Davam edir sərt nümayiş –
Güllə batmır sıramıza.
Azadlığı axtarırıq –
Məlhəm olsun yaramıza…
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***
Azadlıq! Mən səni başımın üstdə
Günəşə çevrilib güləndə gördüm.
Azadlıq! Mən səni şirin yuxuma
Dəvətsiz qonaqtək gələndə gördüm.
Azadlıq! Mən səni öz torpağımda
Özümü məhbəsdə biləndə gördüm.
Azadlıq! Mən səni göz yaşlarımı
İşıqlı güllələr siləndə gördüm.
Azadlıq! Mən səni qan borcu kimi
Xalqıma paylayıb, böləndə gördüm.
Azadlıq! Mən səni görə bilmədim,
Görə bildimsə də öləndə gördüm…
Dünya bizdən danışırdı
(yaxud 20-21 yanvar)
Dünyaya səs yayılmışdı,
Dünya bizdən danışırdı.
Qazancımız – qara bayraq,
İtkimizdən danışırdı…
«Bi-bi-si»yə, «Ey-bi-si»yə,
«Azadlıq»a qulaq asan
Bilirdi ki, bu cəfanı
Çəkə bilmək deyil asan…
Şərq ağlayır, Qərb gülürdü
Bəxtimizə düşən paya.
Qırğınımız təsəlliydi
Elə bil ki, Avropaya.
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Müsəlmanıq – günahkarıq;
Milyard yarım sayımız var.
Buş xoflanır, Tetçer qorxur –
Planetdə payımız var…
…Okeanın o tayında
Əl çalırdı Amerika.
Uca-uca kürsülərdə
Alçalırdı Amerika:
Ağ ev qara günlərimi
Çapan çalıb alqışlayır.
«Bundan sonra» Qarabağı
Erməniyə «bağışlayır».
Bu «cənablar» yoxsa bizi
Zənci bilir, qara bilir.
Qarabağı «bağışlayan»
Bu torpağı hara bilir?..
Okeanın o tayında
Torpağımız parçalanır.
Günümə bax, aman, Allah,
Qəm üstünə qəm calanır…
Dalğalarda dərdimizə
Ortaq olan axtarırıq.
Qana qəltan haqqımıza
Bayraq olan axtarırıq.
Bir səs gəlir, doğma bir səs:
«Danış, bacım, de, qardaşım…».
Bu doğmalıq harayından
Yan, ürəyim, ax,göz yaşım…
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Bakımızın «dili» yoxdur,
Danış, danış, Mirzə Xəzər.
Mlyonlara sənsən doğma,
Sənsən tanış, Mirzə Xəzər.
Dirigözlü şəhidləri
Gəmilərə yüklədilər.
Danış, qardaş, tək qalmışıq –
Bizi yaman təklədilər…
İtkinlərə gor olandan
Baxa bilmir bizə Xəzər.
Danışmağa dilimiz yox,
Danış, danış, Mirzə Xəzər.
«Qu» desən qulaq tutular,
Sorağımı hardan alım?
Bu milləti bu quyunun
Dibindən çək, qadan alım…
Danış, danış, Mirzə Xəzər,
Dağlar boyda dərdimi de.
Bu cəfanı, bu zilləti
Çəkən bir xalq nərdimi, de?
***
…Dalğalarda səsimizə
Səs verənlər çoxalırdı.
Qürbət elli həmvətənlər
Danışdıqca yuxalırdı.
Pərən-pərən Azərbaycan
Səsimizə səs verirdi.
Uzaqlardan gələn bu səs
Bizə can, nəfəs verirdi…
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Matəm günü
(yaxud 22 yanvar)
Azalıb dünya işığı –
Yer qaradır, göy qaradır.
Bayraq – qara, insan – qara,
Allah, bu yerlər haradır?..
Bu dünyanın harasında
Belə matəm, yas olubdur?
Qəfil düşən qaranlıqda
Bakı tanınmaz olubdur.
Qırmızı tabutlar üzür
Qapqara «ümman» üstündə.
Qərənfillər qan ağlayır
Günahsız insan üstündə.
***
Fağır ana, öz oğlunun
Gəl son dəfə boyuna bax.
Toysuz gedən tək balanın
Millət gələn «toyuna» bax…
Ağlama ki ağrın qalır,
Paralanmış bağrın qalır…
Gör nə qədər oğlun qalır –
Sən bu xalqın sayına bax.
Bu qırğını hara yozaq,
Haq divanı gözdən uzaq…
Nə udduq ki, nə uduzaq –
Ulu tanrım, oyuna bax…
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***
Haray çəkir Şeyxül-islam,
Əzan verir müəzzinlər.
Ağlar görüb milyonları
Vətən ağlar, torpaq inlər:
«Əzizinəm yasa bax,
Bülbül ağlar – yasa bax.
Dərd məni öldürəcək –
Ya bu gündür, ya sabah…»
Göy Xəzərdən göyə qalxır
Gəmilərin «iniltisi».
Şəhidləri olan xalqın
Var sabahı, var indisi.
Qırmızı tabutlar üzür
Qapqara «ümman» üstündə.
Bu küçələr görməmişdi
Bu qədər insan üstündə.
Hara axır bu «qara çay»,
Nə qalıbdır son mənzilə?
Dağüstü park – məzarıstan
O nəsilə, bu nəsilə.
