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DİQQƏT 

Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun 

qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, 

yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron 

informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu 

qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və 

tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsin şamil olunmur.  
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SÖZ 

 

Qələm qan-qan deyir yenə 

Misralar qan içindədi... 

Sözlər kəsik başlar kimi 

Qanlı meydan içindədi... 

 

Yarasından qan fışqıran 

Sözlərə dəymir köməyim... 

Ağrıdan “Vətən” qışqıran 

Sözlərə dəymir köməyim... 

 

Sandım ki haqq yolundayam 

Mən verdim sizi qırğına... 

Qəlbimə gömürəm sizi – 

Qardaşlıq məzarlığına... 

Sizi qeyrət qəltan etdi 
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Tikə-tikə, doğram-doğram... 

...Qanınız tökülən yerdən 

Gün gələr Vətən doğular...  

 

 

                *** 

 

Bu söz nə yaman göynəyir – 

Yarasına duz basılıb... 

Bir sevgi ölüb bu sözdə – 

Bir qız ordan özün asıb . 

 

Mən öldürmüşdüm sözünü 

Mənə məktub yazan qızın... 

Sevgilisi mən olmuşdum 

Sözdən özün asan qızın. 
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              *** 

  

Ah, necə dikbaşdı bu söz – 

Alnına güllə çaxdılar... 

Söz sıçradı dörd bir yana 

Sözün yiyəsin çapdılar... 

 

Söz yiyəsi dünya boyu – 

Ölüm ilə baş-başadı... 

Sahibini söz öldürür, 

Sahibini söz yaşadır... 

 

                                       02.04.14 

 

 

 

KĠġĠ SÖZÜ 
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Sözdür də.., görünən izi qalmayır 

Hərdən şapasan da şillə yerinə... 

...Kişinin dediyi söz də kişidi – 

Qoyub atmaq olar güllə yerinə... 

 

Sözdür də.., başına hər cür ip salıb 

Yüz yana, yüz yerə qatlamaq olar... 

İlahi gücü var, kişi sözüylə 

Min illik bütləri laxlatmaq olar... 

 

Sahibsiz mülkləri ot-alaq  basar, 

Çoxalar bayquşu viranələrin, 

Kəsərli söz deyən kəs olmayanda 

Qeyrəti olmayıb zəmanələrin... 

 

Bədbəxtdi qeyrətdən qısır zəmanə, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Tofiq Nurəli             “Yarpaqlarım ağrıyır” 

İsitmir kişisiz alışan ocaq, 

İnanma böyüyüb söz deyən olsun 

Qısır zəmanədə böyüyən uşaq. 

 

 

Kişi sözü gərək hər zəmanənin – 

Burda min məna var ensən dərinə... 

Kişinin dediyi söz də kişidi– 

Qoyub atmaq olar güllə yerinə... 

 

23.02.13 
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    VƏTƏN ġAĠRĠNDĠR! 

 

Bölünüb, satılıb sevdiyi torpaq – 

“Anadır” , “namusdur” dediyi torpaq... 

Həmin dəyirmandır, 

həmin də çax-çax: 

Vətən şairindi, Vətən şairin. 

 

Özünün yoxsa da bir qarış yeri, 

Üzündə dərdlərin min qırış yeri... 

Ağrıyır belinin qırılmış yeri – 

Vətən şairindi, Vətən şairin. 

 

Hər şeyi nisyədi, nağdı yoxsa da, 

Heç nəyə əl vurmaq haqqı yoxsa da, 

Anlaya bilmirəm, nə hoqqadısa – 

Vətən şairindi, Vətən şairin. 
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Üç metr qəbrçün pulu da yoxdu.., 

Qışda bürünməyə çulu da yoxdu... 

Gecəqondusunun yolu da yoxdu – 

Vətən şairindi, Vətən şairin. 

 

Onu lağa qoyur hər yoldan ötən.., 

Dediyim bədbəxtdi o gözdən itən... 

Sən necə Vətənsən; Vətən, ay Vətən... 

Vətən şairindi, Vətən şairin... 

 

                                06.06.14 
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        MAMONT 

 

Bom-boz  

bum-buz insanların arasında, 

Laqeyd zəmanənin  

buzlaqları içində, 

Orbitindən çıxmış zamanın  

uzaqları içində, 

O tindən – 

Bu tindən axışan  

zəmanə uşaqları içində 

Mən bir MAMONT kimi yaşayıram! 

Mitinqlərin,  

yürüşlərin,  

Təntənəli görüşlərin, 

post-patrulların,  

şouların,  
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ritualların,  

bozdarların, tulaların, 

kosalaşmış – keçəlləşmiş mühitin , 

məhəbbətin (gülməlidir!),  

altı deşilmiş səbətin, 

dənizdən keçəcək körpünün, 

tikanları şmon olmuş kirpinin, 

təzə limonun və təzə limanın, 

radarların,  

antenlərin,  

çatların, 

cürbəcür deputatların, 

yazılı və elektron KİV-lərin, 

xoş və yaman şişlərin, 

xarici və daxili işlərin, 

yaxın və uzaq gələcəklərin, 

gələcək keçmişlərin 
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heç bir dəxli yoxdur mənə - 

Mən bir MAMONT kimi yaşayıram  

bu sevimli arktikada. 

 

23.03.11 
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        ġƏRQ-QƏRB  

  

Qəzəl, qoşma, qafiyəli şeirlər- 

Nizamlı, hərbi qiyafəli şeirlər... 

Xristian məzarlığına da oxşayır- 

Uzaqdan baxanda: 

Cərgə, 

sıra, 

dümmdüz... 

Bircə 

artıq heca 

buynuz çıxarmış adam kimidi... 

Beytlərin qafiyədən 

qarnı şişib-dam kimidi, 

hamilə qadın kimidi. 

Yüz illərdi Şərq 

şaqraq qafiyələr içində yazır! 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Tofiq Nurəli             “Yarpaqlarım ağrıyır” 

Yazıq! 

Min yazıq Şərq şairləri 

Bu mizansız- 

döngəli, 

dar dalanlı, 

Xaos içində itib-batan 

( küçələdə içib-yatan bomj günündə) 

Şərq obalarında 

mizanlı şeirlər yazdılar, 

Axırda da 

obalarına bənzər 

qəbristanlıqda yatdılar- 

yerləri də bilinmədi. 

Mizan Şərqin şeirində qaldı eləcə- 

həyatına keçmədi, 

Şərq yerində qaldı eləcə. 

Mizan Şərqin şeirindən- 
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doğulduğu yerindən 

Qərbin həyatına getdi! 

Bitdi, 

elə burada da Şərq batdı, 

qurtardı Şərq! 

İndi qara qatırdı Şərq! 

O qədər üzgün, 

ya da o qədər körpə ki, 

altına batırıb kimi. 

Xaotik, səntirli, “gəzəyən”. 

təngnəfəs, mizansız, 

Şərqə bənzəyən, 

şeirlər yazır Qərb şairləri 

yüz illər boyunca... 

 

07.02.08 
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ġƏRQĠ DEYƏNLƏR 

 

Həzin bir səslə, 

ən xoş avazla, 

nəğmədən şən-şən 

süzülən nazla, 

vurğun könüllə, 

sevən ürəklə 

ah, bu mələklər, 

ah, bu mələklər 

şərə şərqi deyillər... 

 

Yenə öz arzum 

qaldı kölgədə.., 

Yenə uduzdum... 

Ey bəxt ulduzum, 

qəlbi təmizlər, 
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qəlbi kövrəklər – 

ah, bu mələklər, 

ah, bu mələklər 

şərə şərqi deyillər... 

 

 

Sözlər istidi, 

nəğmə təzədi... 

Əvvəlcə sandım 

bu bir məzədi. 

...Mən öz içimdən 

gör necə sındım... 

Bütün ümidlər 

getdi küləklə... 

Ah, bu mələklər, 

ah, bu mələklər 

şərə şərqi deyillər... 
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En ucalardan – 

anlat məni də, 

inandır,  

ya da  

aldat məni də, 

Ey ulu tanrı! 

...Üz-üzə qaldım 

yenə fələklə... 

Ah, bu mələklər, 

ah, bu mələklər 

şərə şərqi deyillər... 

 

28.03.10 
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ĠġSĠZ KÜLƏK 

 
Payızın ayağı düşdü küləyə – 

Şadlığından fırlanır, 

Sevincindən dönüb gülləyə – 

Burdan vurub  

ordan çıxır; 

Pəncərəni qırıb çıxır, 

Bir qocanı yıxıb qaçır, 

Avtobusdan düşüb qaçır – 

Uşaqtək sivişib qaçır, 

Qaçır tövşüyə-tövşüyə.., 

Bir papağı qapıb qaçır... 

Özünə iş tapıb  

külək. 

Nisyə dəftərlərindən  
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sildirəcək adını,  

Yaxası qurtaracaq 

bankın kreditindən, 

Kommunal xərclər daha  

az kəsəcək ətindən... 

Küləyə iş tapıldı: 

Bir payızlıq,  

bir qışlıq  

külək çıxdı çətindən... 

Bütün yazı, 

bütün yayı  

neçə kərə keçsə də 

TQDK testindən 

Söhbət pilləsindən 

keçə bilməmişdi heç... 

Cırıb çırpdı diplomu  

kəlləsinə kollecin... 
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Təpəsinə vurdu cin  

havalandı, 

 havalandı  

birdən dönüb külək oldu –  

dəli külək... 

...İndi gətirir əli; 

küçələri süpürür,  

qabağına keçəni sürüyür,  

binaları, 

maşınları silir,  

adamları qovur, 

bir hovur dayanmir... 

Bilir, 

 indi işini bilir külək. 

İndi tapıb işin çəmini: 

Odeyy,  

gör necə yortur  
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onu beş il aldatmış 

professor əmini,  

alır canını 

söhbətindən keçmədiyi xanımın... 

Tapdağa döndərib  

TQDK-nın damını... 

Getdikcə havalanır.., 

Tufana dönər ha..,  

qatar bir-birinə hamını. 

 

26.11.12 

  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Tofiq Nurəli             “Yarpaqlarım ağrıyır” 

POSTMODERNĠZM 

 

Köhəldim, 

İndi sanki 

Mən söz avarasıyam; 

Raketlərin yanında  

Bir at arabasıyam  

 

Kseroksdan çıxıb  

Raketlər bircə-bircə... 

Seçilmir bir-birindən 

Ya ölçü, ya da cərgə... 

 

Ütülü, parıltılı, 

Sürətli və çox rahat... 

Hər şey yerli-yerində- 

Amma ölmüşdür həyat 

 

                20.11.05 
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DƏYĠRMAN DAġI 

 

Vaxt olub ki, bir oba 

Sevinibdir səsinə.., 

Öyünərək döyübdür 

Çax-çaxla sinəsinə. 

Sanıb ki, gəlhagəldi, 

Sanıb ki, bəxtəvərdi... 

Sular pəri fırladıb, 

Pər bu daşı fırladıb, 

Bu daş özü pər olub 

Bütün yeri fırladıb. 

Zaman onu fırladıb? 

O zamanı fırladıb? 

Hansı yana əyilib, 
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Hansı yanı fırladıb? 

...Orda köhnə, atılmış 

Bir dəyirman daşı var... 

...O, bir dağın döşündə 

Daş ömrünü yaşardı, 

Ya da, elə bəxtinə 

Başqa ömür düşərdi –  

Yaşayardı daş kimi, 

Bütöv sal qaya kimi... 

Özü də bilmir indi 

Günahkar saya kimi? 

...Orda köhnə, atılmış 

Bir dəyirman daşı var... 

Onu qoymayıblar ki, 

Bircə saat, bircə an 

Özü üçün işləsin, 

Özü üçün yaşasın... 
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Hər gün batınca günəş, 

Hər gün sökülüncə dan 

O fırlanıb yerində –  

Fırladıblar doğrusu... 

Kimdi tale oğrusu? 

Heç özü də bilmədən 

Ömrünü üyüdüblər –  

Özgələrə yem olub. 

Yaxşı bax,  

daş olsa da 

necə ömrükəm olub?! 

Ovulub gedən ömrün 

Heç izi də qalmayıb... 

Mat qalıb –  

bu dünyaya 

heç sözü də qalmayıb... 

...Orda köhnə, atılmış 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Tofiq Nurəli             “Yarpaqlarım ağrıyır” 

Bir dəyirman daşı var; 

Otların arasında, 

qanqalların içində. 

 

   18.05.07 
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        TALE 

 

Suya baxdım sual dolu, 

boz-bulanıq lil axırdı, 

lal axırdı – 

cavabı yoxuydu deyəsən. 

Suya baxdım sual dolu  –  

gölməçə bataqlığa  

O da susdu... 

Bir qurbağa başını 

çıxarıb durdu  – 

o da susurdu. 

Quyruqları çömçə-çömçə  
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xırda varlıqlar burda büsat qururdu. 

Suya baxdım sual dolu  – 

dağ çayına 

 şirin-şirin şırıltıyla, 

dum-duru bir şıltaq işartıyla, 

dəstə uşaq gülüşüylə,  

dəstə uşaq şadlığıyla 

dəstə uşaq paklığıyla  

çapırdı dərələr boyu, 

Gedirdi.... e..... gediridi... 

...Mən bilirəm  

o gedirdi boz-bulanıq olmağa, 

lal olmağa,  

gölməçədə boğulmağa. 

 

24.02.10 
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VĠCDANLI ADAM 

 
Bircə havanın təmənnası yox... 

Mənası yox,  

faydası yox  

havadan təmənnaların, 

Sözsüz-səssiz baxa-baxa  

oynadığın bu oyunun  

qaydası yox... 

...Günəşə tez-tez çıx deyirsən, 

istisi bol,  

ömrü uzun olsun  

deyirsən günəşli günlərin, 

çünki bu keçməkeçli günlərdə  

isti pal-paltarın az, 
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 çoxusu da nimdaşdı... 

Heç olmasa göy-göyərti – tərəvəz 

bol və ucuz olur 

günlər uzun olanda,  

qısa gecələrdə  

insan özüylə az üzbəüz olur. 

Özüylə rastlaşmaqdan,  

özüylə üzbəüz olmaqdan – 

bu güzəştsiz hesablaşmaqdan  

dəhşətli, qorxunc, əzablı  

və məşəqqətli heç nə yoxdu indi... 

Vicdanı başı əsəbi, nəbzi gərgin, 

sinəsi dağlı, 

ürəyi ağrılı, 

günü göy əskiyə bükülmüş, qardaş,  

ciblərisə bom-boş. 

Uzun gecələrdən qaç, vicdanlı adam! 
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Soyuq havalardan qaç, vicdanlı adam! 

Bu boz zamandan qaç, vicdanlı adam! 

Namərdin verdiyi amandan qaç, vicdanlı adam! 

Qarşına çıxan adamdan qaç, vicdanlı adam! 

Sənin başqa yolun,  

başqa çarən yoxdu... 

Çünki səndən baş açmaq istəyən, 

 baş çıxaran yoxdu, vicdanlı adam! 

Bu uzun gecələr, soyuq havalar, 

bu boz zaman, 

namərdin verdiyi aman, 

bir vaxt əl tutduğun  

qarşına çıxan adam, 

bir də ki, səni bu günə salan vicdan 

qətlə yetirəcək səni, vicdanlı adam. 

 

18.02.10 
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«SATQIN» 

 

Gec-tez səni ələ verəcək 

ürəyinin çapıqları... 

Böyük-böyük ünvanlarda bağlısa da, 

Türmələrin qapıları 

hər vaxt üzünə açıqdı, şair! 

 

Bu nə acıqdı, şair? 

Bu nə aclıqdı, şair? 

Bu nə qoçuluqdu, şair: 

səndən başqa görən yoxdu  

dediyin həngamələri? 
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Bu nə ALÇAQLIQDI, şair! 

 

    05.05.14 
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               BOMJ 

 

Axtardığı zibil yeşiklərinin 

 sayına görə, 

Supermarketlərin qabağında axıtdığı  

ağız suyuna görə, 

Gözlərinə çökmüş  

mənasız boşluğa görə, 

Həyatla açdığı mənasız savaşa görə, 

Dilindəki göydələn şöyüşə görə  

bu bomj 

bilmirəm o dünyanın hansı qatına 

düşməlidi?! 
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Amma, mütləq 

Ginnesin rekordlar kitabına  

düşməlidi. 

 

12.11.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAVADAYAM! 

 
Bom-boşdu hər yan:  

həyat,  
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hava,  

iş yeri,  

dostlar,  

kitablar,  

içimdə külək yeriyir– 

əsmir 

heç yana tələsmir… 

Özüm də havadayam:  

ölçüsüzlük,  

çəkisizlik,  

çarəsizlik içində 

boş-boşuna 

obaş –bubaşa…  

gedən kartejlərə, 

yerə düşməyən, 

havada veyillənən 

damcılara – yağışa,  
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dalüstə uzanıb 

üzü göylərə 

soyuq-soyuq parlayan günəşə, 

yellənən bayrağa  

bum-buz 

və bom-boz təbəssümlə baxıram… 

Aşağıda evim yox,  

Işim yox,  

elə danıblar ki, keçmişım yox,  

elə danıblar ki, 

uğrunda çarpışdığım 

haqqım qalmayıb, 

özümün də çağırmağa adım qalmayıb,  

tanımadığım alçaq, 

tanımadığım satqın qalmayıb,  

tanıdığım bir dənə də mərd qalmayıb..., 

Çəkmədiyim əzab, 
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çəkmədiyim dərd qalmayıb… 

Görmədiyim ehtiyac qalmayıb, 

təmənnasız bir ağac qalmayıb – 

kölgəsinə sığınmağa, 

kipriyimə enməyə yuxum qalmayıb 

talanıb,  

tapdanıb,  

aldanıb,  

söndürülüb,  

öldürülüb e.., öldürülüb –  

ruhum qalmayıb! 

Orda məni sevindirəcək 

nə bir çiçək var, 

Nə də 

Ümid verən bir gələcək var… 

…Havadayam 

Baxıram biganə-biganə.., 
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görürəm havaya qalxır bir-bir 

anlayanlar divanə-divanə… 

 

20.12.11 
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DĠġĠ AĞRIYAN KÜLƏK VƏ 

ĠÇĠ AĞRIYAN ġƏHƏR! 
 

Çırpınır dər-divara,  

hara gəldi atılır  

altını üstünə çevirir şəhərin,  

atılır üstünə  

kifirin də, 

gözəlin də, 

başı öz əlində  

deyil  

ulayır damlar boyu  

soyuq və sarsaq külək... 