Yetmiş ildir şəhid olan
Babamızın ruhu burda.
Azadlığa gedən yolda
İtənimin çoxu burda.
Parka dönən bu torpağın
Altı məzar, üstü meşə.
Qurumadı ağacları –
Ya rəb, necə dözdü meşə?..
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Şəhid baba, şəhid nəvə
Qovuşurlar bir torpaqda.
Düşünürəm… belə «görüş»
Görən varmı hər torpaqda?
Bu qış günü yaza dönür
Ruzigarın sərt havası.
Təbiəti dəyişdirir
Qəm göynəyi, dərd havası.
***
Daha bəsdir bu göz yaşı,
«Ayağa qalx, Azərbaycan!».
Səni belə yandıranı
Yandırıb yax, Azərbaycan!
Dərd üstündə köklənmisən,
Qəm şələsi yüklənmisən.
Parçalanıb təklənmisən –
Taleyə bax, Azərbaycan!
Unut «dostun» vəfasını,
Dağıt ilan yuvasını…
Döy haqqının davasını –
Haqqa bayraq Azərbaycan!
İgidlərin qəfəsdədir,
Sürgündədir, məhbəsdədir.
Kim yaralı, kim xəstədirYoxdur soraq, Azərbaycan!
O qandırmı nar bağında,
Rəngi qandır yarpağın da…
Qonaqpərvər torpağında
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Özü qonaq Azərbaycan…
Niyə gəldi köç günləri,
Niyə gördün köçkünləri?
Taleyindən küskünləri
Solğunyanaq Azərbaycan.
Bu dərdlərə nər dayanmaz,
Pələng dözməz, şir dayanmaz.
Yurd yerində bir də yanmaz
Sönmüş ocaq, Azərbaycan!
Qartalları qalxıb, enən,
Bəxt ulduzu yanıb, sönən,
Bir gövdədən şaxələnən
Milyon budaq – Azərbaycan!
Xalqın sənə qan borcu var,
«Can» deyənə can borcu var,
Son beşiyə son borcu var,
Ana torpaq – Azərbaycan!..
Şəhidlər Xiyabanı
(yaxud and yerimiz)
Dağüstü park - dağdan ağır
Dərdi-sərin xiyabanı.
Dağüstü park – dağ çəkilən
Şəhidlərin xiyabanı.
Bu torpağın şəhidləri
Ən uca torpaqda yatır –
Bakımızın başı üstdən
Bizə baxan dağda yatır.
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Dağüstü park – and yerimiz,
Axı-axın gəlin bura.
Öz eşqinə and içməyə
Gəlsin bəylə gəlin bura.
Burda keçsin «tarix» dərsi,
Bu gün burda sabahlansın.
İllər boyu gecikmişik,
Zaman burda qabaqlansın.
Üzümüzə doğan günəş
Doğur burda, batır burda.
Azadlığa gedən yolun
Yolçuları yatır burda…
Qərənfillər qucağında
Xalqa dayaqlarım yatır.
Yurdun yaşıl bucağında
Ruhu oyaqlarım yatır.
«Yük üstündə pərdə mən,
Qəfil düşdüm dərdə mən.
Yazıq canım cavandır –
Necə yatım yerdə mən?..».
Bu xiyaban heykəlləşən
Müqəddəslik məbədiymiş.
İlham ilə Fərizənin
Məhəbbəti əbədiymiş…
On üç yaşlı Larisanın
Baxışından nur tökülür.
On dörd yaşlı İlqarımın
Üzündən qürur tökülür.
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Şəhidlərin cavanı var,
Qocası var, körpəsi var.
Azadlığa \gedən yolun
Demə «şəhid körpüsü» var…
Dağüstü park – gözümüzün
Qabağında göz dağımız.
Dağüstü park – özü boyda
Bir azadlıq bayrağımız…
İyul - 1990
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«ÊÞËÝßÑÈÇ» ØÞÙÐßÒ
Øàí-øþùðÿòëè,
ßð ãåéðÿòëè
Àòà þëäö.
Ñþçö þòêÿì,
Þçö ìþùêÿì
Àòà þëäö.
Àäëû-ñàíëû,
Øàèð ãàíëû
Àòà þëäö.
Ãÿëáè êþéðÿê,
Äîñòó ñåéðÿê
Àòà þëäö.
×àòìàãàøëû,
Àòà éàøëû
Àòà þëäö.
***
Þëöìöíäÿí áèð ýöí ñîíðà
Éóðäà ãàëàí òÿê îüëóíó,
«Àòà» äåéèá àüëàìàãäàí
Öçöëìöø êþâðÿê îüëóíó
Ýþçöíäÿ éàø ãóðóìàìûø,
Öçöíäÿ ãÿì ãàðûìàìûø,
×àüûðäûëàð,
Áàüûðäûëàð:
- ßðèçÿ éàç,
Èøëÿìèðñÿí,
Áåëÿ îëìàç…
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…Î äóðóõäó,
Î, êàðûõäû —
Ùàâàëàíûá áàøäàí ÷ûõäû…
Àõûð éàçûá áèð ÿðèçÿ
«Þç õîøóéëà» èøäÿí ÷ûõäû…
…Èø äàëûíúà ñöðöíäö î,
Áó àéäàí î àéà ãàëäû.