Mənə tanışdı bu hal –  

olub neçə dəfə,  
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olub dalbadal... 

Qorxma, 

küncə qısılma, 

düşməsin ürəyin; 

Dişi ağrıyır küləyin! 

Küləyin dişi ağrıyır... 

Qorxulu xəbərlər yazır  

səhər qəzeləri – 

şəhər qəzetlərdə  

həmin külək kimidi, 

İnternet dolub-daşır 

həmin küləklə: 

saytları,  

xəbər agentliklərini  

dolaşır həmən külək indi... 

Bu hal mənə tanışdı,  

ola bilsin yanlışdı, 
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ola bilsin yox... 

Hərhalda az,  

ya çox  

şəhərin içi ağrıyır... 

Mən nə külək həkimiyəm,  

nə şəhər həkimi, 

Amma ovcumun içi kimi  

bilirəm 

Ağrılar sağalmaq istəməyin əlamətidir... 

Onu da bilirəm ki, 

bu ağır-ağır ağrılar.., 

Dişi ağrıyan külək 

İçi ağrıyan şəhəri  

sağalda da bilər,  

dağıda da bilər... 

 

22.12.11 
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ÇAĞDAġ 

 

Qafiyəsiz  

ağ şeirlərin, 

suvaqsız divar kimi çılpaq şeirlərin, 

Qədim şəhərlərin xarabalıqlarına, 

qurd yemiş dananın  

ağaran qabırğalarına oxşayan 

labirintindən keçib gedincə  

şikəst oldum;  

bir misra ayağıma ilişdi, 

biri balağıma, 

gözləmədiyim tindən  

bir misra dəydi, 
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başım şişdi. 

Bu nə işdi qardaşım? 

Nə söz? 

Nə şeir? – 

Balaxanı zibilliyidi elə bil,  

Xalis 

xaos. 

Ağlımsa deyir: 

Sən sus! 

                            07.02.08 

 

 

 

 

 

      BĠZĠM NƏSĠL 

 
Biz məğlub olduq  

hər şeydə, 

hər yerdə: 
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İstər tale yolundakı döyüşlər olsun, 

İstər Vətən naminə,  

istərsə də şeirdə. 

Qaliblərin repressiyası  

və  

məğlubluğun depressiyası 

polis qandalından güclü... 

...Sakit və arxayın idik..,  

o qədər arxayın ki,  

bir dəllək ülgücü  

qəfil dirənəndə boğazımıza  

ağzımızı açmaq belə imkansız, 

Namərdin qabağından  

namərdcəsinə qaçmaq belə imkansız. 

Biz məğlub olduq;  

nə özümüzə tale qurduq,  

nə Vətəni qoruduq, 
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nə təzə bir şey yazdıq. 

Verdiyimiz itkilər  

havayı getdi, 

havaya getdi içimizin odu. 

Biz qorxaq  

və istedadsız deyildik,  

axmaq 

və iddiasız da deyildik. 

Belə ucuz ömür,  

belə ucuz ölüm də istəmirdik. 

Amma biz məğlub olduq –  

hər şeyimiz var ikən. 

Bunu anlamaq,  

bunu sinirmək qeyri-mümkün. 

Bu yük boynumuzda, 

bu ad içimizdə, əynimizdə  

bu daş sual beynimizdə:  
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axı nə üçün biz məğlub olduq? 

 

04.02.12 
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VĠCDANI AĞRIYANLAR 

 

Bu hündürmərtəbələr 

şeytan yuvalarına oxşayır, 

şeytanlar yaxşı yaşayır... 

Hamımız onlara kömək həvəsindəyik- 

şeytan cərgəsinə keçmək həvəsindəyik... 

Ora yol yoxdu, 

Ora yol yoxdu iblis olmasan. 

Birinci mərtəbələrində 

satmaq və satılmaq öyrədirlər... 

Şeytanların əsarətindədi bütün şəhər, 
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Meydan sulayır şər- 

sevinirik də hələ... 

Hər addımda  “excence”, 

hər tində bir bank- 

hər biri ən müasir silah , 

ən müasir tank; 

Əsir götürülüb şəhər, 

Əsir götürülüb zaman. 

Qətl olunur insanlıq, 

Qətl olunur vicdan, ar 

Və ya dəstə-dəstə insanlar 

Könüllü təslim olurlar şeytana... 

Urralar, 

təriflər, 

qarışqanı fil eyləyən çal-çağırlar 

çağır-bağırlar 

içində 
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İnsanlığını qoruyanlar, 

vicdanı ağrıyanlar- 

bu tək-tüklər: 

mələklər, mələklər, 

bu insan cildində mələklər 

can verir ayaqlar altında; infarkt,insult, 

şəkər, nevroz, qıcolma- ağzından köpük daşıyır... 

...Bu göydələnlər şeytan yuvalarına oxşayır... 

    

                            07.06.09 
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ƏDƏBĠ CƏRƏYANLAR 

 

Boynumdakı qalstuk, 

ütülü köynək-şalvar 

qafiyə şeiri kimi 

sıxır məni o ki var. 

 

Gülməyələr, aşasan 

bu qazzonda doyunca... 

Sərbəstlik gözəl şeydi, 
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Lütdənmək deyil ancaq. 

 

Öldü köhnə məktublar 

İndi mesaj dəbdədi... 

İnanmayır bu zalım, 

Gəl başa sal əbləhi... 

 

Bomba da düzəldiblər  

Köhnə gizli seksdən,  

Başın götürüb qaçıb 

Xəbər yoxdu “iks”dən. 

 

 

Boynumdakı qalstuk, 

Ütülü köynək –şalvar 

Qafiyəli şeirtək şeir 

Sıxır məni o ki var. 
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                               21.11.05 
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       AZADLIĞIN QƏDRĠ 

 

O dikbaş oğlanıydı, adi çoban olsa da, 

Gözümüzün önündə vaxtları olub onun... 

Dəmlənirdi toylarda, çalınırdı havası 

Çəkinmirdi özündən sovxoz direktorunun. 

 

İdarədə bir kimsə dillənmirdi ki ona, 

Keçmişdi partiyaya, şəstlə dururdu tində. 

Müxbirlər milçək kimi qonmuşdu yaxasına 

Şəklini verirdilər rayonun qəzetində... 

 

Deputatı olmuşdu lap rayon sovetinin, 
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Saldırmışdı ağzına neçə dənə qızıl diş. 

“Sovet” qoydu adını həyətdəki itinin. 

Deyillər nə üçünsə katibdən inciyibmiş... 

 

Qoşuldu hərəkata 90-cı illərdə, 

Nə direktor sayırdı, nə də sovet sədrini. 

“Azadlıq”i dinləyib o hər axşam, səhər də 

Deyirdi bilməyirsiz azadlığın qədrini... 

 

 

Bir gün ayıldı paho.., dağıtdılar sovxozu. 

Bir dəstə qoyunuyla qaldı tamam boş-bekar. 

İş-güc yox.., satılmaqla qurtardı qoyun-quzu... 

Anladı ki, vaxt keçib, onu saymır adamlar... 

 

Azadlığın əlindən dustaq oldu içində... 

Evə çörək lazımdı, axı arvad-uşaq var... 
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“Gəl mənim çobanım ol” dedi ona ədayla 

Bir zaman saymadığı, indi təzə mülkədar. 

 

Elə fağırlaşıb ki, lap qaradinməz olub, 

Deyirsən dinamit də partlatmaz bu səbrini... 

Mülkədarın önündə əyilməkdən yorulub, 

İndi-indi anlayır azadlığın qədrini... 

 

18.01.12 
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ƏYLƏNCƏ VƏ ÖLÜM 

 

Tilovuma düşən balıq, 

İnsafı apardı su. 

Heç vaxt olmayıb mənim 

Səni öldürmək arzum... 

 

Mən ki əylənmək üçün 

Tilov atdım sulara... 

Niyə gəlib ilişdin, 

De, sən hara, mən hara?! 

 

Tilovu dartmağına, 
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Göydə çapalamağına 

Baxmaqdı mənim arzum... 

...Sənin balıq dilində 

Axmaqdır mənim arzum. 

 

Sən yəqin ki, ac idin- 

Həyatın bölümüdür; 

Birinin əylənməyi 

Birinin ölümüdür... 

 

Tilovuma düşən balıq, 

İnsafı apardı su. 

Heç vaxt olmayıb mənim 

Səni öldürmək arzum... 

 

                                      28.02.06 
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ÖLÜM AYAĞINDA 

 
Vicdanından yaralanmış 

o kəs 

divarları yalanmış, 

pəncərəsində küləklər cırıldayan 

ucuz, köhnə çarpayıda  

bu kirli,  

yarıqaranlıq palatada 

kəsik-kəsik nəfəs almada... 

Öləziyən gözlərində 

dərin pərişanlıq,  

uçurum boyda peşmanlıq  

və bir də  

ümidsiz, 
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lakin səssiz 

bir təlaş.., 

və bir də, bir damla yaş... 

Canını tapşırmada... 

Həkim tələsir, 

getdikcə artır 

tibb bacısının həyəcanı: 

- damarı tapılmır, 

tapılanda da ...  

bu adamın qanı 

yoxdur deyir  

tibb bacısı... 

 –Əzizim doktor! 

Sən çoxdan biləydin gərək 

O xəstə deyil, 

o mələkdi, mələk! 

Mələklərdə qan olmur... 
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O xəstə deyil, 

onu vicdan öldürür, 

Vicdana vurulan dərman olmur –  

sadəcə yoxdur beləsi... 

gərək biləsiz... 

Əzizim doktor! 

 

                         07.06.09 
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    ZALIMLIQ 

 

60-cı illərin əvəllərində 

zamanın əllərində 

qızıl-qırmızı bayraqlar 

dalğalanan çağda, 

zamanın nəfəsiylə 

qırmızı şeypurlar 

gur-guruldayan, 

çağlayan çağda 

Sənin yer üzünə 

buraxılmadığın çağda 

Nənəm gecələr yorğanın altında 

səsinin ən zərif, 

ən şirin qatında 
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Səni sevdirirdi, 

İlahi səni. 

Qərib duaları öyrədirdi, 

Qərib durnaları göynədirdi 

Nənəmin hüznlü duaları- 

Payız uzunu 

durna çığırtısı 

gəlirdi gecələrdən 

Nənəm Səni bizə sevdirirdi; 

Ən böyük, 

Ən Adil, 

Ən Rəhimli 

odur deyirdi. 

Davalarda dörd oğlunu itirmiş, 

Xanimanları dağılmış, 

sinəsi dağlanmış, 

taleyi dizindən vurulmuş, 
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uzaq sürgün yollarında yürümüş, 

yorulmuş, 

ömrü çürümüş, 

vaxtsız qarımış, 

ömrü yorulmuş, bükülmüş 

Nənəm deyirdi bunları. 

Kəndin klubuna salavat çevirən 

qara tumanlı, 

qara şallı 

qara arvad- 

Nənəm deyirdi bunları... 

...Bütün ömrüm boyu 

Sən mənimlə oldun- 

Hara getdim, 

nə iş gördüm 

Allah görür dedim. 

Səninlə bir yerdə olmaq 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Tofiq Nurəli             “Yarpaqlarım ağrıyır” 

çətin oldu, 

çox çətin: 

Sən görə-görə 

və Sənə görə 

Haqqımı yedilər-dinmədin! 

Üzümə böhtan dedilər-dinmədin! 

Halal haqqımı satdılar, 

Atdılar özümü küncdən-küncə, 

dinmədin! 

Güclə, 

dişlə-dırnaqla bir parça çörək 

qazandım, 

Adımı gərəkli siyahılardan 

sildilər.., 

Soldular, 

Ömrünün çiçəkləri soldular- 

dinmədin! 
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Sənsiz olanlar 

daha asan yaşadılar, 

daha rahat yaşadılar- 

uzun ömür sürdülər, 

əsl həyat yaşadılar. 

Hamı üz döndərəndə, 

Yer üzündən ünvanına 

şər-böhtan göndəriləndə, 

Sən tək qalanda 

Sevdik səni 

Nənəm və mən. 

Çifayda, 

hədər... 

Bu qədər Zalımlıqmı olur? 

19.04.08 
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    ANLAġILMAZ 

 

Vətənini  

anlaşılmaz qədər sevir –  

aşılmaz ucalıqlar qədər.., 

bətnindəkindən də çox. 

Ana dilini  

bəlkə anasından da çox sevir. 

Elini sevir – sonsuzluqlar qədər. 

Sözünü üzə deyir, 

yaltaq deyil,  

qorxaq deyil,  

axmaq deyil. 

Yasaq olunmuş mitinqə də gedir. 
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Bərk ayaqda qaçmır. 

Əl-ayağa dolaşmır. 

Qəlbi kimi, 

əli kimi  

qoynu da açıqdı – 

amma hamıya yox, 

özü seçdiklərinə. 

Heç zaman təşvişə 

düşmür,  

aradan şürüşmür. 

Mən onu belə gördüm həmişə... 

Amma bilmədim ki 

o azad insandır, 

yoxsa, 

namuslu fahişə... 

 

                                      28.11.12 
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               MĠKROB 

 
Mikroskoplar mikrobu o qədər böyüdüb ki, 

lap tankla vurmaq olar, 

gözdən yayınmaq üçün  

dalında durmaq olar... 

Sən böyümüsən,  

xəbərin yox 

Səni böyüdüblər, mikrob! 

İndi mikrob-siklopsan sən. 

İndi əsl mikrob bizik –  

əzik-üzük... 

Siyasətlərin, 

rəyasətlərin,  

meqapolislərin, 
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cürbəcür stresslərin, 

məmur ekstrasenslərin, 

məlum ekstragüclərin,  

dünya çaplı giclərin,   

insan – timsahların,  

cürbəcür bankların 

harın,  

harın,  

harın batrakların 

qabağında  

indi mikrob bizik –  

əzik-üzük –  

Odur ki, gözə də görünmürük! 

 

22.05.10 
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        KƏSĠK BAġ 

 

Qəssab vitrinindəki dana başı 

Nəyisə mənə xatırladır... 

İçimdə nəsə xırıldayır, 

İçimdəki səs xatalıdır 

deyir 

O başın gözünə baxmaq, 

Gözündə ilişib qalan sözünə baxmaq, 

Bir də, o gözlərdəki çarəsiz dözümə baxmaq. 

 

27.12.12 
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            DAġLAR 

 

Heç kəs ətəyindən daşını tökmür 

Hamı üz-üzədi ətəyidaşlı, 

Daşlar vıyıldayır dörd dövrəmizdə 

Hamı səksəkəli, hamı təlaşlı. 

  

Arxadan, böyürdən, qarşıdan gəlir 

Qardaşım, ağlımız itib deyəsən... 

Pislər heç, indi də yaxşıdan gəlir 

Qardaşım, bizimki bitib deyəsən. 

 

Məmurun imzası bir cürə daşdı... 
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Məmurun azması bir cürə daşdı. 

Ruzinin imlası bir cürə daşdı... 

Ümidin ölməsi bir cürə daşdı... 

 

Rüşvətin daşları ala-buladı.., 

Bu nə şaqqıltıdı: daş-daşa dəydi.., 

Daş-daşa, lap elə baş-başa dəydi – 

Bunlara baxanda ürək bulanır... 

 

 

Danışan daşlar var, görən daşlar var; 

Daş var ki, nazirdi,  daş var ki alim. 

Bir daş olmayan yer göstər, ilahi. 

Bir az nəfəs alım, özümə gəlim. 

 

Daşlar diyirlənir üstdən aşağı, 

Qəmbərlər tullanır aşağılardan... 
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Raketlər şütüyən bu daş dövrünün 

Qurtulmaq mümkünmü daşqalağından?! 

 

Daşlar vıyıldayır dörd dövrəmizdə, 

Uyub zəmanənin gəlhagəlinə... 

Sözün nə qardaşım, yoxsa ki, biz də?!.. 

Qoy bir daş götürsün hərə əlinə?! 

 

Zəmanə daşdandı, dövran daşdandı 

Daşlar təzim edir, daşlar oxuyur... 

Bu daşlar soyuqdu, daş kimi soyuq 

İlahi, bu daşlar ölüm qoxuyur... 

 

Daş zaman, daş dövran, bu daş adamlar- 

Daşlar bir-birinə arxalanırlar... 

Bu daş yürüşünün bir axırı var: 

Dəyib bir-birinə ovxalanırlar... 
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02.11.12 
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             QITLIQ 

 

İtdi ölçü-biçi, qarışdı aləm, 

Sevgini ölçməyə hicran tapılmır. 

Altında yazısı, yerisə bom-boş- 

Muzeyə qoymağa vicdan tapılmır. 
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POSTMODERNĠST DAĞLAR 
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Gözümə birtəhər dəyir bu dağlar- 

Bir reklam roliki, afişa kimi. 

Qızılgüllərə bax, bəzənib çıxıb 

Vağzal qabağına fahişə kimi... 

 

Çəmən başdan-başa striptizdir, 

Kim gəldi, nə gəldi bazarlaşırlar... 

Arılar, böcəklər, lap kəpənəklər 

Elə gözgörəsi mazaqlaşırlar... 

 

Çıxıb min oyundan ağcaqovaqlar- 

Lüm-lüt bədənində gör necə ad var... 

Heç demə lalələr narkoman imiş, 

Killerə oxşayır qoca palıdlar... 

 

Hansı su sıçradı bu doğma yurda? 

Gözümə birtəhər dəyir bu dağlar. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Tofiq Nurəli             “Yarpaqlarım ağrıyır” 

...Bir vaxt sinəsinə döyükləriylə 

İndi də başına döyür bu dağlar. 

 

26.07.06 

 

 

 

 

 

QLOBALLAġMA 

 
Hər yanda döyüşdü indi: 

Biri qapır,  

biri qaçır,  

biri köçür, 

 biri çökür... 

Bu döyüşdə cəbhə xətti 

Hərənin içindən keçir... 

Məğlubu, qalibi məlum olmayan, 

Qalibi qürurlu,  
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məğlubu məlul olmayan 

Döyüşlərin içindəyik. 

Sevgisi,  

nifrəti bəlli olmayan 

Gülüşlərin içindəyik. 

2x2 – nin həlli olmayan 

Görüşlərin içindəyik. 

Çölün,  

için,  

gözün-başın, 

qolun-qıçın, paltarın,  

duruşun, yerişin, 

baxışın cəbhə xəttidir. 