Äöøìÿíëÿðè áèð òÿðÿôÿ,
Àòàñûíûí «äîñòëàðû» äà
Íå÷ÿ éåðäÿ, íå÷ÿ äÿôÿ
Îíóí öñòÿ àéàã àëäû…
Öçö öçëÿð ýþðäö îíóí,
Ýþçö ýþçëÿð ýþðäö îíóí.
Àüàúûí ñîí éàðïàüûòÿê
Ñàðàëûá òèòðÿäè îüóë.
×àòìàäû àòà ÿëëÿðè —
Àòàñûç áöäðÿäè îüóë,
Àðõàñûç áöäðÿäè îüóë.
Éûõûëûá, äóðóá, éåðèäè,
Éîëëàðû éàðûá éåðèäè.
Áèð äÿ ýþðäö ÷àòäûüû éåð
Ùÿð øåéèí ãöðóá éåðèäè.
Èíñàíëûüûí äàí éåðèíäÿ
Éàõøû-éàìàí áàòàáàòäà,
Àðçó-ýöìàí áàòàáàòäà.
Ùÿéàò áîéó áèëìÿìèøäè
Íÿëÿð âàðäûð áó ùÿéàòäà…
Î,äóðóõäó,
Î, êàðûõäû…
Êþêñ þòöðäö êå÷ìèøèíÿ,
Èíèëäÿäè èíäèñèíÿ,
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Èñèíìÿäè áèðúÿ êÿñèí
Öðÿéèíèí èñòèñèíÿ…
Áèð âàõò öçöíäÿí þïÿíëÿð
Öçöíö ÷åâèðäè éàíà.
…Öðÿê äþíöð, öç ÷åâðèëèð
Ëàçûì ýÿëñÿ áèðúÿ àíà…
Î, àëûøäû è÷èí-è÷èí:
Àõ, áó öçöäþíöêëÿðè,
Ãàëñòóêëó êþòöêëÿðè
Äóéìàìûøàì ìÿí íÿ ö÷öí?..
Áóç áàüëàìûø öðÿéèíäÿí
Ãàðà ãàíëàð àõäû îíóí.
Õÿéàëûíûí öôöãöíäÿí
Ñîí ýöìàíû áàõäû îíóí…
Îüóë ýåòäè àòàñûíûí
Àõûðûíúû èø éåðèíÿ…
Îíó òàëåéè ýÿòèðäè
Áó ãÿìëè ýþðöø éåðèíÿ…
Àòàñûíûí ñòóëóíäà
ßéëÿøÿí þçýÿñè èäè…
Áó êè ìÿðùóì àòàñûíûí
Áèð çàìàí êþëýÿñè èäè…
«Êþëýÿ» áàøûíû ãàëäûðûá
Ñîðóøäó: - Íÿéÿ ýÿëìèñÿí?
Áèð ñþçöí âàð áÿëêÿ áèçÿ,
Äèëëÿíñÿíÿ, ùåéêÿëìèñÿí?..
…Áó «ñàçàãëû» ñþçäÿí ñîíðà
Ñþç äåìÿäè ñþçëö îüóë.
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«Þç è÷èíäÿ äÿôí îëóíäó» Þëäö äèðèýþçëö îüóë…
Ýþðöíìÿéÿí áó «þëöìö»
«Êþëýÿíèí» ýþçö ýþðìÿäè.
Áèð þëêÿ øþùðÿòè îëàí
Àòàíûí òÿê þâëàäûíû
Þëêÿíèí ýþçö ýþðìÿäè…
Èíñàíëàðûí àðàñûíäà
Äÿðäëè îüóë éàëãûç îëäó.
×îõ áîéëàíäû, áó ãöááÿäÿí
Ýþðöíìÿéÿí óëäóç îëäó…
Î, ÷ûðïûíäû ÷ûõàììàäû
Ñûëäûðûìëû éîõóø éîëó.
Áèëäè êè, áó éîëäàí þçýÿ
Äöíéàñûíäà éîõìóø éîëó…
Áîçàðìûø öçëÿðäÿí ãà÷ûá,
Ãûçàðìûø ýþçëÿðäÿí ãà÷ûá,
Òèêàíëû ñþçëÿðäÿí ãà÷ûá,
Ãöðóá ÷àüû éàíà-éàíà
Ýÿëèá ÷ûõäû ãÿáðèñòàíà.
Ãóúàãëàäû àòàñûíûí
Áóçäàí ñîéóã áàøäàøûíû.
Öðÿéèíèí ëåéñàíûòÿê
Ñÿïÿëÿäè ýþç éàøûíû.
Äóç äàìúûëû áó «éàüûøäà»
Éóéóíóá èñëàíäû ìÿçàð.
(Ãóðóúà äàø, òîðïàã äåéèë —
Èíñàí÷öí èíñàíäû ìÿçàð.)
Ãÿôèëäÿí î äàø ìÿçàðà
Åëÿ áèë êè, íÿôÿñ ýÿëäè.
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Äàø öçëö òîðïàüûí àëòäàí
Ãóëàüûíà áèð ñÿñ ýÿëäè…
Áó ñÿñ àòà ñÿñè èäè,
Áó ñÿñè ñÿñëÿäè îüóë.
Ñÿñÿ äþíìöø àòàñûíû
Ùÿñðÿòëÿ ýþçëÿäè îüóë.
Áó äîüìà ñÿñ ñÿñ-ñÿìèðñèç
Òîðïàãäàí «ýþéÿðèá» ÷ûõäû.