Cəbhə xəttindədir iş kabinetin, 

Evinin dörd tərəfi, 

birinin kinayəsi,  

birinin tərifi cəbhə xəttidir. 
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Belə döyüş olmaz, atam-qardaşım –  

bu döyüşdən dönüş olmaz: Ölümlükdü hamı! 

Ey xətt yiyəsi, mən səni tanıyıram; 

bu əbləh xətti  

özün belə çəkmisən bilə-bilə. 

Bu cəbhə xətti – perpedium mobile! 

 

10.04.09 
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 PƏRVANƏLƏR 

 

Alov yandı-işıq saçdı 

Bu işığa ən birinci 

Pərvanələr qanad açdı, 

Bu atəşə ən birinci 

Pərvanələr qucaq açdı... 

İşığına dövrə vurub 

Oda girən pərvanələr- 

Min illərdi alovlara 

Könül verən pərvanələr... 

Çırağı çıraqla axtar- 

yoxdu daha, 
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Lap dəmir çarıqla axtar- 

yoxdu daha... 

Çıraq yoxdu, 

şam dəyişib... 

İndi soyuq neonlar var- 

İşıqda da dad dəyişib, 

tam dəyişib, 

ətri yoxdu, 

qoxusu yox, 

duyğusu yox, 

yel əsəndə titrəməsi, 

isti külü, 

tüstüsü yox, hisi yoxdu, 

hissi yoxdu 

belə soyuq işıqların... 

Amma yenə fərq eləməz 

Uçub gələr pərvanələr... 
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Hərlənər, hərlənər- 

Yoruldum deməz, 

Soyuq neonlara, 

odsuz şamlara, 

vitrinlərə, 

reklamlara, 

küçədəki ekranlara 

əvəllki şövq ilə çırpar özünü- 

sınar qanadları- 

qırıldı deməz... 

Zamanlar dəyişib, 

İnsanlar dəyişib: 

soyuqlaşıb, 

süniləşib 

bəlkə bir az müdrikləşib, 

bəlkə bir az mütiləşib. 

Bir əlində paket var, 
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bir əlində internet. 

Çoxlu adlar unudulub, 

Kainatlar unudulub... 

Bu qədər dəyişmələr, 

soyuqluqlar içində 

Çox şey dönüb olsa da 

buz dağları biçimdə, 

Köçündədi yenə də 

Pərvanələr, 

köçündə... 

İşığa, oda vurğun 

Pərvanə pərvanələr... 

İşindədi yenə də 

Pərvanələr, işində. 

Sevgisinə, 

eşqinə, 

ürəyinə-içinə 
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Zamanı buraxmayan 

Əbədi pərvanələr.., 

əqidənin, 

sədaqətin, 

təmizliyin, 

düzlüyün, 

halallığın, 

dözümün 

Məbədi pərvanələr... 

Bəşəri bəşər edən 

Əbədi pərvanələr. 

 

                                   19.05.07 
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TANRI QAPISI 

 
Hamı tanrı qapısında – 

O qapını ürək döyür... 

Ürək döyür yorulmadan – 

Gah bərk-bərk,  

gah ürkək döyür... 

 

Gecə döyür o qapını, 

O qapını gündüz döyür, 

Otuz il, qırx il, əlli il, 

O qapını yüz il döyür... 

 

Döyür tanrının qapısın – 

Ağıl döymür, ürək döyür... 
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O qapı açılır tək-tək – 

Hamı birdən gərək deyil... 

 

Növbəsi yetişən kəsə... 

Səs gəlir qapı dalından – 

İşıqla dop-dolu bu səs 

Keçib uzun bir dalandan... 

 

Kimisinə vədəsində, 

Kimisinə qəfil gəlir. 

Kimisinə qara xonça, 

Kiminə qərənfil gəlir – 

Səs gəlir qapı dalından... 

 

Açılır işıq içindən 

Tap-tupla döyülən qapı. 

Dua ilə, yalvarışla, 
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Avazla öyülən qapı... 

 

Ürək susur an içində, 

Əzablar qurtulub gedir... 

Qapı olur qan içində 

İşıqlar yuyur o qanı... 

O var idi..? bəs o hanı..? 

Qapı da örtülüb gedir. 

Örtülür tanrı qapısı... 

 

15.12.11 
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SÖZÜN PƏRVANƏSĠ 

 

Söz uğrunda savaşda 

Başda şairlər gəlir, 

Bir yandan qırılırlar 

Bir yandan 

başqa şairlər gəlir... 

Nizədən, 

kəndirdən, 

oxdan keçirilib, 

Zindandan, 

güllədən, 

vaxtdan keçirilib, 
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Əsrlər uzunu, illər uzunu 

Çox sınaqdan keçirilib 

söz yolunda şairlər... 

Söz ilk nidadan bəri 

allahın nəfəsidi, 

Şairlər yer üzündə 

sözün pərvanəsidi... 

 

                                     29.02.08 
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   KALEYDOSKOP 

 

Hər şey dəyişəcək bu yer üzündə 

Necə ki dəyişib illər uzunu. 

Dünəninin əlçatmazı 

Bugünün adisidir, 

Sabahın sadəsidir 

Bu günün müşkülləri. 

Bu sürəkli koleydoskopda 

Əbədi dəyişməyən bir siklop da var: 

...Kimisi yenə hər şeyi süpürləcəyək, 

Kimisi yenə küçə süpürəcək! 
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    03.06.09 
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              PAYIZ 

 

Görükmür şimşəklər 

Göylər dır-dır dırıldayır- 

Yəni ki çox uzaqdadı ildırımlar. 

Hava nəmdi, həm də  

qarabuğdayı və pinti qıza oxşayır. 

Bu saralmış  

və ucundan şeynəm sallanmış 

yarpaqları mən çox görmmüşəm; 

Böyük-böyük qəbul otaqlarında, 

Ərzaq bahalaşanda, 

Çox, lap çox görmüşəm; 
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Həkimlər,  

Müəllimlər 

kasıblığına gizlətməyə 

çalışanda... 

Bu saralmış 

və ucundan şeynəm sallanmış 

yarpaqları mən çox görmüşəm. 

    

                       16.11.06 

 

 

 

 

 

 

 HƏYAT EġQĠ 
 

Suyun üzündəki buz 

Dözməyib ağırlığa 
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Çadarlandı qəfildən. 

Sıçradılar qırağa 

Günəşin şüaları 

Yaralanıb min yerdən. 

İsindikcə cadarlar 

Şüaların qanıyla, 

Altdan qımıldandı su 

Həyat həyacanıyla... 
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 CƏRRAH 

 
Palata qapısına 

Əlləri qan içində 

Gəlib çıxdı indicə... 

O ölüm savaşından 

Qalib çıxdı indicə, 

Ölümü doğradı O 

Çökdüyü can içində, 

O ölüm qatilidi – 

Əlləri qan içində! 

O bütün varlığıyla, 

Yorğun bəxtiyarlığıyla 

Ağarmış saçlarıyla, 

Sonsuz savaşlarıyla 

O nurdu, o işıqdı, 
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O vüqarlıdı, şıxdı, 

Həyatın dayağıdı, 

Qana batmış əlləri 

Qələbə bayrağıdı... 

...Əlləri qan içində 

Gəlib çıxdı indicə... 

O ölüm savaşından 

Qalib çıxdı indicə. 

02.02.08 

 

 

 

 

APOKALĠSĠS 

 
Bu gün sübhün dan üzü 

günəşi doğa bilmir, 

Ağaran  dan 

ağrıdan   
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ildırım-ildırım bağırır, 

Bağırtıdan qorxu qoxusu gəlir... 

Hələ ki, 

üfüqlər göz qırpır şimşək-şimşək,  

hələ ki ağaran dan  

günəşi doğa bilmir... 

O üfüqün bətnində  

günəş boğula bilər.., 

ölü doğula bilər 

bu səhərin günəşi... 

Bircə göz qırpımında 

hər şey sovrula bilər, 

çaylar,  

quşlar, insanlar  

göyə sorula bilər – xilaf çıxıb adətinə, 

Hər şey sorula bilər 

Günəş Ananın bətninə... 
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23.01.13 
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          ZƏMANƏ 

 

Acıqdan zəncir çeynəməkdən 

Ağızda diş qalmayıb. 

İçdə var-gəl edib, 

 içdə göynəməkdən 

Ayaqda yeriş qalmayıb. 

Kimə nə deyəsən axı, 

kiminlə döyüşəsən? 

Çarəsizlikdən,  

acığını söndürməyə 

lap elə söyüşəsən – 

kiminlə və niyə? 
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Havaylamı,  

dumanlamı,  

o gözəgərünməz əllə - 

o gözəgörünməz adamlamı?! 

Adamı döyə-döyə, 

sürüyə-sürüyə  

hara desən atır 

o gözəgörünməz adam,  

o gözəgörünməz əl! 

Di gəl, 

Səsin, sözün hara çatır? 

Kimə nə deyəsən? 

-Kimdi?  

- Hanı?Göstər... 

Necə izah edəsən bu halı? 

Gülüb, havalıdı deyəcəklər,  

bu adam havalı. 
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07.06.09 

  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Tofiq Nurəli             “Yarpaqlarım ağrıyır” 

 

 

 

 

    ELƏ-BELƏ ġEĠR... 

 
Çox yaxşı yaddaşı var – 

unutmur xoşuna gəlməyənləri, 

Stolunun siyirməsində  

neçə şair başı var –  

İndi burda saxlayır 

 bir vaxt ona əyilməyənləri... 

Qobustandan üzübəri 

Əsrlər uzunu, illər uzunu 

səbrlə,  

ədayla, 

hörmətlə 

pambıqla kəsib onları bir-bir, 

özü də əlbir olub hər gəlib-gedən hökümətlə... 
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Gedəni daşlayıb, 

gələni alqışlayıb. 

Gah millətçidi,  

gah beynəlmilləl... 

Nə qədər desən orden,  

nə qədər desən medal... 

Amma hamı bilir ki,  

bu bir motaldı, motal. 

Çoxu göz yumur, 

nə yaxın gəlmək,  

nə qaçmaq istəmir –  

lap düzü, heç kəs  

motalın ağzını açmaq istəmir. 

 

28.11.12 
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         QARABAĞ 

 

Yüz də desək, 

 min də desək – yalandı, yalan! 

Mən bilirəm Ağdam öldürülüb. 

Qalan şeylər təsəllidi,  lələm,  

oğraş bir təsəllidi, qağam... 

Çoxdan öldürülüb Ağdam... 

Xocalı – soyulanda diriydi – 

ağrıdan gözləri nəlbəkidən iriydi... 

Daşaltı, 

Kərkicahan 
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heç bilirsən haçan..,  

çoxdan eyy, 

lap çoxdan öldürülüb... 

Cıdır düzünü, 

Gəlin qayasını  

sürdü düşmən ayğırları, 

papağı düşən kişilər,  

nəfəsi pis qoxuyan kişilər, 

muğam oxuyan kişilər, 

diringiyə dingildəyib 

ağır, yüngül şoularda 

meydan sulayan kişilər, 

meyxana deyən kişilər, 

döşünə döyən kişilər, 

ekranda coşan kişilər, 

bir zəngə dovşan kişilər 

orda düşmən ayğırları 
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Şuşalarda kişnəyir... 

Dınqılda sazım dınqılda. 

Burda “Xan” araqları şüşələrda kişnəyir, 

Dınqılda sazım dınqılda. 

Ah, taxta kişilər, 

 saxta kişilər... 

Səsimiz daha zil çıxacaq – 

Hamımızı Qarabağda axtalayıblar. 

Ağdam öldürülüb ee.., Ağdam... 

Çoxdan  öldürülüb ee.., çoxdan... 

Ay oğraşlar,  

ay qardaşlar 

Qarabağ da öldürülüb... 

Odeyy orda –  

o düzlərdən o yana,  

o dağların arxasında 

nəyimiz var öldürülüb... 
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Hansımız sağ qalmışıq ki..,  

eh, hansımız öldürülüb..?! 

Namusumuz öldürülüb! 

Ay qağalar,  

ay lələlər,  

ay qardaşlar, 

 ay oğraşlar  

bu olmayan canımızdan 

keçək bəlkə, 

bu soyumuş qanımızdan  

keçək bəlkə,  

bəlkə durub ar eyləyək –  

dar eyləyək başımıza 

Bu Cahanı dar eyləyək,  

dar eyləyək başımıza... 

Hansı yolla olur-olsun,  

bu dünyanın it-qurduyla  
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olur-olsun, 

lap hər cürə cəngilərlə, 

savaşlarla,  

orduyla da 

olur-olsun,  

gözümüzün oduyla da  

olur-olsun 

Alaq geri heç olmasa, 

Qarabağın ölüsünü... 

Tüklərimiz dursun biz-biz... 

...Gerisini bilirsiniz... 

 

                            22.02.10 
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       ALLAHSIZ... 

   

Qəlbsiz, tamahsız yaşayım, 

Dərdsiz, illahsız yaşayım. 

Allahsız yaşamaq varsa, 

Gedim allahsız yaşayım- 

Bu allah qaçaqdı məndən. 

 

Başıma söz çevirmisən, 

Bağrımda köz çevirmisən. 

Mən sən deyən yolu getdim 

Bəs niyə üz çevirmisən? 
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Əlini qaşımaq olmur, 

Zamana qoşulmaq olmur, 

Ürəkdən qışqırmaq olmur, 

Bağışla məni, ilahi, 

Göndərdiyin zəmanədə 

Səninlə yaşamaq olmur. 

 

                          20.04.08 

 

 

          BAKI 

 

             1 

Lüm-lüt göydələnlər 

Dolanbac neft kəmərləri- 

İçi köndələnlər, 

Bahalı limuzinlər, 
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səliqəli barlar, 

restoranlar. 

Cürbəcür  “star”lar, 

Q.H.T-lər, 

qrantlar, banklar 

al-əlvan 

atəşfəşan 

səhərəcən ayaq üstdə oyaq qalan 

canı şəhvət dolu gecələr, 

sponsor axtaran gənc müğənniyə oxşayan 

küçələr, 

mavidən mavi ekranlar- 

SPİD-in reklamlarıdır 

Bu qədim Şərq şəhərində. 

 

                     2 
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Məscid həyətində təsbeh çevirə-çevirə  

ölü gözləyən,  

ölünün gətirdiyi pulu gözləyən,  

ölü sahibinə ürək-dirək, tab verən,  

dirilərə hər ölüdən haqq verən 

Füzulinin ac qoyduğu 

Sabirin naəlac qoyduğu,  

babaları Vətən yox  

– hərrac qoyduğu  

qırmızı diplomlu köhnə ədəbiyyat və tarix müəllimləri... 

...Saunadan,  

bardan,  

kazinodan,  

qumardan  

çıxıb, 

Gecənin gecə toyunda –  
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min-bir oyundan çıxıb 

Ziyarətə gələn nə qədər?!! 

Bu qədim Şərq şəhərində 

Məscid,  

bir tin aralı bar... 

Minbərdəki kasetdən 

 bir səs tüstülənə-tüstülənə 

axır şəhərin üstünə: 

... “Allahu- Akbar!” 

 

               3 

Məscid minarəsində, 

kilsə zənginin yanında, 

bir də 

sinoqoqun damında  

yuva quran göyərçinlər  
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birgə uçurlar,  

birgə qanad açırlar 

göylərində bu şəhərin. 

Birgə dimdikləyirlər  

küçələrini bu şəhərin... 

İbadətlərdən sonra  

məscid minarəsindən,  

kilsə zənginin yanından,  

və bir də  

sinoqoqun damından  

gecələrini bu şəhərin  

eyni bariton nəğmələr bürüyür –  

göyərçınlərdir oxuyan. 

 

           4  

Ən əvvəl öldürdüyü tək bircə kənd idi... 
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Çünki, bura səmt idi 

Şəhər olmasa. 

... Nə hay-küyə, nə səsə saldı –  

Sadəcə kəndi həvəsə saldı –  

Böyüklük həvəsinə... 

Böyüdü, böyüdü.., böyüdü: 

Ən əvvəl mehrini itirdi, 

Sonra böyük-kiçiyi, öyüdü itirdi... 

Sonra da öyüdü.., öyüdü, öyüdü: 

Əvvəl səsi kəsildi, 

Dalınca nəfəsi kəsildi... 

Sakit-sakit, asta-asta yox oldu, 

Şəhərin altında qaldı, 

Torpağın alt qatında qaldı –  

Qeyb oldu kənd, 

Heyif oldu kənd, 
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Şəhər tutdu yerini... 

Sonra bu şəhər əlini hər yana atdı –  

Birini arandan gətirdi, 

Birini dağdan dartdı... 

O kəndləri də dağıtdı... 

İndi dağa, indi aranda 

Yurd yerləri var –  

Baxanda bilirsən ki, göynəyir... 

...Gör bu şəhər neynəyir?!.. 

     02.02.12 

            5  

Kənddən qaçdı təhsil dalınca, iş dalınca. 

Əslində təslim dalınca qaçmışdı kənddən. 

Təslim oldu Bakıya, 

Bakıya əsir düzdü... 

Heç demə, Daxan kimi, Osvensim kimi, 
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Quantanama kimi bir yer imiş bura. 

Bir zaman xoşbəxt idi bu düşərgədə, 

Çünki çox gənc idi – heç nə anlamırdı... 

...İnsan az anlayanda xoşbəxt olur... 

...Bir vaxt anladı.., onda da qəlbi qanadı... 

Bildi ki, gecdi, çox gec.., 

Daha heç yana yol yoxdu... 

Bildi ki, yaşadığı ömür deyilmiş –  

İçinə acı bibər doğranmış yuxudu... 

Anladı ki, bir zaman GÜYA nəyisə  

öyrənməyə, bilməyi gəlibmiş.., 

Anladı ki, ÖMÜR ÇÜRÜTMƏYƏ,  

ÖLMƏYƏ gəlibmiş Bakıya. 

ÖLDÜ də! ...Arvad dul, uşaqlar yetim... 

       05.05.14 

             6 
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Gecələr hərdən bu işıqları 

minib sürmək istəyirəm 

Mərdəkandan Bayıla, 

Bayıldan Xırdalana: 

Mən də ləzzət almaq istəyirəm 

bu işıqlardan! 

Hərdən də bu işıqları dəstə-dəstə 

dalımca sürümək istəyirəm 

gecəqondu məhəlləmizə: 

Mən də ləzzət almaq istəyirəm 

bu işıqlardan. 

Hərdən də gedib axmaq-axmaq 

içəri baxmaq istəyirəm 

30-cu mərtəbənin işıqlı pəncərələrindən: 

Mən də ləzzət almaq istəyirəm 

bu işıqlardan. 
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...Bəsdi, zəhləmizi tökmə şair! 

Bəsdi, başa düş.., anla.., qan 

Nə zaman, harda, haçan, hansı dövran 

Şairə bir çimdik də olsa işıq verib? 

...Axmaq adam, 

elə «işıq-işıq» deyib sinəsini didir... 

...Xətrinə dəyməsin, 

söhbət əsl şairdən gedir. 

 

   05.05.14 
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       GƏLĠN YIĞIġAQ 

 

Ey balta batmayan möhkəm kişilər, 

Qanunnan-qaydadan ötkəm kişilər, 

Sözünün vədinə ehram kişilər, 

Səcdəgah kişilər, ehkam kişilər, 

Səsindən ildırım yağan kişilər, 

Yağının yağını yaran kişilər, 

Namərdlik yolunda yarğan kişilər, 

Yumruğu dünyanı dağıdan kişilər, 

Baxışı adamı deşən kişilər, 

Alnında əsrlər qovuşan kişilər – 

Allahın yanından düşən kişilər, 
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Ey palıd kişilər, yovşan kişilər 

gəlin yığışaq! 

 

07.12.11 
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PAYIZDA SON DÖYÜġ 

 
Təbiət ölür..,  

bıçaq 

Lap sümüyə dirənib, 

Payızın sarı qanı 

Yarpaqlara çilənib. 

 

Çalağanlar fırlanır 

Göyün yeddi qatında, 

Bir şəhid şışıb qalıb 

Xəzəllərin altında. 

 

Hər yan kədər içində, 

Meşələr, dağlar sükut... 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Tofiq Nurəli             “Yarpaqlarım ağrıyır” 

...Ağacların üstündən 

Keçir hərbi vertolyot... 

 

Qorxu yeritmək üçün 

Bu dağın mayasına 

Vertolyot güllə çaxır 

Çöldə ot tayasına. 

 

Təbiət ölür.., bıçaq 

Lap sümüyə dirənib, 

Payızın sarı qanı 

Yarpaqlara çilənib. 

 

20.11.05 
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             NƏ OLA? 

 

Bir gün ağlım pəncərəmi döydü ki, 

–Bu dünyaya gəlməyinə dəydi ki? 

Anlayanın apardığı nəydi ki, 

Qanmayanın apardığı nə ola? 

 

Bir bəri dur, diqqət eylə yaxından: 

Dağ aparan zaman adlı axından 

Nə idi ki, qopardığı şahının, 

Köləsinin qopardığı nə ola? 

 

Min yol eşdik zamanların qəbrini... 
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Yoxdu sonu bu dünyanın səbrinin... 

Otardığı nə idi ki, rəbbinin 

Çobanının otardığı nə ola? 

 

Göylərindən daşlar yağan zamanın 

Bir gün elə daşlar kəsib amanın. 

Son qazancı nə idi ki, umanın 

Ummayanın itirdiyi nə ola? 

 

 

Oturmuşdum söz dağının qaşında 

“Ol” kəlməsi peyda oldu qarşımda, 

Nə gətdim ki, zamanların dışından, 

Tofiqlərin gətirdiyi nə ola? 

 

15.01.12 
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TƏMĠR GEDĠR 

 

Biri marketini, 

biri evini 

Biri siyasi kursunu,  

biri siyasi qurğusunu, 

Biri tropik bitkili bağını, 

Biri burnunu,  

biri dodağını – 

Hər yanda təmir gedir... 

Çox şey mənə gec çatır 

Çox şey də ki, heç çatmır... 

Kim nəyi dəyişdirir, 
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Və niyə dəyişdirir... 

Kim kimi dəyişdirir, 

Kim kimi təmir edir... 

Bu təmirlər deyəsən  

çoxunu təmin edir. 

Bəlkə mən anlamıram.., 

Bəlkə də təmir gedir! 

Siyasətçi dəmirçi,  

şair də dəmirçidi. 

Hamı hər şey bacarır – 

Hamı, 

hamı, 

lap hamı 

ustadı, təmirçidi... 

Ay kişilər, 

qardaşlar  

televiziya, 
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radio, 

qəzet də təmirçidi –  

ustadı, dəmirçidi –  

həkim həkim deyil ki, 

həkim də təmirçidi... 

Hər yanda təmir gedir. 

Bəlkə mən anlamıram.., 

Bəlkə də təmir gedir?! 

 

20.01.10 
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GÜRZƏLƏR VƏ QURDLAR 

 

Mən bütün bunları gözümlə gördüm, 

Belə şey görməyib qədim kitablar. 

Gürzə roman yazır nakam sevgidən, 

Qurdlar nəğmə deyir quzular haqda. 

 

Göylərdə ay qara doğulur daha, 

Çaylar da geriyə axır deyəsən.., 

Qurdlar nəğmə deyir quzular haqda, 

Gürzə roman yazır nakam sevgidən. 

 

Mən ki, bu dünyanı heç anlamadım, 
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Yuxulu yaşadım mən hansı haqla?! 

...Necə yanıqlıdır qurdların səsi.., 

Gürzənin göz yaşı.., Allah sən saxla! 

 

Öldü birdən birə məndəki daşqın – 

Ömür yuxusundan oyandım vaxtsız... 

Ay elə qaraymış, çaylar lap çaşqın, 

Gürzələr yazıqmış, qurdlar da baxtsız... 

 

 

Ayın parıltısı ağ yalan imiş, 

Uydurma səs imiş çayların səsi... 

Nə qədər qəddarmış ilantutanlar.., 

Şərmiş, böhtan imiş quzu naləsi... 

 

Yaxşı ki günahkar köçüb getmədik, 

Şükr ki, ayıldıq bu qoca yaşda... 
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Üzr diləyirəm bu qurd dostlardan.., 

Üzr diləyirəm gürzə qardaşdan... 

 

                                       11.04.14 
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AYIN ÖLÜMÜ 

 

Ay öldü! 

Zıldır qaranlıqlar içində, 

göz-gözü görməyən tiranlıqlar içində 

yeri göründü əlbəəl. 

Bəli, 

ən əvvəl 

Ay öldü! 

Sonra nəğməsiz oldu gecələr, 

sonra mənasız oldu gecələr, 

sonra yox oldu ürəklərdən 

solğun parıltılı ilıq kədər, 
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rəngi bozardı sevgilərin, 

şairlər yixilib yatdı səhərə qədər.., 

sındı şuxluğu dənizin.., 

dadı qaçdı gündüzün.., 

susdu gecə quşları, 

fikir verən olmadı gecə yağan yağışa... 

Gecənin,  

nəğmənin, 

sevginin, 

gündüzün, 

yağışın, 

dənizin içindən, 

yollar başlandı heçliyə uzun-uzun... 

... Mənası nə dərinmiş, 

yeri nə böyük imiş 

bir vaxt uzaqlarda parlayan  

o solğun üzün... 
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                                               05.05.14 
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          TARAZ 

 

Heç nə dəyişməyəcək,  

lap bu yağış da 

Yağıb-yağıb qurtaracaq birazdan. 

Bir quş da, bir daş da, lap qarışqa da 

Çıxa bilməz bu əbədi tarazdan... 

 

Neyniyim görəsən, axı neyniyim, 

Bu qədər tarazda necə dözəsən?! 

Bu qədər tarazada darıxmaz adam? 

Sanki sonsuz okeanda üzürsən... 

 

Bütün kanallarda eyni xəbərlər... 
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Aeroport.., qalmaqal.., saç düzüm-düzüm... 

...Yenə də həkimlər adam öldürüb, 

Yenə bir əlil də yandırıb özün... 

 

Elə bil divarlar döyükür mənə.., 

Elə bil üzümdə qan ləkəsi var... 

Taraz cəhənnəmə, qan cəhənnəmə - 

Siqaretin qurtarmaq təhlükəsi var. 

 

                                                       08.04.14 

 

 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Tofiq Nurəli             “Yarpaqlarım ağrıyır” 

II 
 

 

Yarpaqlarım ağrıyır 
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  NECƏSƏN ġAĠR? 

 

                         Maarif Soltana 

 

Soyuq sözlər, 

isti sözlər, 

Acı sözlər,  

tüstü sözlər... 

Hara qeyb olub getdilər, 

Səndən niyə küsdü sözlər?! 
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Necəsən şair?! 

 

Bir vaxt başından qovurdun, 

Sonra havaya sovurdun... 

İndi bir söz də tapmırsan. 

Bom-boş qalıb könül yurdun 

Necəsən şair?! 

 

Bax acı-acı gülümsə... 

Soyumuş ocaq külüsən... 

İndi sən şair deyilsən- 

Sən bir şair ölüsüsən... 

Necəsən şair?! 

Heç kəs ölmür biz gedəndə.., 

Əl titrədib diz gedəndə... 

Sözdə tanrı qüdrəti var- 

Şair ölür söz gedəndə 
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Necəsən şair?! 

 

                 04.11.12 
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     HEÇ ĠNANMIRAM 

 

Tənhalıq içindən, təklik içindən 

İntizar içindən, boşluq içindən 

İşıqsız,nəfəssiz, odsuz –ocaqsız 

Hənirsiz, buz sükut – daşlıq içindən 

Görən necə çıxdı evimiz yaza?! 

 

O nələr keçirdi çərşənbələrdə?! 

Əydi hansı daşın qəm-qübar yükü?! 

O həyət tonqalsız, o damlar şamsız... 

Onu boğmadı ki, bu soyuq bürkü?! 

Görən necə çıxdı evimiz yaza?! 

 

Anamın əllərin yada saldımı, 
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Yadına saldımı atamın səsin... 

Nələr çəkdi görən anamın ruhu – 

Günahkar bilməyib yenə heç kəsi?! 

Görən necə çıxdı evimiz yaza?! 

 

Qışın zil qaranlıq kar gecələri 

Boynun qatlatmasın.., inanmıram heç. 

Qonşu həyətlərin novruz tonqalı 

Bağrın partlatmasın... inanmıram heç. 

Görən necə çıxdı evimiz yaza?! 

 

Heç yaza çıxdımı,heç inanmıram... 

Kim dözər bu qədər biganəliyə... 

Yəqin küsüb getdi o evin ruhu, 

Ya da ki, qoşuldu divanəliyə... 

Quruca daş-divar ev deyil hələ.., 

İçində heç kimin ruhu yoxdusa, 
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İçində bir çimir yuxu yoxdusa, 

Onu yada salan ağrı yoxdusa, 

Onu yada salan oğul yoxdusa 

Quruca daş-divar ev deyil hələ... 

Ey  ata ocağım, ey ana evim 

Sənə ata deyim, lap ana deyim?! 

O necə oğuldu, deməzmi bir yol 

Gedim bir atama-anama dəyim? 

Mən deyə bilmədim, dəyə bilmədim 

Heç bir gərək də yox min bəhanəyə. 

Yəqin atam kimi, eh anam kimi 

O evin ruhu da incidi məndən, 

Daha heç birisi yuxuma gəlmir... 

Daha heç birisi yaxına gəlmir. 

Mən çıxıb getmişdim – qayıtmaq üçün... 

Taleyim döndərdi axan ulduza... 

...Üzüm də yoxdu ki, soruşum bu gün 
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Görən necə çıxdı evimiz yaza?! 

 

07.03.12 
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           GEDĠRƏM 

 

İşğın gedib – uçub dağın suvağı 

Aşkar olub bir şəhərin qalağı... 

Təkrarlayır min illərin bulağı – 

Bu dünyanı anlamamış gedirəm. 

 

Nəsiminin məzarından köz çıxıb, 

Fizulinin məzarından söz çıxıb... 

Hər qarışdan min-min yaşlı göz çıxıb: 

Bu dünyanı anlamamış gedirəm. 

 

Neçə yerdən qatlanıbdır biləyi 
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Dəyib yerə əsrlərin kürəyi. 

Təkrarlayır min illərin küləyi 

Bu dünyanı anlamamış gedirəm. 

 

Qılıncını əsdirənin, bərk əllə, 

Başı üstə qılınc əsdi bir kərə; 

Min illərdi dığırlanır bu kəllə: 

Bu dünyanı anlamamış gedirəm. 

 

 

Gedib – gəlmir gözlərinin nəfəsi, 

Gün dəydikcə artır ömür həvəsi... 

–Dədə nə var?! 

 – Rəhmətliyin nəvəsi, 

Bu dünyanı anlamamış gedirəm. 

 

07.12.11 
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YARPAQLARIM AĞRAYIR 

 

Yarpaqlarım ağrayır –  

Doktor mənə bir əlac... 

Söylədi axşamçağı seyrə daldığım ağac. 

Mən özüm yorğunam, bəlkə də xəstə 

İndi necə deyim mən bu ağaca... 

Onu da ağrılar içində atıb 

Necə cıxıb gedim burdan astaca?! 

Ağır bir daş kimi çökdüm torpağa 

Bu dərdli ağaca, xəstə yarpağa 

Nə deyim? sualı məni incidir. 

Gördüm ağır-ağır qıvrılır torpaq- 

Doktor, başdan-başa içim sancıdır. 
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Başıma tüklərim sancıldı biz-biz 

Göylərə boylandım, buluddu hər yan.., 

Damcılar töküldü çılğın, səbrsiz 

Buludun göz yaşı dönmüşdü selə - 

Doktor, boğuluram, bir əlac eylə... 

...Mənim dörd yanımla ağrılar qaçır, 

Verdim bu döyüşə ömrü mən nahaq... 

Nə böyük dərd imiş ağrını görmək, 

Nə böyük dərd imiş həkim doğulmaq! 

 

03.03.10 

 

 

 

 

 

  QARANLIQ 
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Göy üzündə bu gecə 

Fövqəladə vəziyyətdi 

Hər dəqiqə bir il boyda- 

Nəfəs çəkmək belə əziyyətdi 

bu havada: 

Nə ulduz, 

Nə ay var, 

Nə hənir var, nə hay var 

Dumanlı bu gecədə. 

Zil-qaranlıq bu gecədə 

Yoxdu şərq-qərb, 

Yoxdu şimal-cənub. 

Hər şey qərq olub, qərq... 

Hamı qaranlıqda həll olub, 

Heç kim 

və heç nə qaraltı da deyil. 
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Elə bil durduğum yer 

heç allahın altı da deyil... 

 

                                     12.03.08 

 

 

 

 

 

 

        PiġĠK 

 

Mən tayanın üstündə, 

Ulduzlar göy üzündə 

Üz-üzə sərilmişik. 

Heyrətlə baxır mənə, 

Bir də dibsiz göylərə 
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Divarın üstdən pişik. 

 

Yumruğumun içindən 

Boylanıram düz aya... 

Çox vaxt belə baxmışam 

Mən həyata, dünyaya... 

 

Özüm də anlamıram 

Bu mənasız duyğunu. 

Pişik də etinasız 

Yelləyir quyruğunu... 

 

                                        06.12.05 
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BƏXT QAPISI 

 

Qıfılını tanrı vurub 

Çaşıb, ya tanıyıb vurub? 

Yoxsa sərsəm zaman vurub? 

Kim vurubsa, halal olsun, 

Kim vurubsa, yaman vurub- 

açılmadı bəxt qapısı... 

 

Axşam-sabah çırpıb getdim, 

Gah döydüm, gah çırpıb getdim. 

Çağırdım tanrım gizləndi- 

Ona bir ah çırpıb getdim, 
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Açılmadı bəxt qapısı. 

 

                                        20.04.08 
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    ĠNANA BĠLMĠRƏM 

 

İnana bilmirəm məndən sonra da 

Bu dağlar beləcə qala yerində.., 

Tükü tərpənməyə bu qayaların... 

Torpağın altında dözəmmərəm mən, 

Gedib bitəcəyəm lalə yerində 

Pozub o dünyanın hər qaydaların... 

 

İnana bilmirəm məndən sonra da 

Saz belə göynəyə, tar belə dinə... 

Torpağın altında dözəmmərəm mən 

Gedib bitəcəyəm qamış yerinə- 
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Səsimi balaban səsinə qatım.. 

Səsimi balamın səsinə qatım... 

 

Eh, yox, əfsanədi bunlar hamısı.., 

Dünya dağılmadı anam gedəndə... 

Atamı sakitcə uddu bu torpaq... 

...Bəlkə də atamdı bu sal qayalar... 

Bəlkə lap anamdı bu yaşıl yarpaq... 

 

 

Yaxşısı ulduza dönməkdi bəlkə - 

Baxmaq narın-narın göylər tağından... 

...Mən bu ağrını da çəkib gətirdim 

Qəlbin əl çatmayan uzaqlığından... 

 

Mənim deyilməmiş sözlərim qaldı.., 

Qardaşa qıymadım, demədim yada. 
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Həmin o sözlərdi lalə şəklində, 

Balaban dolusu nalə şəklində.., 

Ulduzlu göylərdi.., 

 qalır dünyada... 

Əlvida..,  

əlvida..,  

bir də əlvida! 

 

08.03.13 

 

  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Tofiq Nurəli             “Yarpaqlarım ağrıyır” 

SÖZÜ MƏN GEYDĠM ƏYNĠMƏ 

 

Qeybdən gələn bir səsin 

Nə köhnəsi, nə təzəsi?! 

Dünya malının əvəzi 

Sözü mən geydim əynimə. 

 

Heç nə ilə ölçülməyən 

Yeyilməyən, içilməyən 

Heç vaxt güllə keçirməyən 

Sözü mən geydim əynimə. 

 

Oddan, küldən, göz yaşından 

Yoğurulmuş sözü geydim, 

Qəlblə ağıl savaşından 

Doğulmuş sözü geydim. 
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Geydim yaşıl əzan kimi, 

Geydim qırmızı dan kimi, 

Son yol üçün kəfən kimi 

Sözü mən geydim əynimə. 

 

Əbədi bir haqq-hesabı, 

Bitmək bilməyən əzabı, 

Dünən, bu gün və sabahı - 

Sözü mən geydim əynimə. 

 

Göydə fırlanan bir tacı, 

Hər bir müşkülün əlacı, 

Əbədi bir dar ağacı- 

Sözü mən geydim əynimə. 