Îüëóíó àüëàéàí ýþðöá
Ýþðöøöíÿ ýÿëèá ÷ûõäû…
Ñÿñ äàíûøäû, äåäè: - Îüóë,
Áèúà éåðÿ àüëàìà ùå÷.
Øþùðÿòèìè «õÿðúëÿìÿéè»
Ñÿí ýÿòèðìÿ àüëûíà ùå÷…
Î øþùðÿòè ñÿí éàøäà ìÿí
Ãàáàð-ãàáàð,
Äàìàð-äàìàð
ßëëÿðèìëÿ ãàçàíìûøàì.
Äþéöø äîëó àéëàðûìëà,
Èëëÿðèìëÿ ãàçàíìûøàì…
Àòàì êàñûá êÿíäëè îëóá —
Êàñûáûí øàí-øþùðÿòè íÿ?
Ýþç äöêìèøÿì ìÿí àòàìûí
Àõû ùàíñû øþùðÿòèíÿ?
Ùàíñû øþùðÿòèí êþëýÿñè
×àòäûðûá øþùðÿòÿ ìÿíè?
Ìÿðäàíÿ îë, ýþç éàøûíëà
Ýÿòèðìÿ ùåéðÿòÿ ìÿíè.
Áó äöíéàäà øàí-øþùðÿòè
Þçöí ãàçàí, þçöí, îüóë.
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Ñÿíäÿí øþùðÿò ýþçëÿéèðÿì,
Úàíûì îüóë, ýþçöì îüóë…
***
…Ñÿñ éîõ îëäó ñÿñ-ñÿìèðñèç,
Ñàíêè ãÿáðèñòàí äÿéèøäè.
Òÿçÿëÿíäè ìèñêèí îüóë —
Äàìàðûíäà ãàí äÿéèøäè…
Éåðäÿí ãàëõûá éåðèäè î,
Ãàðàíëûüû éàðà-éàðà.
Êèøè êèìè öç òóòäó î,
Èøûã ýÿëÿí óçàãëàðà…
1983
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DƏDƏ OCAĞININ
ODQORUYANI
Kəlbəcərin qara günlərində faciə qurbanına çevrilmiş Aşıq Şəmşir
nəslinin yenilməz oğlu, vəfalı və səxalı yurddaşım
Cavid Qurbanova ithaf edirəm

Proloq
İnsan dedikləri gəldi-gedərdi,
Gedəni saxlamır bu gidi dünya.
Yaxşılıq bacaran ər oğlu ərdi,
Unutmaz xeyirxah igidi dünya.
Elini-gününü sevən adamlar
Xeyirxah əməldən pərvəriş tapar.
Dönər ağ saraya qapqara damlar,
Kimsə çörək tapar, kimsə iş tapar.
Yerini, yurdunu unutmayan kəs
Tanrının verdiyi çörəyi bölər.
“El” deyər, “yurd” deyər aldığı nəfəs,
O, öz sinəsində ürəyi bölər.
Beləcə yaşayar xeyirxah insan,
Doğular ər kimi, gedər ər kimi.
“Uf” deməz xalqının yolunda yansa
Yandıqca yaşayar Səməndər kimi.
Oxucum, başqadır mənim niyyətim,
Bir insan haqqında söz deyəsiyəm.
Ürəkdən süzülür bu ülviyyətim,
Mətləbə keçincə döz, deyəsiyəm.
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Mənim də yoluma çıxıb xəbislər,
Nə qədər nadanlar, naşılar gördüm.
Saya gəlmədikcə bu qədər pislər
Barmaqla sayılan yaxşılar gördüm.
Gördüm dünyamızın hər üzünü mən,
Saxsı heykəl bildim saxta insanı.
Mən silmək istədim bu yer üzündən
Ürəyi duyğusuz taxta insanı.
İnsan da gördüm ki, zaman içində
Yaratdı özünün zəmanəsini.
El-oba azanda duman içində
Xalqının səsinə qatdı səsini.
...Ocağı sönmədi Dədə Şəmşirin,
Ömürlük bu ocaq səngiməsin qoy.
Ruhuna qarışdı yazdığım şerin
Bizim Qənbər oğlu Cavid Qurbansoy.
***
Zirvələr oğlunun el qabağında
Alnı açıq oldu, üzü ağ oldu.
Qaçqın obaların dərdli çağında
Kürəklər söykənən uca dağ oldu.
İnsanlar sınanır darda, çətində,
Qorxağa çevrilir bəzən mətin də.
Nəslində, kökündə, nəcabətində
Ərənlik var deyə o, qoçaq oldu.
Yaşadı elinin dərdi-səriylə,
Yurdsuza yurd saldı öz əlləriylə.
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Dostu sevindirdi əməlləriylə,
Düşmənin gözünə bir bıçaq oldu.
Həsrətlə boylandı o, Murovdağa,
Titrəyən ürəyi döndü yarpağa.
Kəlbəcər deyilən ulu torpağa
Qayıtmaq Tanrıdan umacaq oldu.
Doğmalar itirər yad qoruyanı,
Allah da qoruyar ad qoruyanı.
Dədə ocağının od qoruyanı
Axırda özü də bir ocaq oldu.
İlk addımlar
Dedilər ki, muştuluq ver –
Oldu oğul nəvən, Dədə.
Sərvətində, dövlətində
Çatışmırdı “dəvən”, Dədə.