 

Tufanın içindən mehi, 

Leysanın içindən şehi, 
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Vaxt deşməyən bir zirehi – 

Sözü mən geydim əynimə. 

 

03.06.09 
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MĠN ĠLĠN DƏRSĠ 

 

Havayı verimir heç kəsə heç nə - 

Kiçik bir sevincdən şaşıran da var.., 

Sərvəti başından aşan kişinin 

Papağın başından aşıran da var... 

 

Kimsə tələlərin üstünə gedir.., 

Sevinc içindədi tələ yiyəsi... 

...Yaxşılar, sadədlər düşür tələyə, 

Ora bir nəzər sal tale yiyəsi! 

 

Gözəllik içində xəyanətə bax- 
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Biz gözəl bir çiçək toruna düşür... 

Bəlkə hamımıza dərs verir Allah – 

Kəpənək hörümcək toruna düşür... 

 

İnana bilmirəm Allah işidir.., 

Bir namərd min mərdə güc gəlir elə.., 

Nə bu yer fırlanır, nə zaman ötür- 

Dünya öz yerində gicəlir elə.., 

 

 

Min ildi dərs həmən, səhv həmənkidi... 

Bəlkə anlamırıq verdiyin dərsi?! 

Bəlkə hörümcəkdir düzün anlayan.., 

Ən doğru yoldadır tələ yiyəsi?! 

 

Şirin nağıl imiş eşitdiklərim... 

...Alçağı çox zaman hündürdə gördüm.., 
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Mərdi beli bükük, namərdi şıx şax, 

Göyçək fatmaları təndirdə gördüm. 

 

İlahi, Sən belə ola bilməzsən.., 

Elə istəsən də bu mümkün deyil... 

Sən məndən almazsan, ala bilməzsən – 

Dünyan qəlbimdədi, gördüyüm deyil... 

 

15.03.13 
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ÇĠLĠK-ÇĠLĠK, ÇĠÇƏK-ÇĠÇƏK   

 

Günlərin bir günü  

büllur qab kimi  

dostlar düşdü əlimdən  

çilik-çilik oldular... 

Dostlar düşdü əlimdən.., 

illərlə dediyimiz 

tostlar düşdü əlimdən.., 

sözlər düşdü əlimdən. 

Ürəyimə ən yaxın 

səslər düşdü əlimdən  

çilik-çilik oldular... 
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İllərlə söykəndiyim 

inam düşdü əlimdən. 

Bu boyda var-dövlətim 

taman düşdü əlimdən... 

Onlarla qüdrətliydim, 

güclüydüm, qüvvətliydim. 

Gücüm, qüdrətim düşdü, 

mehrim, duyğum, vərdişim, 

tərgidə bilmədiyim 

sevmək adətim düşdü – 

yaman düşdü əlimdən  

çilik-çilik oldular... 

Çətinlik qəfil oldu  

təkləndim..,  

dostlara səsləndim. 

Gördüm hay verən yoxdu: 

Səksəndim  
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həyatın tən ortasında. 

Bu boyda gen dünyalar  

kiçik-kiçik oldular. 

Dostlar düşdü əlimdən  

çilik-çilik oldular  

büllur qab kimi.  

Partlamış narlar kimi 

çiçək-çiçək  oldular 

qəlbimdə ağrılarım... 

 

23.02.13 
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 MƏNĠM YAġIDLARIM 

 

Mənim yaşıdlarım tez qocaldılar 

Elə mənqarışıq, özümqarışıq. 

Dostlara baxmağa utanır adam 

Saçlar bəyazlaşıb, alın qırışıq. 

 

Bilmirəm nə idi sıxan-sındıran 

Biz hansı fitnənin felinə düşdük? 

Necə qoruyaydq bir-birimizi – 

Zamanın toqquşan yerinə düşdük. 
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Bizim taleyimiz eyni yazılıb, 

Alın yazımızın diqtəsindəydik. 

Bizim günahımız deyildi axı – 

Vulkanın püskürən nöqtəsindəydik. 

 

Bizi şax olmağa öyrətmişdilər, 

Anlaya bilmədik hara əyilək; 

Bizimki deyildi köhnə zəmanə, 

Təzə dövrana da gəzrək deyilik. 

 

 

Səmtsiz bir boşluğa düşdük qəfildən, 

Zamanın seçdiyi qurbanlıq bizik. 

Durub öz-özümə deyirəm hərdən 

Bizi unutdurdu bu çəkisizlik. 

 

Bizdən əvvəlkilər qaldı yerində, 
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Bizdən sonrakılar qısıb səsini 

Bizim çiynimizin üstə salamat 

Keçdilər fəlakət məsafəsini... 

 

Mənim yaşıdlarım tez qocaldılar 

Alın yazımızın felinə düşdük?! 

Zəmanə qurbanlıq yetirdi bizi 

Zamanın toqquşan yerinə düşdük. 

 

22.11.05 
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  ÖLKƏ-TORPAQ-VƏTƏN 

 

Daha Vətən yoxdu – ana qucağı, 

Yoxdu ata yurdu – doğma ömür-gün. 

Daha Vətən yoxdu, daha ölkə var – 

Ünvan sırasında yazılmaq üçün! 

 

İndi köhnə Vətən sadəcə torpaq – 

Bir yanı gərəksiz, bir yanı baha... 

Vətən sevgisiylə ölçülmür heç nə, 

Torpaq qiymətiylə ölçülür daha. 
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Daha Vətən yoxdu – sevgi də yoxdu, 

Öldü Vətən üçün döyüşən nəsil. 

Tarix nə deyəcək sənin adına – 

Vətəni “torpağa” dəyişən nəsil? 

 

Yəqin o tarix də olmayacaq heç, 

Yəqin arxivlərə getdi o sual? 

Yəqin hər zamanın çəkdiyi bir köç, 

Yəqin hər zamanın öz sevgisi var? 

 

 

Yəqin indilərdə yalan görünür 

Min illər boyunca olan həqiqət. 

Gülünc görünsə də - biz təmənnasız 

Bu yurdu, Vətəni sevmişik fəqət! 

 

10.04.09 
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QƏBRĠSTANDA DÜġÜNCƏLƏR 

 

Ah, bu da qəbristan.., salamlar sənə 

Ey ana qucağı, ey ata yurdu... 

Demək, min illərdi bunu deyillər – 

Demək, son duracaq, son mənzil budu... 

 

Hər məzar daşından sənə boylanan 

İsti bir kədər var, soyuq bir diqqət... 

Demək min illərdi bunu deyillər, 

Mənə indi çatır adi həqiqət... 
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Danışır səninlə bu soyuq daşlar 

Sanardın burada hər şey kirimiş... 

Dünyanın ən böyük kəşfləri kimi 

Həqiqət həmişə yaxında imiş... 

 

Burda da rənglər var: bu məzar sarı, 

Bu məzar yamyaşıl, busa qırmızı... 

Demək min illərdi bunu deyillər, 

Bunu anlamağa bu yol nə uzun... 

 

Bu susqun dünyada hikmətlər yatir, 

Burda da ömür var,  burda da həyat... 

...Bax o məzar daşı cadar-cadardı, 

O biri başdaşı qurumur heç vaxt... 

 

Hər şey yarımçıqmış bu yer üzündə - 

Həyat da yarımçıq, ölüm də elə... 
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Uzun bir yolimiş dünya özü də - 

Bir kimsə sonacan getməyib hələ... 

 

25.10.08 
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    POSTMODERNĠST 

 

Nə qədər toy çalıb bu obalarda 

Günlərlə qulaqdan getməyib səsi… 

Bir zaman kimləri oynatmayib ki, 

Ya “Uzundərə”si, “Tərəkəmə”si… 

 

Sonra yavaş-yavaş dəyişdi dəblər, 

Yox oldu toylardan, zurna-balaban. 

Bizim dostumuz da lap düşdü ruhdan, 

Sazanda olduğun unutdu tamam. 

 

Mən onu son dəfə Bakıda gördüm 
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Üstü sancaqlanmış bir dev kimiydi… 

Soruşdum, ara-bir zurna çalırmı, 

Gördüm ki, xaraba bir ev kimidi… 

 

Dedi ki, zurnanı kiminçün çalım?!... 

O kəslər hamısı köçüb dünyadan... 

Daha nə o dindi, nə mən danışdım, 

Beləcə bir xeyli durduq yanbayan... 

 

 

...Sonralar eşitdim o bədbəxt olub, 

Bir az havalanıb bizim sazanda... 

Bir günün birində zurnanı alıb 

“Tərəkəmə” çalıb, o, qəbristanda... 

 

10.04.05 
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     ġAĠR DOSTLARIMA 

 

Bir qiymət görmədik zəmanəmizdən, 

Fərqi yox ya umaq, ya ummayaq. 

Nələr almadı ki zəmanə bizdən, 

İndi nə istəyir,nəyi oynayaq?! 

 

Qiymətsiz yaşamaq ağır bır düyün, 

Görən kim kəşf edib fəxri adları? 

Bizim sinəmizdə löyünbəlöyün 

Taleyin, zamanın mükafatları. 

 

Bizə mükafatdı bu biganəlik, 
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Bu bum-buz zamanın bu bom-boz üzü... 

Bizə mükafatdı “gözlə”, “düzələr”... 

Bizə mükafatdı Qarabağ dərdi... 

 

Biz belə yaşadıq bu solğun ömrü, 

Qarşıdan yepyeni bir həyat gəlir. 

Müşfiqə atılan güllələr bir-bir 

Çovub sinəmizə mükafat gəlir. 

 

 

Hər şair məzarı bir ziyarətgah- 

Tanrının torpağa əkilən səsi. 

Hər toxum içində böyük bir həyat, 

Dünyaya təzədən gəlmək həvəsi. 

 

Yararaq zamanın yeddi qatını 

Söz olub dünyaya qayıdan şair! 
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Tanrıdan alıbdır mükafatını 

Təzədən dünyaya qayıdan şair! 
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   PAYIZ GECƏSĠNDƏ 

 

Payızın aydınlıq gecələrində 

Bir az gurlaşanda çayların səsi 

Qəlbimim əlçatmaz guşələrində 

Antik arzulara dəyir nəfəsim. 

 

Payızın aydınlıq gecələrinin 

İnsanı titrədən xatası da var. 

Yadıma düşür ki, mənim qəlbimdə 

Ömrümün bir qara qutusu da var. 

 

Məni ayaq üstə saxlayır hələ, 
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Ötüb keçən ömrüm dönüb dayağa. 

Hərdən o qutudan həzin səs gəlir: 

Günah içindəsən başdan-ayağa. 

 

Payız gecəsində parıldayır ay 

Cadugər əlində qızıl cam kimi. 

Mənim göz yaşlarım ay işığında 

Köhnə məzar üstə təzə şam kimi. 

 

 

Mən ayrı bir tale yaşadım, amma, 

Ayrı bir taleyi sevdi ürəyim. 

Birdən ayıldım ki, ey dadi-bidad 

Həyətin ot basmış evdi ürəyim. 

 

Payızın aydınlıq gecələrində 

Bir az gurlaşanda çayların səsi 
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Qəlbimim əlçatmaz guşələrində 

Antik arzulara dəyir nəfəsim. 
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         BĠR ZAMAN 

 

Könlümdən nə qədər arzular kecir.., 

Daha demirsən ki, alın yazın var. 

Sən ey dərələrdə şırıldayan su, 

Sənin də şəlalə olmaq arzun var... 

 

Uçmaq istəyirdim mən ki bir zaman 

Axan ulduzlarla, parlayan ayla... 

Sonra da sel olmaq keçdi könlümdən – 

Axım bu dünyaya hayla-harayla... 

 

Dedim şimşək olum yaz gecəsində... 
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...Yağışlar dağlara, çəmənlərə yox 

Narınlı, leysanlı mənə yağırdı... 

Dünya mənim üçün çox darıydı, dar... 

Bir payız gecəsi durna çağırdı, 

Anladım dünyada ayrılıqlar var... 

 

Çox şeyi anladım sonra, çox şeyi, 

Nə qədər arzular ölüb getdilər. 

O axan ulduzlar, çaxan şimşəklər 

Mənə rişxənd ilə gülüb getdilər... 

 

Həyatla vuruşda olmuşam demək, 

Demək oynamışam hər vaxt qan ilə. 

Necə sağ qalmışam bu qırğınlarda – 

Boylandım özümə həyəcan ilə... 

 

...Axan ulduzlarla, çaxan şimşəklə 
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Uçmaq istəyirdim mən ki bir zaman... 

Ömür də yuxuymuş, vaxtı çatanda 

Bir durna səsinə ayılır insan... 

 

                                                22.02.08 
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BOġLUQDAKI ÜMĠD 

 

Boş bilyard salonunda 

gah ard-arda, 

gah da tək-tək 

tək oyunuçunun vurduğu daşlar  

necə səs çıxarırsa, 

İçimin boşluqlarında  

eyni mənzərədi.., qardaşlar... 

Bu boşluqların pəncərəsindən 

darıxan, 

vurnuxan 

kədərli səslər çırpınır 
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ətrafın laqeydliyinə, 

Heçliyə, 

puçluğa, 

boşluğa, 

tənhalığa 

ünvanlı səslər... 

Labirintin divarlarına çırpınan, 

alnının ortasından çapılan, 

 qanı axa-axa 

sonsuzluğa sürünən 

dumanlı səslər... 

Ola bilsin 

lap uzaqlarda, 

lap elə içimin boşluqlarında 

bir ildırım dirilsin.., 

fərq etməz, 

o da dünyanın boşluğunda 
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vurnuxan səsdir- 

Şimşəyi çaxsa da –  

çaxmasa da, 

Yağışı yağsa da –  

yağmasa da... 

Demək hər şey əbəsdir 

bütün səslər sonda 

qəbristanlıqların yolunu 

soraqlayırsa; 

Həyat, dərk ediləndə,  

belə mənasız-mənasız  

sarsaqlayırsa 

Demək hər şey əbəsdir... 

Yaşasın  

uzaq məchulluqlardan 

süzülən, 

gah görünən, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Tofiq Nurəli             “Yarpaqlarım ağrıyır” 

gah üzülən  

bir iynə ucu boyda işıq səsi 

Və dünyanın məcnunluqlarından  

doğulan uşaq  

səsi... 

Demək, nə dərd! 

Bilyard daşlarının,  

içimin boşluqlarının, 

ildırım qardaşlarımın, 

darıxan bütün yaşıdlarımın  

(darıxanlar hamısı eyni yaşdadı) 

axtarmağa nəyisə var, 

arxalanmağa nəyisə var! 

 

10.12.12 
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            ÖZGƏ Ġġ 

 

Gəlmədim eləcə yaşayım gedim, 

Köhnə dərdlərini daşıyım gedim, 

Boynumun dalını qaşıyım gedim... 

Mənim bu dünyayla özgə işim var. 

 

Nə zaman ayılsam demərəm gecdi.., 

Bu da bir iş idi, oldu da keçdi... 

Ötəni saymıram, ötənlər heçdi – 

Mənim bu dünyayla özgə işim var. 

 

Gəlmədim məni də büksün kətana, 
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Gəldim ki dünyanı qoşum kotana.., 

Görənlər desin ki rəhmət atana. 

Mənim bu dünyayla özgə işim var. 

 

Qoy yeri şumlasın, təri tökülsün, 

Üstünün yalançı zəri tökülsün, 

Büsbütün içinin şəri tökülsün. 

Mənim bu dünyayla özgə işim var... 

 

 

Yaxşının-yamanın qədrini bilsin, 

Dost ilə düşmənin səddini bilsin, 

Adamı vuranda həddini bilsin – 

Mənim bu dünyayla özgə işim var. 

 

Yolumuz həmişə olar daş-kəsək: 

Tutub yaxasından silkələməsək. 
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Görək indi nələr kəkələyəcək – 

Mənim bu dünyayla özgə işim var. 

 

                                                       31.01.13 
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  CIRCIRAMA 

 

Bu ulduzlu gecədə 

Əzizim cırcırama, 

Bu kədərli səsindən 

Ürəyim  cırmaq-cırmaq. 

 

Həyat da səsin kimi 

Kədərli və yeknəsək.., 

amansız, etibarsız – 

bom-boz, düzünü desək... 

 

20.11.05 
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   SƏHVLƏRĠN ÖDƏNCĠ 

 

Ortadan qırılan budaqdır ömrüm, 

Təzədən uc-uca bənd – calaq olub... 

Arxaya bir daha baxıb da gördüm, 

Mənim arzularım daş-qalaq olub. 

 

Özüm bu yandayam, orda ürəyim, 

Geriyə yol olmur lakin həyatda. 

Bəlkə göylər boyda qışqırım deyim: 

Ürəyim diridir daş-qalaq altda... 

 

Səhvlərin ödənci bahadan – baha... 
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İstəyir ömrümə min bahar gətir. 

Əvvəlki mən olmaz məndən bir daha – 

İndi kimə deyim bu fəlakəti? 

 

Ortadan qırılmış budaqdır ömrüm, 

Bənq-calaq yerində qübar toxuyur... 

Daş-qalaq üstündə ot bitib indi.., 

İndi o təpədə kimsə oxuyur. 

 

 

Oxuyur astadan, pəsdən oxuyur, 

Oxuyur dumanlı bariton səslə... 

Elə bil mənimçün qəsdən oxuyur 

Mənim qulağımı batıran səslə... 

 

Bu səsi – avazı bir kimsə görmür, 

Sanki qeyblərdən mələk oxuyur... 
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Bu səs mənimkidi... eh... yüz il qabaq... 

Təpənin altında ürək oxuyur: 

 

–Hayana xərclədin bu qısa ömrü?  

Hayana dağıldı yan yoldaşların?  

Sənin arzuların nə zaman öldü?  

Nə zaman ağardı sənin saçların? 

 

10.01.12 
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AY ĠġIĞIYLA YARIMÇIQ SÖHBƏT 

 
– Ay işığı, əzizim 

Sən bizim səmamızda 

Kədərlisən nə üçün?! 

– Xudayar baxır mənə 

Hər axşam villasından.., 

Sabir can verir hər gün... 

 

– Niyə bizim səmaya 

Çöhrən kədər ələyir?! 

– Qəzənfərlə Bəxtiyar 

Müşfiqi güllələyir... 

Cavidi şillələyir...  
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-Çöhrəndəki kədərin 

Deməzsənmi adını? 

-Daşqalaq eyləyirlər 

Yan-yörəndə Hadini 

 

-Niyə belə qızarıb 

Üfüqün bir parası? 

 

-Qan fışqırır göylərə 

Qarabağın yarası. 

 

...Ah, mənim ana yurdum 

Nə qədər dərdlisən sən?! 

Ay da kədərlə baxır 

Sevdiyim göylərindən. 

 

23.12.11 
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http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Tofiq Nurəli             “Yarpaqlarım ağrıyır” 

 

 

 

 

                 YALAN 

 

Zaman şoka saldı mənim könlümü 

Bilinmir rəngi də; bozdur, ya sarı? 

Daha bənövşələr nənəm yaşında, 

Daha qızılgüllər cüzam qabarı... 

 

Hərə öz içində yaşayır indi – 

Hörüb laqeydlikdən bum-buz bir divar. 

Tanrısı varmı ki, qonağı olsun? – 

Hər yanda motel var, turist evi var... 

 

Evlər də qorunur kameralarla, 
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Zəmanə it kimi qovubdur iti... 

Daha nə dostluq var, daha nə dost var – 

Hərənin özünün bir interneti... 

 

İnsan ləkəymiş ki, İnsan adına – 

Yalamış o vüqar, o şan, o şöhrət. 

Astarı çevrildi qəfildən gördük – 

İçi bom-boş imiş insanın – dəhşət! 

 

 

...Hər şey yalan olub uzun zamanlar, 

Yalançı bölgüymüş “bu pis”, “bu yaxşı”... 

Nə sevgi var imiş bu yer üzündə, 

Nə kədər, nə qüssə, nə də göz yaşı. 

 

26.07.06 
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TANRININ YANINDA 

 

Əlim hər şeydən sürüşdü – 

Qadam dünyanın canına. 

Tanrının yanı bom-boşdü 

Gedirəm onun yanına. 

 

Bu boyda gen dünyaları 

Bir zaman mənə vermişdi... 

Gedim verim sualları: 

Fikrini niyə dəyişdi? 
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Mən ki tanrımı tanıdım, 

Yemədim onun haqqını... 

Yükdü mənə quru adım – 

Qaldım hıqqana-hıqqana. 

 

Təkraralayım mən neçə yol:? 

Şükür qoyduğun qismətə... 

Dağılıb göstərdiyin yol.., 

Bu tanrıdan gəl küsmə də... 

 

 

Dağılmış düzdən rahatdı 

Əyrilərin əyri yolu... 

Tanrım, indi bu vaxtımda 

Mən də dönüb əyri olum? 

 

Özün əymisən dövranı- 
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Söz yox sözün düzü kimi... 

Əyməyə cəhd etmə, tanrım- 

Çiliklənnəm güzgü kimi. 

 

Sən məni belə yaratdın 

Ruhum hər vaxt qaldı səndə, 

Bu yaşımda düzlüyümdən 

Əyilmərəm Sən desən də! 

 

                              30.12.12 
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    GECĠKMIġ 

 

Ömrüm boyu düz oldum,  

düz yaşadım. 

Elə ona görə də  

gücsüz oldum,  

gücsüz yaşadım. 

Həmişə Sənə güvəndim –  

haqqına güvəndim,  

ədalətinə güvəndim. 

Amma gec oldu,  

əzizim, gec. 

Hökmüran etdiklərin,  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Tofiq Nurəli             “Yarpaqlarım ağrıyır” 

məqama yetirdiklərin  

min cür zillətə saldılar,  

satdılar –  

qanlı köynəyimi  

bir keçi dərisinə, 

Sənin dediklərini 

tərsinə yozanların, 

min sifətli “tale” yazanların  

əlində qaldım. 

Həmişə Səni çağırdım,  

həmişə Səni gözlədim... 

Gözləyə-gözləyə də  

öləzidim!.. 

Mən bilirəm ki, 

Sən varsan! 

Bilirəm ki, gələcəksən! 

Bəs bu qədər gec niyə? 
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İş-işdən keçəndən sonra,  

ağrılar-əzablar  

yeddi qatımı biçəndən sonra  

gəlib nəyi düzəldəcəksən? 

Keçənlər onsuz da qayıtmayacaq,  

hətta Sənin Qüdrətin də 

yetməyəcək ona. 

Vaxtsız-vədəsiz ədalətmi olur? 

Sənə Səndən şikayət  

xəyanətmi olur? 

Sevənlər heç zaman xoşbəxt olmadı, 

Göz yaşı ötürdü o gedənləri... 

Bəs niyə, ey Tanrı yalqız buraxdin 

Sən, 

Səni sevənləri?! 

 

                                     19.04.08 
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        AXTARIġ 

 

Ədalət axtaran canım! 

Bax, bu işin sonu pisdi... 

Biri vardı, çox axtardı – 

Axırda damarın kəsdi... 

 

Ədalət axtaran canım! 
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Cavabı çox bəd yazıldı 

Biri axtara-axtara 

Gedib kəndirdən asıldı... 

 

O qapı ağır qapıdı, 

Sanma yaxın bir astana... 

Bir yol da var gedən üçün – 

Sonu ruhi xəstəxana... 

 

Ədalət axtaran canım! 

Bu yol gedər-gəlməz yoldu... 

Biri vardı, adı Tofiq 

Yazıq gedib şair oldu... 

 

                              06.03.06 
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HÖRÜMÇƏK 

 

Pislikdən, 

nadanlıqdan, 

günəşli qaranlıqdan, 

əyrilikdən, 

əskiklikdən, 

min bir cür xəbislikdən 

eşərək saplarını 

tor hörüb gözəl-göyçək 

içimdə bir hörümçək. 

Dostun xəyanətindən, 

yoxluq xəcalətindən, 

ömrün min zillətindən, 
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ədalət zülmətindən 

tor hörüb gözəl-göyçək 

içimdə bir hörümcək. 

Dəli bir köhlən kimi 

hara gəldi çapıram: 

qanunlara, hökümlərə, 

imzalara, möhürlərə, 

mirzələrə, müdirlərə; 

ayıqlıqda, 

yuxuda  

gah mülayim, 

gah qəzəbli, 

gah ümidli, 

gah əzablı 

Çırpıram, 

ha çırpıram, 

çırpıram özümü. 
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Gah kəpənək çiçəyə toxunan kimi, 

Gah ildırım qayaya çırpılan kimi 

Çırpıram, 

ha çırpıram 

Çırpıram özümü- 

qırılmır ki, qırılmır, 

İçimdəki hörümcək 

yorulmur ki, yorulmur... 

Ekranlardan, 

efirlərdən, 

düşüncəsi kifirlərdən, 

əqidəsi kafirlərdən 

fitnə dolu qəzetlərdən, 

kitablardan- 

zaman adlı saplardan 

tor hörüb gözəl-göyçək 

içimdə bir hörümcək- 
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Ruhum düşüb o tora... 

 

 

  

 

 

 

 

           GÖNDƏR 

 

Mən ki sənə əks-səda düşürəm, 

Dərgahında gec-gec yada düşürəm 

Mən yenə də seytnota düşürəm – 

Allah, mənə bir vaxt ayır, vaxt göndər. 

 

Qoy çiləsin yağışların narını 

Seçə bilək narınc ilə sarını... 
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Ey Allahım, yağdıranda qarını 

Könlümdəki dağlarıma bax göndər. 

 

Bu şəhərdə boz-bulanıq havadı – 

Ya dəlidi, ya da sırtıq-yavadı... 

...Bu yerlərdə taxt üstündə davadı – 

Allah, mənə taxt göndərmə,  bəxt göndər. 
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       DOSTLARA 

 

Yerim görünən yerdə 

Yerimə bir dəstə bənövşə qoyun. 

Və ya tarda, gitarda, 

yaxud 

elə pandurda 

qədim, 

çox qədim 

bir türkü çalın, 

Sonra da, oxuyun 

bariton səslə 
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“Ninni yarım, ninni, 

Ninni, ninni...” 

Dostlar, 

badə qaldırın sağlığıma 

Yerim görünən yerdə… 

 

                       15.04.06 
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      ÖZÜM BĠLƏRƏM 

 

Bu çayla, bu sellə özüm bilərəm –  

Aparar, aparmaz öz işimizdi... 

Bu dəli tufana gərib sinəmi 

Mən o tək palıdı qoruyacağam – 

Qoparar, qoparmaz öz işimizdi. 

 

Bu çayla, bu sellə özüm bilərəm 

Bu dəli tufanla özüm bilərəm – 

Bu qanlı meydanla özüm bilərəm... 

Qəzəbli ağrımla özüm bilərəm,  

Bəxtimlə, tanrımla özüm bilərəm – 
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Məni bu əzabdan, məni bu dardan 

Nə zaman – nə yolla, nə zaman – hardan 

Qurtarar, qurtarmaz öz işimizdi... 

 

19.11.05 

 

  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Tofiq Nurəli             “Yarpaqlarım ağrıyır” 

 

 

 

ÇIRPINA-ÇIRPINA 

 

Onlar çağıranda  

mən getdim bir vaxt, 

Onlar gəlmədilər mən çağıranda... 

İnsan içində bağıranda  

səsi gözlərindən çıxır... 

...Səsim gözlərimdən çıxdı, 

Gözləməkdən gözlərim çıxdı, 

Elə bil cırıldı paltarlarım – 

Cırıqlardan dizlərim çıxdı, 

Cırıqlardan dirsəyim çıxdı, 

Gözlərimdən sözüm çıxdı 

Çırpındım - çırpındım.., 
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Çırpına-çırpına  bir fırtına kimi 

öz içimdən özüm çıxdım. 

Bu qədər ağrını, əzabı boğdum; 

İçimdə min cürə qəzəbi boğdum;  

Başımı isitmiş əsəbi boğdum; - 

Mən özüm özümü doğdum! 

Yuxulu göylərdən endim, 

Ruhumu göylərdən endirdim – 

İlk dəfə yeri gördüm... 

                                              02.03.13 

 

 

 

 

 

             TORANLIQDA 
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Axşam düşür dağlara dağların arasıyla..., 

Uzaq maviliklərdən yüngül toranlıq axır... 

Axşam mehi kədərlə keçib gedir yanımdan, 

Elə bil lalələr də adam kimi darıxır... 

 

Yüyürür pətəyinə ən sonuncu arılar, 

Qəmli bir vurhavur var axşamın bu çağında... 

Altdan-altdan göz qoyur nəvəsinə qarılar- 

Güzgülənən, tellənən – pəncərə qabağında... 

 

Sərilmişəm otluğa lap yorğun dərviş kimi, 

Bir heçliyə, puçluğa qərq oluram anbaan... 

Hayana sığıyırsan bu təlaşla qaranquş,  

Sənindəmi evini satıb çobanaldadan? 

 

Heç evim də yoxdu ki, deyim dur gedək bizə, 

Eybi yox, bizləri də tanrımız yada salar... 
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Gecdi gedək, ümidlər qalsın sabah gündüzə, 

Görmürsən toranlıqda qaynaşır yarasalar?! 

 

 

Birazdan bayquşun da ulartısı başlayar, 

Gedək, bu boz səsləri eşitməyək əzizim. 

Dillənsək dimdiyilə göz çıxarar, baş yarar- 

Heç bilirsən o kimdi?! 

Şairimizdi bizim! 

 

                                26.11.12 
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ÇƏHRAYI ÇĠÇƏKLĠ YAĞIġ 

 

Ağ-çəhrayı çiçəkli 

alma bağlarına 

Gurultulu, şimşəkli 

Şıdrığı yağış yağır... 

Yağır çapa-çapla, 

yağır ürəkdən, 

Dünyanı heyran qoymağa 

yağır sanki bilərəkdən. 

Hər şey, 

hər yan duyğuludu, 

Ömür bəxtəvərdi, 

tale dupdurudu. 

Ürək də ürəkdən vurur, 
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insan yüngülləşir sinədolusu, 

Sözün doğrusu, 

elə bir əlin dəyir  

göyün ən uca tağlarına... 

...Gurultulu, 

şimşəkli 

bir yaz yağışı yağır 

ağ-çəhrayı çiçəkli 

alma bağlarına. 

12.03.08 

 

 

 

 

 

            GETMƏK 
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Mən də o dostlara qoşulub getdim – 

Şan-şöhrət dalında,  ad-san dalınca –  

adıma yazılan dastan dalınca. 

Mən elə getdim ki gözüyumulu 

Özüm də bilmədən, heç anlamadan 

Özümün üstündən keçib getmişəm, 

Atılmış yurd kimi qalmışam demə, 

İçimdən çoxdandan köçüb getmişəm. 

Mən də o dostlara qoşulub getdim... 

Məni azdırmağa aparan dostlar, 

Məni basdırmağa aparan dostlar, 

Mən sizə dost deyib qoşuldum axı... 

Məni özlərinə xərclik aparan, 

İçində min cürə biclik aparan, 

Məni özlərinə çətir aparan, 

Sözümdən yüz yerə xəbər aparan 

Mən sizə dost deyib qoşuldum axı... 
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İçi xırda tikan xalı dostlarım, 

Mənim söz dünyamın “halı” dostlarım! 

Sizi tanıyanda gec oldu bir az, 

Çox şey gözlərimdə heç oldu bir az, 

Böyük ümidlərim puç oldu bir az, 

Mən sizə dost deyib qoşuldum axı... 

Qaratikan basıb,  böyürtkən tutub- 

 arxadan,  döngədən, böyürdən tutub 

indi də özümə dönən yolları, 

Cismimdən ruhuma enən yolları... 

...Mən də o dostlara qoşulub getdim... 

 

16.08.07 
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         NOSTALJĠ 

 

Bir zaman bu şəhər hamının idi 

Bu düzlər, təpələr hamının idi 

Bu axşam, bu səhər hamının idi... 

 

Hamının olanı hamı sevirdi 

Palıdı, ənciri, şamı sevirdi 

Belə, adam kimi adam sevirdi... 

 

...Sevirdi ulduzlu, aylı gecəni 

Sevirdi fışqıran fəvvarələri... 

O tozlu yolları sevirdi adam.., 
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Sevirdi göydəki təyyarələri... 

 

Satıldı, alındı içdən adamlar, 

Dönub şeytan oldu köçnən adamlar – 

İnsanlıq xəttini keçən adamlar... 

 

Başqa metrələr var, başqa ədalar 

İndi gülünc olub Babək, Nəsimi 

Muzeyə qoymağa vicdan qalmayıb 

İçimdə bir səs var – boğur səsimi...  

 

Hər yana baxıram, hər yan özəldi, 

Dörd yanım özəldi – dövrəm özəldi 

Dövrana baxıram, dövran özəldi. 

 

Bir sual daş kimi qalır sinədə – 

Yoxsa,yer qalmayıb, Allah sənə də? 
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27.05.09 
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            DÜNYA 

 

Qurğuşun əvvəlki çəkidə deyil, 

Gor qonşun əvvəlki çəkidə deyil... 

Yağışı əvvəlki çəkidə deyil, 

İtirir əvvəlki dadını dünya. 

 

Qəlblərdə əvvəlki mehr də yoxdur 

Gecədə əvvəlki sehr də yoxdur. 

Zamanda dözüm yox, səbr də yoxdur 

İtirir əvvəlki dadını dünya. 
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Söz də yüngülləşib, köpük kimidir – 

Dilənçi almayan qəpik kimidir. 

Alqışlar biganə çəpik kimidir 

İtirir əvvəlki dadını dünya. 

 

Sevgi ocaqları alışmır daha – 

İki çay qovuşur – qarışmır daha. 

Dünyaya öz adı yaraşmır daha 

İtirir əvvəlki dadını dünya. 

 

Pas atıb ən iti sözün tiyəsi... 

Bir kitab sözüm var sənə deyəsi 

Özünü tez yetir, ey yer yiyəsi – 

İtirir əvvəlki dadını dünya. 

 

18.10.09 
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            0° 

 

Adamı don vuranda  

əvvəl üşüyür, 

əsir - titrəyir; 

sonra da şirin yuxu aparır... 

Əsmək, titrəmək mərhələsindəyəm – 

ciblərim sürətlə tükənir 

0°-dir ciblərimdə - 

 əllərimi ora salmıram. 
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  KÜLƏKLĠ PƏNCƏRƏ 

 

Səhərdən çırpınıb 

gedib qayıdır, 

Hərdən lap baş-gözünü didib qayıdır, 

Hərdən də özünə  

sığal verib qayıdır... 

Durum açım e... pəncərəni... 

Bəlkə bu küləyin getməyə yeri yoxdu,  

bəlkə mənə sözü var,  

bəlkə heç külək deyil, 

bir sevginin ruhudu –  
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məndə gözü var... 

Durum açım e... pəncərəni... 

 

23.02.13 
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         NƏBZ 

 

Sənətimdəndi – 

nəbzi çox asan tuturam – 

Sayıram..,  

dolğundu,  

gərgindi,  

zəifdi – ayırıram  

çox asan... 

Çoxusu da  

sağalıb getdi nəbzini tutduqlarım... 

İllərlə 

minlərlə nəbz tutmuşam;  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Tofiq Nurəli             “Yarpaqlarım ağrıyır” 

hər nəbzdə bir nəfs,  

bir nəfəs,  

bir səs duydum. 

Bu qədər savadnan,  

bu qədər təcrübəynən  

– təəccüblənməyin –  

inanın  

Nəbzini tuta bilmədim ZAMANIN... 

 

                                      05.04.14 

 

 

 

 

 

            MEHĠ ÜÇÜN 

 
Bax, bu çək-çevirdə bu vurhavurda 

Payızım, mən səni deyib gəlmişəm, 

Payız bənövşəsi əynin yalındı- 
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A qızım, mən səni deyib gəlmişəm 

 

Daha bu yerlərdə nənəm də yoxdu 

Çıxanda Quranın altından keçim... 

Yaxşı ki, dağlar var, dağlar var, dağlar – 

Gedim o dumanın altından keçim. 

 

Kaş qəlbimi verə biləm yellərə 

Bu saralmış düzlər boyu sərələr... 

Deyilməmiş sözlər qaldı sinədə 

Şır-şırını xəzəl boğan dərələr. 

 

Yüz il açılmamış doqqazımızda 

Sinəmin altına ağrı süründü... 

Qapısı kilidli bu kənd evimiz 

Deyəsən gözümə sarı göründü... 
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Bu sarı-narıncı sükuta bir bax- 

Içimin mininci qatından gəlir, 

O qədər uzaqda hürür ki, itlər 

Səsləri lap yerin altından gəlir... 