Gözlərindən günəş baxır,
Baxışları ürək yaxır.
Böyüyəcək əvvəl-axır –
Bu körpəyə güvən, Dədə.
Dönəcək nəslin tacına,
Xəbər ver qardaş-bacına.
Gəlib ömür arğacına
Naxış vuran həvən, Dədə.
...Görüb nəvə muradını,
Duyub körpə fəryadını
“Cavid” çağırdı adını –
Cavidi1 çox sevən Dədə.
1

Ùöñåéí Úàâèä íÿçÿðäÿ òóòóëóð
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***
Buluda baş vuran dağlar qoynunda
Qayğısız böyüdü, boy atdı Cavid.
Həyatı görənlər dərs verdi ona,
Dedilər büdrəmə, həyatdı, Cavid.
Zəkalı beynini qoymadı dincə,
Çəkildi xəlvətə, qapıldı küncə.
Oxudu, oxudu gözü görüncə,
Nə çimir eylədi, nə yatdı Cavid.
Ömrünü sevincək yaşadı bir gün,
Gördü qismətiylə qoşadı bir gün.
Tələbə adını daşıdı bir gün,
Yatmış arzuları oyatdı Cavid.
***
Dağlardan gəlmişdi bu dağlar oğlu,
Qartal yuvasıydı yurdu, yuvası.
Darıxdı “ucqarlar”, “uzaqlar” oğlu,
Sıxdı ürəyini şəhər havası.
Körpülər salmağa, yollar çəkməyə
Qəlbən bağlanmışdı — qərarı qəti.
Yaman tələsirdi qurub-tikməyə,
Mühəndis olmaqdı onun niyyəti.
Ayları, illəri sovdu beləcə,
Oxudu, bir kamil mühəndis oldu.
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Düşündü torpaqda iz qoysun necə,
Onun zəhmətiylə dərə düz oldu.
Verdi ürəyini bu torpağa o,
Çiynində çox ağır bir yük göründü,
Bənzədi yenilməz uca dağa o,
Kiçik işində də böyük göründü.
Vətənə qeyrətli vətəndaş oldu,
Qeyrət eldən gəlir, obadan gəlir.
Hünərvər insanlar ona qoşuldu,
Kəramət dədədən, babadan gəlir.
Bacardı işini, bildi yerini,
Vəzifə daşıdı çox cavan ikən.
Amma qan tutmadı bəbəklərini
Belə cavan ikən, beyni qan ikən.
Küçə qəzetləri yazdı iftira,
Yalan ayaq tutdu – qalmaqal oldu.
O, önəm vermədi bu böhtanlara,
Gənc ikən çevrilib ağsaqqal oldu.
Ağardı qəfildən şəvə saçları,
Mən onu görəndə dən düşməmişdi.
Hələ yağmamışdı taleyin qarı,
Gənclik zirvəsinə çən düşməmişdi.
Həyat dedikləri sınaq meydanı,
Zaman qalibləri qaldırar göyə.
Yaradan yaradıb cini, şeytanı
Mələyin qədrini biləsən deyə.
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Bu ömür yolunda illər üyünür,
Şirə toplayırıq ac arı kimi.
Hər kəsin köksündə bir qəlb döyünür –
Mlyon arzuların açarı kimi.
Sərvətin boldusa, səxan yoxdusa
Nə fərqi –istəyir yaşa da, öl də.
Xəsisin dili də, cibi də qısa,
Səxalı kişilər sayılar eldə.
O, ürək gəzdirdi – ərdlərə dözən,
Dost-tanış görəndə açdı cibini.
Kasıba-kusuba payladı bəzən
Özünün halalca məvacibini.
Vallah qınamıram mən təbiəti,
Qartalın səması əngin olmalı.
Heçdi bu dünyanın varı, dövləti,
İnsanın ürəyi zəngin olmalı.
O, layla nəfəsli, bayatı ruhlu,
Qoşma qanadlıdır, saz havalıdır.
Ucalıq sakini, zirvələr oğlu
Elə qış günü də yaz havalıdır.
Onun ürəyində sənət eşqi var –
Müxəmməs, gəraylı, bayatı sevir.
Hər gilə qanında həyat eşqi var –
Bu gözəl, bu zalım həyatı sevir...
Babası Şəmşirdi, atası Qənbər –
O, sözdən, kəlmədən, kəlamdan boldu.
“Həyat yollardadır” deyib Peyğəmbər,
Onun qarşısında həmişə yoldu...
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İşğaldan əvvəl
Bir el yaşayırdı dağlar qoynunda,
İnsanlar şad-xürrəm, bəxtəvər idi.
Ulular daş qoyan ulu yurdumun
Torpağı cavahir, daşı zər idi.
Zirvələr qalxmışdı günəşə kimi,
Meşəmi var idi o meşə kimi?..
Nərgiz, boyçiçəyi, bənövşə kimi
Hər kəsin ruhu da təzətər idi.
Beləcə illərə dönürdü aylar,
Artıb çoxalırdı ağban saraylar.
Zümzümə edirdi nəğməkar çaylar,
Oxuyan gah Tutqu, gah Tərtər idi.
Bu cənnət məkanda ölənmi vardı,
Başına qəzalar gələnmi vardı?
Dünyada dərd nədir bilənmi vardı –
Dərdsizlik ən böyük dərdi-sər idi.