 

Kimlər köçüb, kimlər qalıb görəsən – 

Uzaqdan boylandım başdaşlarına... 

Gedim bir baş çəkim, qalanı varsa, 

Atamın, anamın yaşıdlarına... 

 

...Bax, bu çək-çevirdə, bu vurhavurda 

Payızım, mən səni deyib gəlmişəm, 

Payız bənövşəsi əynin yalındı- 

A qızım, mən səni deyib gəlmişəm. 

 

23.11.05 
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   MEHPARƏ ÜÇÜN 

 

Anamın öldüyü on il oldu... 

on il oldu anamla bağlı arzularının  

içimə qırılıb töküldüyü. 

on il oldu yetimliyimin yaşı... 

Eşidirsən, qızım! 

on ildi hərdən 

uzun gecələrdə çəkilir yuxum  

anamı xatırlayıram 

elə bil ki, yox oluram, 

elə bil ki, xarabalıq yeriyəm,  

elə bil ki, ruham 
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bu gecələrdə... 

Bu gecələrdə  

on ildi burnumun ucu göynəyir,  

elə bilirəm daha səhər olmayacaq... 

on ildi qızım, 

on ildi 

anam yuxuma gələndə 

mütləq xəstələnirəm... 

on ildi, qızım,  

on ildi 

anam yuxuma gələndə 

mütləq səksənirəm: 

nədən qoruyum,  

kimdən qoruyum özümü!? 

on ildi, aman yuxuma gələndə 

elə yuxulu-yuxulu büküb üzümü  

təlaş və qəhər içində 
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“sağ ol, ana” deyirəm.., 

“bildim” deyirəm.., 

“Bədxahlarım nəsə düzüb-qoşub yenə” 

on ildi, qızım, 

on ildi 

anam əzablarımı deməklə  

əzab verir mənə... 

Axı mən əzablarımı gizlədərdim ondan. 

İndisə o məndən qabaq bilir..,  

beləymiş qismət, beləymiş gərdiş... 

Demək o vaxt da bilirmiş... 

Anam hər şeyi bilirmiş, qızım! 

 

18.02.10 
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                QĠSMƏT 

 

Bu ömür olmadı, həyat olmadı- 

Mən dərdli bir tale yaşadım, qızım. 

Bu mən deyiləm ki, əlli yaşımda- 

Mən o qayalarla yaşıdam, qızım. 

 

Ümid ağaclarım boy atdı getdi, 

Arzu ağaclarım onlardan uzun... 

Biri gül açmadı bu zalımların.., 

Mən belə qisməti hayana yozım?! 

 

16.12.05 
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ÜRƏK-DÜNYA ARASI 
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Dünya  elə uzaq deyil – 

qıra bilsən bu kilidi... 

Ürəyindən bu dünyaya 

yol-bir sevgi mənzilidi... 

 

Açılmamış sirrdi bu yol- 

Tilsimə çəkib bir suyu... 

Kimi bir baxışla getdi... 

Kimi azdı ömrü boyu. 

 

                                 22.02.08 
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                   YOL 

 

Anlataqmı anlamayan kəsləri, 

Qəfil kəsdi çox hayqıran səsləri. 

Təkrar-təkrar deyir eyni dərsləri... 

 

Beş günlükdü bu cah-cəlal, əzizim, 

Tərəzidi haram-halal, əzizim, 
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Gəl ayrılaq, salamat qal, əzizim... 

 

Məntiqi bol,absurdu bol, cəbri bol, 

Dörd bir yanın elə yoldu, elə yol... 

Gedim girim, gözlətməyim qəbri çox. 

 

20.11.05 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Tofiq Nurəli             “Yarpaqlarım ağrıyır” 

    AYNA ÜÇÜN 

               

              1 

 

Mən sizi daim uşaq, 

Daim körpə bilmişəm, 

Quş kimi yuvadaca, 

Quş kimi qanadımla 

Sandım örtə bilmişəm. 

Bəzən qanadlarımın 

Yolunmuş yerlərindən 

Sizə soyuq da dəyib, 

Onda tir-tir əsmişəm. 

O soyuğun qabağın 

Gözlərimlə kəsmişəm, 

Ürəyimlə kəsmişəm. 

Saçlarıma çox erkən 
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Düşən dənlə kəsmişəm, 

Yuxusuz gecələrdə 

Gəlib çıxmaq bilməyən 

Erkən danla kəsmişəm, 

Nəyə gücüm çatıbsa 

Mən onunla kəsmişəm, 

O soyuğun qabağın. 

Ürəyimin içində 

Ən çox sənə əsmişəm... 

Sən ən körpəmsən axı, 

Bu da belə bir axır... 

Mənim arı balam, 

Kəpənək balam... 

Yuvamda boş qoyduğun 

Bu boşluğamı çəkim 

İndi ata keşiyi.., 

A mənim sonbeşiyim. 
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              2 

 

Mən tez qocalmışam 

onu bilirəm. 

Sən nə tez böyüdün 

onu bilmədim. 

Nə tez qanadların böyüdü bala?! 

Haçan qanadların böyüdü bala?! 

Uçan qanadların böyüdü bala... 

Uçub getməyinə heç sözüm yoxdu... 

Köçüb getməyinə heç sözüm yoxdu. 

Mən bir az kövrəyəm – 

dözümüm yoxdu... 

Mənə fikir vermə, ağıllı balam... 

Mənə fikir vermə, heç fikir vermə... 

Ata alxışımı apar özünlə, 
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Məndən nə görmüsən, nə götürmüsən 

Belə ən yaxşımı apar özünlə. 

Apar mehr dolu qanadlarımı- 

Səni isti saxlar yuva qurunca. 

Qurduğun yuvada işıq olunca 

Mütləq gərək olar, al apar qızım, 

Apar gözlərimin işıqlarını... 

Atada Allahlıq haqqı var, qızım, 

Atada Allahlıq taxtı var, qızım, 

O haqq da,  

o taxt da qurbandı sənə! 

Yəqin günahımdan keçər Allahım... 

Mən sənə xoşbəxtlik dilədim ondan. 

Ey böyük yaradan, ey BÖYÜK KİŞİ 

Sən mənim balamı bəxtəvər eylə- 

O sənin payındı,  

mənimsə sonbeşiyim! 
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13.10.12 
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     QƏMLĠ BĠR NƏĞMƏ 

 

Qəmli bir nəğmədir həyat gözümdə, 

Gəlibdir məminlə tum-tuş oxuyur. 

Acı təbəssümüm qalır üzümdə, 

Mənim ürəyimdə bayquş oxuyur. 

 

Ölmüş sevdalarla doludur insan, 

Yıxılmış arzular qalaq-qalaqdır. 

Mənim ürəyimi yaxşı tapmısan, 

Mənim ki ürəyim xarabalıqdır. 

 

Ölmüş arzuların keçdim yanından, 
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Ölən ümidləri basdırdım bir-bir... 

Ölən bir sevginin həyəcanından 

Bir zaman ürəyim əsirdi tir-tir... 

 

Tale tez böyütdü bəlalarımı, 

Qismət başım üstə ulduz axıtdı. 

Himini qoyduğum qalalarımı 

Tale topa tutdu, vurdu – dağıtdı. 

 

 

Bayquş nəğmələri kədərlə dolu, 

O bir qəm səsidir viranəliyin... 

Böyük sevgilər də səadət deyil – 

Sonunda bayquş var divanəliyin... 

 

O səsdə qorxu var, o səsdə dərd var, 

Heçlik var, puçluq var, bir fanilik var. 
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O səsdə keçmiş var, o səsdə dərs var, 

O səsdə bir az da ruhanilik var... 

 

Qəmli bir nəğmədir həyat gözümdə, 

Gəlibdir məminlə tum-tuş oxuyur. 

Acı təbəssümüm qalır üzümdə, 

Mənim ürəyimdə bayquş oxuyur. 

 

10.01.12 
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MƏNĠM CƏMĠLƏ NƏNƏM 

 

Yeddi-səkkiz yaşında bir uşağam 

Yaylaqdayam nənəmlə 

Qaraqızda – Qızılnohurda. 

Axşamacan bir hovur da  

oturmayan nənəm 

Sarı –qızıl inəyimizi  

Qəhərli bir avazla 

“nənəm-nənəm” 

oxuya-oxuya sağırdı... 

“Dövlət” çağırırdı  

iri,  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Tofiq Nurəli             “Yarpaqlarım ağrıyır” 

qara, 

parıltılı gözlü 

camışımızı – 

boynunu qucub bağrına basırdı, 

sonra da yenə 

qəhərli bir avazla  

sonsuz bir mehrlə sağırdı... 

Bu alatoranda 

mən ocaq çatırdım, 

Qızılnohurdan  

qurbağaların səsi  

gəlirdi, 

mehin sərinliyindən 

gecənin nəfəsi gəlirdi, 

uzaqlarda 

göylərin dərinliyində 

hava göyərə-göyərə  
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qatılaşırdı.... 

Sonra da bütün dağlar, 

yaylaq düzləri, uzaq zəmilər, 

qurbağaların xor nəğməsi, 

cırcıramaların səsi, 

tox camışların  

fısıltılı nəfəsi, 

Babaçayın şırıltısı 

batırdı qaranlığa. 

Sonra bir-bir ulduzlar 

sayrışırdı –  

elə bilirdim ulduzlar uçur  

göyün qaranlıq düzlərində– 

mən də onların  

narın qanad səslərini,  

üzümə toxunan nəfəslərini  

eşidirəm... 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Tofiq Nurəli             “Yarpaqlarım ağrıyır” 

Sonra ay doğurdu, 

ay... 

Solğun ay işığıyla  

dolurdu iyul gecəsi,  

dolurdu göylərin üzü,  

dolurdu dağların arası. 

Səsinə güc verirdi eşşək arısı, 

qəfil görünüb yarasa 

harasa yox olurdu... 

Elə bil ay işığı, 

elə bil dağlar oxuyurdu  

çox uzaq, 

çox qədim, 

çox asta,  

çox narın, kökdən  

düşmüş  

qəhərli bariton səslə... 
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Hərdən tənbəl bir həvəslə 

ocağa çırpı atırdım mən... 

Nənəm 

bir heykəl kimi donub qalırdı 

gözlərində yaş.., baxardı..,  

baxardı... 

Baxardı  bu mehriban,  

bu kədərli  

dağlara, aya. 

Və elə bilirdim nəsə deyir bu dünyaya... 

Onda məni də qəhər boğurdu, 

onda mən də darıxırdım, 

onda məni də içimdən nəsə qovurdu –  

elə bil bir az qorxurdum... 

Bütün bunlardan sonra  

qaralmış sifətini, 

cadarlı əllərini,  
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xışıltılı nəfəsini  

sevirdim nənəmin... 

Qısılırdım ona... 

Hannan-hana başımı  

dizinin üstünə alıb  

sığallaya-sığallaya 

yenə nəsə pıçıldayırdı dünyaya  

mənim Cəmilə nənəm! 

 

24.02.10 
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UġAQLIQ XATĠRƏLƏRĠ 

 

Nənəm öləndə  

öldü müharibənin ağrıları. 

Həsrət dolu ağılar 

azaldı evimizdən- 

daha oğul yolu gözləyən yox idi... 

Daha solmuş çit köynəyi  

Sinəsinə sıxıb  

ağlayan yox idi, 

əzizləyən yox idi. 

Daha o oğul  

bir kimsənin yuxusunda da 
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bu evə qayıtmırdı. 

Daha bu qayıdış oyatmırdı 

Heç kimi yuxudan  

gözüyaşlı. 

Əvəzində 

böyük bir boşluq, 

çarəsizlik, 

dilxorçuluq, 

çəkisizlik 

varıydı evimizdə: 

Nənəm ölmüşdü.., 

müharibə bitmişdi.., 

heç kimi gözləmirdik... 

...Tarix başlanmışdı. 

 

         15.12.06 
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        QARLI GECƏ 

 

Qar yağdı o kəndə, kənd evimizə- 

Uşaqlıq illərim keçən yerlərə... 

Yenə ötənlərlə gəldim üz-üzə- 

Qar yağdı o uzaq xatirələrə... 

 

İndi damımız qar, həyətimiz qar, 

Cığır da uzanmır doqqazımıza... 

O yurdda nigaran bir tənhalıq var- 

Odur tab gətirən hər hoqqamıza. 

 

Bom-boş ata yurdu, qar basmış həyət... 
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Bəlkə axtardığım həqiqət budur?... 

Böyük peşimanlıqdır böyük məhəbbət 

Mən nakam sevgiylə sevdim bu yurdu... 

 

Qar yağdı, ulduzlar endi göylərdən, 

Nağıldır gecənin bu ulduz tağı. 

Bilmir ki ev boşdu, pəncərəmizdən 

Görəsən o ulduz kimi çağırır? 

 

 

Belə gecələrdə burda bir uşaq 

Gah məktub yazırdı, gah da söz qoşur... 

...Bəlkə o ulduzdu, illər aşaraq 

Ulduz qəlbli o uşağı soruşur?! 

 

İlahi, bir anlıq elə Sən olmaq, 

Hər şeyi tullamaq bu kor ömürdən.., 
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...O qarın içində uzanıb yatmaq, 

O ulduzu öpmək keçdi könlümdən... 

 

                                              09.01.13 
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          YELLƏNCƏK 

 

Səni deyib gəldim ey ulu dağlar, 

Hər şeyi qoyub gəldim. 

 

Ogünki nadanın təkəbbürünü, 

Başqa birisinin minnət yükünü, 

Məni bükdükləri yalan kürkünü 

Ay ata torpağı çıxart canımdan, 

Ay palıd yarpağı, söyüd yarpağı 

Min ilin bulağı çıxart canımdan 

 

Canım  ay işığı, dol bu gecəyə: 
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Tikanlı sözləri çək çıxart bir-bir- 

çıxart  canımdan, 

Ürəyim durulsun, canım durulsun, 

Sərilim otluğa, qanım durulsun, 

Bədənim ruh olsun 

canım ruh olsun 

dönüb o əvvəlki çəkisizliyə 

yapışım yellənim ay işığından… 

 

22.11.05 

     

 

 

 

 

 AYDINLIQ GECƏDƏ 
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Gecə o qədər aydın, o qədər durudu ki, 

Sanki bu yer üzünün yoxdur heç bir günahı.., 

Ay işığı o qədər təmizləyib dünyanı 

Baxsan dibsiz göylərə görəcəksən Allahı. 

 

Ulduzların üzündən yumuşaq bir meh gəlir 

Sanki meh də deyil heç, Allahın nəfəsidi… 

Deyirəm qurtulmaqçın bütün günahlarından 

Bu gecə bu yamacda sübhədək qalmaq bəsdi… 

 

                                  17.05.06 
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          QAR YAĞIR 

 

Aydınlıq gecədə yenə qar yağır- 

Düynya başdan-başa ağ-appaq yuxu… 

Elə bil qar deyil, ay işığında  

Özünə qayıdır torpağın ruhu… 

 

                            08.02.08 
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 KƏNDDƏN GEDƏRKƏN 

 
Son gecə mən kənddən çıxıb gələndə 

Təpəni aşınca bayquş ötürdü. 

Sonra şimşək çaxdı lap uzaqlarda 

Düz yarı yolacan yağış ötürdü... 

 

Söndürüb maşını yolun içində 

Başımı sükana söykəyib durdum, 

Dağlar arasında bu tənhalıqda 

Arxamca yürüyən qəhəri duydum. 

 

Bir daş diyirləndi çayın içində, 

Mən duydum o daşın iniltisini. 

...Özüm də bilmirəm niyə boş yerə 
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Işləyir maşının şüşəsiləni... 

 

  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Tofiq Nurəli             “Yarpaqlarım ağrıyır” 

 

 

 

 

KƏND XATĠRƏLƏRĠNDƏN 
 

Kənddən çıxanda 

yeniyetmə çağımdı... 

məni ulduzlar çağırırdı- 

ora getməliydim.., 

Arzular çağırırdı- 

ora getməliydim... 

Sonsuzluqlar içində 

sevdalar çağlayırdı- 

ora getməliydim... 

Mən ora getməliydim- 

Axı dünya darıydı, 

Gözlərimdə qığılcımlar varıydı, 

Zaman sonsuz idi 
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Dünya yalnız yaz idi... 

Mən bu çiçəklərin içiylə getdim, 

uça-uça getdim, 

Bir ay şüasının ucunda getdim... 

Bir də gördüm ki,  

böyük şəhər içindəyəm 

lap qan-tər içindəyəm.., 

bir az  qanım da qaralıb, 

nəsə yaddan çıxıb qalıb... 

Kəndə qayıtdım – tapmadım, 

Şəhərə döndüm – tapmadım... 

Yaylar gəldi, 

payızlar ötdü, 

qışlar köçdü, 

İllər yortdu keçdi  

axtara-axtara qaldım: 

Ulduzlar yaddan çıxdı, 
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Arzular yaddan çıxdı, 

Qığılcımlar sönüb getdilər, 

Sevdalar ölüb getdilər, 

Sonsuzluqlar yox oldu, 

Ay şüası qırıldı –  

yıxıldım 

həyatın payız yerinə... 

hər yerim ağrılar içində. 

Mən hara getməliydim, 

gör harda azdım qaldım. 

Həmin bəxtəvərlikdən  

xəzəl avazım qaldı. 

 

                         06.01.13 
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SÖZÜN ZĠBĠLLĠYĠNDƏYƏM 

 

Nə ağızı, nə dibi var –  

Dibsiz quyu dibindəyəm... 

...Gəlib yetişdim nəhayət 

Sözün zibilliyindəyəm. 

 

Burda xarrat Xaqaninin 

Sözümün yonqarı qalıb... 

Füzulinin göz yaşları, 

Seyyid Əzimin, Sabirin 

Sözümün donqarı qalıb. 

 

Yanır yorğun Nəsiminin 

Yolüstü dərviş ocağı, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Tofiq Nurəli             “Yarpaqlarım ağrıyır” 

Müşfiq adlı misraların 

Hələ istidi qucağı... 

 

Lap itirmişəm özümü, 

Anlamıram kiməm, nəyəm... 

...Mənim qanadlarım çıxır –  

Sözün zibilliyindəyəm! 

 

   28.02.98 

 

 

 

 

 

EVĠMĠZƏ ANAM GƏLMƏZ 

 

Ağ saçlarıma baxmağa, 
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Oğluma nişan taxmağa 

Evimizə anam gəlməz... 