Kimsə ayırmazdı yaxın, uzağı,
Hamıya bir idi dağlar qucağı.
Üstdə dava düşən Allah qonağı
Evin yiyəsindən mötəbər idi.
Şimşəyin qılıncı bulud sökərdi,
Bulud gözlərindən leysan tökərdi.
Dağlar el-obaya keşik çəkərdi –
Qolboyun zirvələr səfərbər idi.
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İnsanı ürəkdən duyardı insan,
Ahılda, cahılda olmazdı nöqsan.
Yoxdur yer üzündə belə bir məkan –
O, mənim torpağım Kəlbəcər idi...
***
Qara bulud aldı dağlar başını,
Dövran dönük çıxdı, zaman dəyişdi.
Yenə silkələyib qan yaddaşını
“Mehriban” qonşumuz yaman dəyişdi.
“Qarabağ bizimdir” – deyib xor ilə
Durdu üzümüzə qəfil erməni.
Şikara çıxmışdı təzə tor ilə,
Kəsdi yolumuzu səfil erməni.
Kolluqda gizləndi saqqallı kafir,
Doldu quldur ilə dağ, dərə yolu.
Burda yaralandı neçə müsafir,
Qan-qada yoluydu Ağdərə yolu.
Kəlbəcər qalmışdı mühasirədə,
Gedənlər, gələnlər əzab çəkirdi.
Deyən vaxt yetişib, gəlmişdi vədə –
Kafirlər bizimlə hesab çəkirdi...
Karvan düzəldərək rus qoşunları
Bizi o itlərdən ötürürdülər.
Pusqulu yolları etməmiş yarı
“Vəzifə borcu”nu bitirirdilər.
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Gəldi el-obanın dərdi, bəlası,
Yurdun ağarmayan gecəsi oldu.
Bir gün də Şəmşirin Çimnaz balası
Bu qanlı “körpüdən” keçəsi oldu.
... O günün ovqatı başqaydı bir az,
O gedən karvanı əcəl apardı.
Düşmən gülləsinə tuş gəldi Çimnaz,
Dədənin lal ruhu fəryad qopardı.
Göylərə dirəndi amanlar, ahlar,
Çəkdi imtahana gör zaman kimi...
Qatil qabağından qaçmadı Şahlar1,
Döyüşdü sonacan qəhrəman kimi.
Murdar kafirləri nişan alanda
Səngərə yatmadı, daşa çıxmadı.
İgidlik göstərdi Şahlar o anda –
Bircə gülləsi də boşa çıxmadı.
Kol-kosun dibində gizlənib, pusub
Onu kürəyindən yaraladılar.
Bir ana qəlbinə çarpaz dağ basıb,
Bir ata qəlbini paraladılar.
...Beləcə qan yudu karvan yolunu,
Kəlbəcər çırpındı matəm içində.
Düşmənlər bir az da açdı qolunu,
Bizlər qərib olduq vətən içində.
Belə bir iz qoydu doxsanıncı il,
Çox gördük o ilin qan-qadasını.

1
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Adamlar hay salıb, çalsa da təbil
Mərkəz eşitmədi el sədasını.
Gündəmə gəlmişdi “böyük siyasət”
Qarabağ ustufca təmizlənirdi.
Düşmən tərəfini tuturdu dövlət,
Bakıda erməni əzizlənirdi.
Daha bağlanmışdı Ağdərə yolu,
O yol döyüş yolu, dava yoluydu.
İstər Cavanşir ol, istər Koroğlu
Yeganə təsəlli hava yoluydu.
Gözlər dikilmişdi bir vertalyota,
O da görünmürdü duman olanda.
İnsan nifrət edir vallah həyata –
Haqsıza haq verən zaman olanda.
Kəlbəcər qalmışdı mühasirədə,
Orda çörək dərdi, orda un dərdi.
Çəkilən deyilmiş müharibədə
Arvadın, uşağın, cocuğun dərdi...
Bakıda yaşayan kəlbəcərlilər
Gecəli, gündüzlü narahat idi.
Dərdlinin halını dərdlilər bilər –
Əlçatmaz doğmalar sanki yad idi.
Toplaşıb “Murovdağ” cəmiyyətinə
Yurddaşlar qalırdı yurdun hayına.
Yardım yığılırdı hey dönə-dönə,
Verirdi nə düşsə kimin payına.
Cavid var-gəl edir, düşünür nəsə,
Hamıya fikrini bildirir kəsə:
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– Ağdərə dönübsə girov yoluna
Çarəmiz qalıbdır Murov yoluna.
Bu yoldan keçməli ərzaq karvanı –
Ac qoya bilmərik eli, obanı...
Məşvərət gününün ertəsi günü
Sınır intizarın polad hasarı.
Çəkir ağır-ağır, çəkir yükünü –
Bir karvan yollanır Murova sarı.
O qarlı, o buzlu dağ gədikləri
Sanki yerləşirdi bəyaz kürədə.
Nə idi Cavidin istədikləri:
El aclıq çəkməsin mühasirədə.
Görürdü dəhşətin o, son ucunu,
Qaramat yağırdı belədən belə.
Vermək istəyirdi övlad borcunu
Onu oğul kimi böyüdən elə.
Qaytarmaq istəyib haqq-sayını
Vururdu özünü əlli yerə o.
Ayda neçə dəfə yardım payını
Yollaya bilirdi Kəlbəcərə o.
Kəlbəcər deyilən gözdən uzağı
Yadına salmırdı Cəbhə öndəri.
Xalq elə bilirdi gələn ərzağı
Bakıdan “qayğıkeş” dövlət göndərir...
Arabir düşərək yolun ağına
Dağlara tuturdu üzünü Cavid.
Ehtiyac yox idi səs-sorağına,
Reklam eləmirdi özünü Cavid.
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Nə tankın üstündə şəkil çəkdirir,
Nə də yapışırdı un kisəsindən.
Sonuncu bişirim çörək qalanda
Qorxurdu kəndinin1 son kisəsindən.
Ərzaq daşınırdı çətin, birtəhər
O qarlı aşırım, buzlu yal ilə.
Göyündə ulduzu sönən Kəlbəcər
Barışa bilmirdi bu iqbal ilə.
El-oba qalmışdı mühasirədə –
Bunun ki, bir ayrı adı yox idi.
Elan olunmamış müharibədə
Həyatın əvvəlki dadı yox idi...
Bizi gözləyirmiş qəzavü-qədər,
Sən demə dastanlar, nağıllar varmış.
Yol çəkən gözlərə qonanda kədər
Yaxşı ki, Cavidtək oğullar varmış...
Dədəmiz Şəmşirin ruhu şad olsun –
Vaxtında vermişdi nəsihətini.
Bu da qismət imiş – Cavid doğulsun,
Çəksin el-obanın əziyyətini...

1
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Ağdaban faciəsi
(8 aprel 1992)

Bu erməni qovğası
Nahaq qandan başladı.
Kəlbəcərin işğalı
Ağdabandan başladı.
Dağlara təzə-təzə
Yaz nəfəsi dəyirdi.
Düşmənin cəhrəsində
Fələk dükcə əyirdi...
Saraldı birdən-birə
Çöl-çəmənin bənizi.
Daha dalğalanmadı
Gül-çiçəyin dənizi.
Qatı zülmət qarışdı
Elə bil ağ dumana.
Sən demə yol gəlirmiş
Kafirlər Ağdabana.
Yuxudaydı kənd-kəsək,
Az qalırdı səhərə.
Qəfil yer-göy tərpəndi,
Silkələndi dağ, dərə.
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Bilinmədi bu toplar
Haçan, harda quruldu.
Haray salan insanlar
Yerindəcə vuruldu.
Çayqovuşan, Ağdaban
Keçdi düşmən əlinə.
İki kənd qurban getdi
Erməni əməlinə.
Qapımızda qul olan
Nökərlər qudurdular.
Qadın, uşaq demədən
Kim gəldisə vurdular.
Güllələmək bir yana,
Hələ baş da kəsdilər.
Kəndi yandırmaq üçün
Yamanca tələsdilər.
Yanan ot tayasına
Atdılar adamları.
Qoyun-quzu mələşdi
Od yaxanda damları.
Haray ərşə dirəndi,
Eşidən yox, bilən yox.
Bəlkə də yer üzündə
Bu əzabla ölən yox.
Dədə Şəmşirin yurdu
Alışıb külə döndü.
Kənddən salamat çıxmaq
Yaman müşkülə döndü.
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Döyüşdülər kişilər,
Döyüşdülər sonacan.
Axırıncı gümana,
Sonuncu patronacan.
O gün sanki gecikdi
Günəşin də doğması.
Dədənin soy-kökündən
Getdi neçə doğması...
Axar bulaqların da
Suları durğun oldu.
Xocalı qırğınından
Betər bir qırğın oldu.
Beləcə məhv edildi
Çayqovuşan, Ağdaban.
Çaylar qırmızı axdı,
Dizə çıxdı dağda qan.
Düşmən topa tutanda
O güneyi, quzeyi
Alışıb külə döndü
Dədənin ev-muzeyi.
Bizə baha oturdu
Kafirin yol azması.
Yandı şair Qurbanın,
Şəmşirin əlyazması...
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***
Gecikən deyildi səhəri açan
Qanpipik xoruzun banı bir belə.
Vaxtında Vətənə “can” desəydilər
Ağrılar çəkməzdi canı bir belə.
Buludlar içində günəş boğuldu,
Bulaqlar qurudu, çaylar soğuldu.
Dədə ocağında soyqırım oldu —
Dağlar görməmişdi qanı bir belə.
Bir kimsə bilmədi nə olan işdi,
Mərmilər yağdıqca kənd-kəsək bişdi.
Gilizlə, patronla “bəzənməmişdi”
Tərtərin sahili, yanı bir belə.
Çatmadıq qalanın haray səsinə,
Yetmədik ölənin son nəfəsinə.
Zəhər axıtmazdı bal əvəzinə
Perik beçələrin şanı bir belə.
Dağlar xəcalətdən xar olurdu, xar,
Zirvədə kövrəlib əriyirdi qar.
Bilməzdik xalqına biganə baxar
Ölkənin bəyləri, xanı bir belə.
Şeytan əməliydi yol gələn bu şər,
Qəfil dərd insanın bağrını deşər.
Fəlakət, müsibət, ey əhli-bəşər,
Hanı yer üzündə, hanı bir belə?..
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***

Bakıda yaşayan yurddaşlarımız
Bu qandan, qadadan xəbərdar idi.
Ağlayıb-sızlarkən dağ-daşlarımız
Hərbi nazirimiz sanki kar idi.
Bir dəstə yollandı o nazirliyə,
Əvvəlcə gəlmədi görüşə nazir.
Qorxdu xəbər çata ən böyük bəyə,
Durduğu yerdəcə ilişə nazir.
Odur ki, saxladıb avtomobili
Çıxdı camaatın qabağına o.
Zalımın elə bil zəhərdi dili,
Qəti yaraşmırdı papağına o...
Cavid bu qırğından danışıb ona
Dedi silah verin döyüşə gedək –
Cavabdeh sizsiniz tökülən qana,
Millətin yanında diliniz gödək...
Nazirin saçı tək ağardı rəngi;
– Bizim nazirliyin silahımı var?
Cavid qəzəbləndi: – bir quş tüfəngi
Yoxdusa millətin günahımı var?
Nazir təkrar etdi: – danışma cəfəng,
Bacara bilmirsiz beş qotur ilə...
Yoxdusa avtomat, yoxdusa tüfəng,
Döyüşün lom ilə, armatur ilə...
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Təzə dağ basıldı köhnə dağına
Bu sözdən qovruldu, ütüldü Cavid.
Saxta generalın çal papağına
Gözümün önündə tüpürdü Cavid.
Baxdıq ki, dodağı, əlləri əsir,
Mindi cin atına o, birdən-birə.
Bayaqdan bir güllə tapmayan nazir
Az qaldı bizləri güllələtdirə...
İzdiham tez onu aldı araya,
Heç kəsin ürəyi dolu qalmadı...
Nələr deyilmədi nazir qağaya —
Qaçmaqdan savayı yolu qalmadı...
Kəlbəcərin işğalı
(mart-aprel 1993)
Hələ sağalmamış Ağdaban dərdi,
Hələ qurumamış gözlərin yaşı,
Qəfil Kəlbəcərə bir bəla gəldi,
Fəlakət bürüdü o dağı, daşı.
Düşmən Kəlbəcəri saldı kəməndə,
Qara bulud qondu dağlar başına.
Elimə, obama Novruz gələndə
Göz yaşı qarışdı bayram aşına.
Göydən dolu kimi yağdı mərmilər,
Hər yandan yurduma atəş saçıldı.
Üzdü ürəkləri gündə bir xəbər,
Açılan səhərlər qanla açıldı.
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Ölümdən qorxmadı igid oğullar —
Güllələr şığıyıb yanından keçdi.
Yurdunun yolunda şəhid oğullar
Ər kimi döyüşüb canından keçdi...
Hələ də danışır ellər, obalar
Tahirin, Mahirin şücaətindən,
Xilas eylədilər bu qəhrəmanlar
Nə qədər insanı dardan, çətindən.
Yurd sinə gərsə də gülləbarana
Daha tablamağın yeri yox idi.
El köçü başladı dağdan arana,
Daha ağlamağın yeri yox idi.
Bu günlər əsir də düşdü obalar,
Eşidən olmadı elin səsini.
Dünyada ən qəmli bir dastan olar
Mən yazsam Kəlbəcər faciəsini...
Beləcə kükrədi qaçqın dalğası,
Bir karvan uzandı məmləkət boyu.
Təzə ünvan oldu köçkün yuvası
Neçə şəhər boyu, neçə kənd boyu.
Çadır şəhərciyi yarandı belə,
İlanlar mələyən çöllər dəyişdi.
“Didərgin” kəlməsi gəldikcə dilə
İçi nifrət dolu ellər dəyişdi.
Daşdı el-obanın nifrəti, kini —
Ümmana dönürmüş o daşan zaman.
Bir görən olmadı kəlbəcərlini
Yardım növbəsində tutaşan zaman...
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Bu ağır zamanda, bu dar ayaqda
Cavid unutmadı yurddaşlarını.
Qaçqına baş çəkdi qarda, sazaqda,
Sildi ağlayanın göz yaşlarını.
Suya həsrət qalan soydaşlarına
Buz tək su çıxartdı yerin təkindən.
Əl tutub bu bacı-qardaşlarına
Qurtardı onları dərd-qəm yükündən.
Bakıya axışan qaçqın-köçkünlər
Onun qayğısından faydalandılar.
Cavid el gözündə böyüyən günlər
Paxıllar, xainlər xırdalandılar...
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Epiloq
Siz yaxşı tanıyan bir eloğlumu
İstədim təzədən tanıdım sizə.
Mənim yazdıqlarım yalan, doğrumu —
Özünüz baş vurun öz qəlbinizə.
O, mənim yurdumun sadə bir oğlu,
Yurda məhəbbətlə qaynayır qanı.
Demirəm Babəkdir, ya da Koroğlu,
Doğulur hər əsrin öz qəhrəmanı.
...Qarışıb elimin yası yasına,
Ayrılıq hər kəsin belini əyib.
Cavid məlhəm qoyub yurd yarasına,
Əlindən gələni əsirgəməyib.
Qızıl ürəyi var bu yurddaşımın,
Qızıldan, gümüşdən taxtı, tacı yox.
Qartal balasıdır dağlar başının,
Reklama, tərifə ehtiyacı yox.
Şairin səsini göylər eşidir,
Belə oğullara Tanrı yar olsun!
Bu yazı qəlbimin sifarişidir —
Yazdım ki, sabaha yadigar olsun...

Bakı, 2005
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