 

Dünya büsbütün yolsa da, 

Hamısı bizə gəlsə də 

Evimizə anam gəlməz... 

 

Zaman keçər pillə-pillə.., 

Evimizə illər gələr –  

Evimizə anam gəlməz... 

 

Deyilməmiş son sözümün 

Ürəyimdə ağrısı var... 

Kimin belə ağrısının 

Üstündə al sarğısı var?!, 

Evimizə anam gəlməz... 

Elə gedib, elə gedib 
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Bilirəm heç zaman gəlməz... 

 

   20.02.06 
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 BUDAQLARDAKI PAYIZ 

 

Gedim dərim budaqlardan payızı – 

Alma, heyva, nar şəklində. 

Solmuş yarpaqları sıxım köksümə - 

Yar şəklində,  balam eyy.., yar şəklində... 

 

Oxuyum bir ağız, oxuyum pəsdən 

Bu sükut özü də pəsdən oxuyur... 

Sarı-narıncıdı hər tərəf, hər yan – 

Dünya nə yanıqlı səslə oxuyur?!. 

 

İlahi, ürəyim payız istəyir... 
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...Solğun yarpaqların ucundakı nəm... 

...Niyə yazıq-yazıq baxırsan, gülüm, 

Bu payız deyil ki, bu elə mənəm! 

 

Ömür keçdi payızların içində, 

Payız imiş yaz bildiyim bu yazı... 

Mən bilirəm, soyuqlara az qalıb – 

Gedim yığım budaqlardan payızı. 

 

18.11.08 

 

 

 

 

 

            VĠDALAġMA 
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O kənd mənim ürəyimdə daş qalıb.., 

Gedim qapımızı döyüm qayıdım... 

Neçə ildi qəbristanda yurd salıb – 

Gedim bir anama dəyim qayıdım... 

 

Atamı soruşum qara torpaqdan 

Bir dua oxuyum, bir şam yandırım... 

Belə oğul olmaz, belə iş olmaz.., 

Gedim ruhlarını bir ovundurum... 

 

Deyim ki yaxşıyam, mən lap yaxşıyam 

Qız da köçürmüşəm, Siz istəyəntək... 

...Vallah işlər çıxdı, vaxt keçdi bir az, 

Yoxsa istəyirdik novruzda gələk... 

 

Deyim ki qardaşım gəlmişdi dünən, 

Mən də baş çəkirəm bacılarıma... 
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Gedim bir övladlıq rahatlıq qatım 

Atamın, anamın acılarına... 

 

 

Söykənib qapıya, baxıb kilidə 

Ürəyim dolusu aşım-daşım bir... 

Mənimçün boş qalan, kimsəsiz qalan 

O doğma kəndlə də vidalaşım bir... 

 

                              07.04.14 
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                  AĞRI 

 

...O boş qalmış evimizə qayıtdım 

Nə istiymiş bu sop-soyuq daş-divar! 

Mən həkiməm, deməsə də anladım 

Evimizin ürəyində ağrı var... 

 

Bu həyətdə solmuş otlar sızıltı, 

Pilləkəni, taxtabəndi ağrıyır. 

Pəncərələr gözün qırpmır ağrıdan, 

O gərəksiz su səhəngi ağrıyır... 

 

Mən bilirəm həsrət nədi dünyada.., 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Tofiq Nurəli             “Yarpaqlarım ağrıyır” 

Bu həyətin rəngi niyə sarıdı?! 

Kədərə bax, mən qapını açanda 

Elə bil ki, bütün həyət zarıdı... 

 

Suvaqların qopub düşən yerindən 

Anladım ki, altda daşlar ağrıyır... 

Tirlər boyu göbələklər deyil ki, 

Ağrılardı,indi qubar bağlayır. 

 

 

Hər tərəfdən ağrı gəlir üstümə, 

“İmdad” deyir həyət-baca dil açıb. 

Mən həkiməm, bu zamanda, bilirəm 

Hələ yoxdu bu ağrının əlacı... 

 

22.10.08 
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               QAYIDIġ 

 

Qayıtdım bu doğma ata yurduna 

Yorğun torpaq kimi qoyuldum dincə, 

Ağzı süd qoxuyan körpəyə döndüm 

Ay mənim qoynumda yatdı bu gecə. 

 

Dağlar maddım-maddım baxırdı mənə, 

Üstümə ulduzlu yorğan sərirdi. 

Yuxuda sübhədək bəxtəvər idim – 

Çaylardan anamın səsi gəlirdi... 

 

Çapırdım dörd yana atlı, piyada, 
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Aşırdım sulara lap kəlləmayaq.. 

...Həyat qaynayırdı bu ev-eşikdə, 

İtimiz hürürdü – 50 il qabaq! 

 

Yadıma düşməzdi yüz il  də qalsa.., 

O vaxtki göynəklər.., ah, sızım-sızım... 

Bu gecə yuxuda dərsə də getdim.., 

Gülən gözlərini gördüm o qızın. 

 

 

Səhər bir ruh kimi qalxdım yerimdən, 

Mobil telefonu atdım bir küncə... 

...Qayıtdım bu doğma ata yurduna, 

Yorğun torpaq kimi qoyuldum dincə... 

 

27.05.09 
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KƏNDDƏ QLOBALLAġMA 

 

O qədər avamdı ki, 

İtlərimiz də bizim – 

Ulduzlara hürürlər... 

Bu qədər sadəliyi 

Bizim bu dağ kəndinə 

Deyəsən çox görürlər... 

Televizor qoyublar – 

Tutur düz səksən kanal, 

Ekranda bir-birinə 

Qatışıb haram-halal... 

Ağlı çaşıb deyəsən, 

O qədər çox baxıb ki, 

Gecələr o zadlara.., 

İndi naxırçımız da 

Səhərlər bic-bic baxır 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Tofiq Nurəli             “Yarpaqlarım ağrıyır” 

Mal sürən arvadlara... 

Heyf, şeiri sevmir O... 

Qatmaq üçün aranı 

Göndərərdim mən ona 

Mütləq “Alatoranı”... 

 

              19.11.05 
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DOĞULMA 

 

Böyük şair Ələkbər Salahzadənin  

əziz xatirəsinə. 

 

O ürəkdən getdi, 

ürəkdən ürəkdən getdi, 

torpağın yarığına sular tələsən kimi 

ürəkdən getdi torpağın altına; 

ağrıya fürsət vermədən,  

ağrıya əziyyət vermədən... 

Belə də..,  

əziyyətsiz-filansız getdi, 

vəsiyyətsiz-filansız getdi.., 

bəlkə bir az tələsik, 

vaxtsız-plansız getdi... 
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Özü uzaqlardaydı – 

özünü gözləmədi, 

alnındakı yazını gözləmədi, 

torpağın üstünə üsyan kimi getdi, 

torpağın altına vulkan kimi getdi. 

əcələ macal vermədi, 

əcəldən qabaq getdi... 

Gecədən qabaq getdi. 

Bu qəfil gedişin xəbəri  

zəlzələ kimi titrədi... 

Bu bəstəboy adamın 

yerində qalan boşluğun böyüklüyü, 

bu böyük boşluğun qurğuşun böyüklüyü  

heyrət doğuldu... 

Və doğuldu! 

Bütün dahilər kimi  

O da Doğuldu. 
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     14.09.13 
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       ġƏHƏRƏ YAĞIġ... 

 

Onu bu şəhərə mən gətirmişəm, 

Bu yağış şəhərə yağan deyildi. 

Yağış buludundan doğulmasaydım 

Buludlar sözümə baxan deyildi. 

 

Allah yer üzünə enir deyəsən, 

Yağış buludları cənnətdən axır... 

Əli üzündədir bütün şəhərin- 

Bəxtəvər balası nə gözəl yağır! 

 

Bu qəfil xoşbəxtlik nələr deməkdir?! 
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Yağışlı göylərə boylanır hərə... 

... Allah göylər dolu yağışla gəlir 

Bir zaman yadından çıxan şəhərə. 
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   XƏCALƏT 

 

Bu uçurumdakı  

qarınqac yuvaları, 

yan-yana, 

üst-üstə 

uçuram-uçuramdakı  

qarınqac yuvaları  

bizim kəndimizə oxşayır... 

Evlər öndən bir-birinə, 

arxadan qayalara sıxılıb-  

salxım-salxım sallanıb  

bir-birindən qarınqac yuvaları kimi, 
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Cəmilə nənəmin duaları kimi  

calanıb bir-birinə. 

Yəqin indi mənim yerimə  

orda qarınqaclar xəcalət çəkir... 

 

22.05.10 
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III 
 

Ömürdən uzun sevdalar 
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ÖMÜRDƏN UZUN SEVDALAR 

 

O təmiz, o pak sevdalar, 

O zərif, ipək sevdalar – 

Sevənlərdən çox yaşadı 

Qəhərli, kövrək sevdalar... 

 

Uğursuz, məzhun sevdalar, 

Köməksiz məzlum sevdalar – 

Sevənlərdən çox yaşadı 

Ömürdən uzun sevdalar... 

 

Küləyə dönüb getdilər, 
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Lap külə dönüb getdilər... 

Sevənlər ölüb getdilər... 

Sevənlərdən çox yaşadı 

Kimsəsiz qalan sevgilər. 

 

Allah sevgidən agahdı – 

Bəlkə yanında günahdı? 

...Sevənlərdən çox yaşadı... 

Demək məhəbbət dərgahdı? 

 

Gah səssiz, gah ahnan gəlir, 

Günahsız günahnan gəlir... 

Ömürdən uzun sevdalar 

Ürəyə Allahnan gəlir. 

 

                                     27.05.09 
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   BƏNÖVġƏ ÇAĞLARI 

 

Soldu bənövşələr kollar yanında, 

Çəmənlər içində, yollar yanında 

Dünyanın bənövşə çağları bitdi! 

Uçub dəstə-dəstə kəpənəklərim 

Burda baş-gözünə döyüb ağlasa, 

Mənim acı dilli bal arılarım 

Burda “ay bənövşəm” deyib ağlasa 

Xeyri olmayacaq daha heç nəyin, 

Ah, nə göz yaşının, nə də göynəyin.., 

Dünyanın bənövşə çağları bitdi! 

Gedin, arılarım, kəpənəklərim.., 
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Gedin dəstə-dəstə, baş-başa gedin – 

Ayrı eşqə gedin, savaşa gedin, 

Ömrünün bənövşə çağları bitmiş 

Elə mənim kimi qayıdın gedin, 

Elə mənim kimi birbaşa gedin – 

Dünyanın bənövşə çağları bitdi... 

 

                                             08.02.08 

 

 

 

 

 

 

 

KÖHNƏ MƏKTUBLARIN SƏTĠRLƏRĠYLƏ 
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Keçib uşağından, keçib ərindən 

Köhnə məktubların sətirləriylə, 

Sevən həmin qızın ləpirləriylə– 

Sonuncu görüşə,  ən son görüşə 

Dünyayla vidatək olan görüşə 

Əvvəlki hiss ilə, həyəcan ilə, 

Aparıb getdiyin o hicran ilə, 

Qəlbində asılmış dərdlə-qübarla, 

Gedəndə qoyduğun sınmış vüqarla, 

Dünyanının sonudur – təlaşlarıyla, 

Həmin hönkürtüylə, göz yaşlarıyla 

Məni görməməyə - məni görməyə 

Təzədən dediyin “qəbrə girməyə”, 

Sonra da,  

sonra da, sonda,  

lap sonda 

Sinəmin altında ölmüş ürəyə, 
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İçimdə ömürlük sınmış dirəyə 

Dəli baxışlarla bir də baxmağa – 

Sevdiyin acızə, namərd qorxağa.., 

Keçib uşağından, keçib ərindən 

Həsrətin əzəlini –  

həmin zəlzələni gətirərsənmi? 

Səndə o cəsarət olar, bilirəm! 

Məndə o xəcalət qalır indi də. 

İndi də bilmirəm neyləmək olar, 

İndi də bilmirəm niyə çağırdım... 

Sonuncu görüşə, ən son görüşə 

Dünyayla vidatək olan görüşə 

Sən yenə mərdanə gələ bilərsən – 

Rəqibsiz meydana gələ bilərsən 

Özünə sədaqət sübutu kimi.., 

Mənim mənliyimin süqutu kimi... 

...Köhnə məktubların sətirləriylə– 
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Sevən həmən qızın ləpirləriylə... 

  

                                              27.05.09 
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     SALAVAT 

 

Bu həyatla döyüşmüş, 

Şəhid olmuş arzulara, 

Taleyə yazılmamış 

İşıqlı yazılara, 

İtmiş bəxtəvərliyə, 

Unudulmuş, unudulmuş 

Sevgi nəğmələrinə, 

O sınmış, sındırılmış 

Könüllərə, könüllərə, 

Cırılmış, yandırılmış 

Sevgi məktublarına, 

Qıvrım-qıvrım tellərin 

Ağarmış qarasına, 
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Ürəkdə o çağların 

Bir vaxt olmuş 

Göynəkli yarasına, 

O saysız, o hesabsız 

Yuxusuz gecələrə, 

O ağrılı gündüzlərə.., 

Qurumuş, yoxa çıxmış 

Sevdalı dənizlərə, 

Nə vaxtsa, nə zamansa 

Olmuş şirin xəyala, 

Gözümüzün önündə 

Ölüb getmiş vüsala 

Salavat  

min salavat... 

 

                                02.02.08 

  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Tofiq Nurəli             “Yarpaqlarım ağrıyır” 

 

 

 

 

RENTGEN VƏ FOTO 

 

Bu gün sənin başının  

rentgen şəklinə baxdım –  

düz üç proyeksiyada. 

Məntiqnən 

gərək tanıyaydım  

bu kəlləni necə olsa da... 

Di gəl, məni qınama, 

tanımadım. 

Sonra bildim bu sənin kəlləndir... 

Qanıma bir soyuqluq düşdü, 

Diş-diş üşüdü  
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lap köhnə xatırələr... 

Sovetdənqalma kitabların arasından, 

Ömrün uzaq bir yerindən 

Ağ-qara fotonu tapdım... 

Lap dərindən acı bir təbəssüm  

qalxdı sifətimə; 

fotodan bir qız baxdı sifətimə, 

rentgendən bir kəllə baxdı sifətimə... 

Gözlərinə,  

dodaqlarına,  

burnuna,çənəsinə  

dönə-dönə baxdım  

fotonun və rentgenin... 

Baxdım təkrar- təkrar, 

 baxdım bir-bir... 

...Fotoda Mələk, 

 rentgendə Vampir... 
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Hansı həqiqidir?! 

 ...Bunu bir adam bilir...       

 

                                     29.01.11 
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    AġIRI MƏHƏBBƏT 

 

Qəfil günəş kimi doğdu bu sevgi 

Kor olduq önündə bu gur işığın... 

Kor olmuş səadət yan keçdi bizdən 

Məni ahın tutdu, səni alxışım! 

 

Aşırı məhəbbət səadət deyil – 

Xoşbəxtlik dar gəldi bəlkə bu eşqə, 

Bəlkə zəhləsini tökdük Allahın 

Ayrılıq göndərib etdi heç-heçə... 

 

Dünyada hər şeyi dəyişir sevgi 
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O zəng, o telefon, o küçə olmur... 

Bu qədər inadkar olma, ilahi, 

Sevgidə heç zaman heç-heçə olmur. 

 

                                  25.12.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   PAYIZ ĠSTERĠKASI 
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Sizin tərəflərə gəldimi payız,  

Könlünə yatdımı bu sarı dünya?! 

Çoxdan unudulmuş, tənha, kimsəsiz 

Taleyin uçulmuş hasarı dünya... 

 

Yoluna yarpaqlar düşürmü göydən, 

Hərəsi sap-sarı yanıqlı sözlə... 

Yəqin o sözlər də düşübdür heydən 

Elə pıçıldayır “bir az da gözlə”... 

 

Gələn olmayacaq, inanma nahaq- 

Saralmış ümidi at ürəyindən... 

Mən də ümidliydim, gələrəm bir vaxt, 

Vaxt tapa bilmədim baxtın əlindən... 

 

Gün keçib,  yaş ötüb, aç gözlərini, 

Sənə çatmayacaq heç vaxt o nida... 
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Oxşa yarpaqları - əzizlərini, 

Sonra baxışınla de ki, əlvida! 

 

 

Mən də dərdləşirəm payızla hərdən. 

Uzun gecələrdə səhərə kimi... 

Payızı isterik ağlamaq tutur, 

Mən dönüb oluram payız həkimi... 

 

Öldürə bilərdim xatirələri – 

Mənə yalvarsa da, min kərə dil-dil... 

Öldürə bilmirəm – gəlmir əllərim 

Həkim dirildəndir, öldürən deyil!... 

 

Sizin tərəflərə gəldimi payız,  

Könlünə yatdımı bu sarı dünya?! 

Çoxdan unudulmuş, tənha, kimsəsiz 
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Taleyin uçulmuş hasarı dünya... 

 

                                             27.12.12 
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     YADDAġIMIN ƏLLƏRĠ 

 

Hərdən sənə toxunur yaddaşımın əlləri, 

Oxşayır saçlarını xurmayı xatirələr... 

Çıxarıram yadımdan ötüb gedən illəri.., 

Sanki film qurtarır, sönüb gedir titrlər... 

 

Sönüb gedir titrlər... heç kəs durmur yerindən... 

Bu sükutun içində adam çıxır dünyadan... 

Dünya boyda salonda heç demə təkcə mənəm, 

Hamı çəkilib gedib, mənsə çıxmışam yaddan... 

 

Sən də çıxıb getmisən, lap həmişəki kimi- 

“hə”-lə “yox” arasıyla, tərəddüdlər içində... 
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...Yaddaşımım əlləri.., xurmayı xatirələr... 

...Bir sevgi düşüb qalıb zəmanənin köçündən... 

 

Dostlar yox, sevinc yox.., ürək kədərli 

İllər elə keçib, bir quş yuxusu... 

Daha nə sən gərəksən, nə ötüb keçən illər.., 

Nə də ki, əlimdəki boş papiros qutusu... 

  

                                                              07.11.12 

 

 

 

 

 

SƏHRA ÇĠÇƏKLĠYƏNDƏ 

 

Səhra kimi çiçəkləndi 
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İçim göz yaşlarımdan... 

Bu çəmənin görünməyən quşlarından 

Qəmli nəğmələr eşitdim- 

dedilər oxuyur özü-özünə... 

Tanışlar-bilişlər  

baxıb üzümə 

başını buladı pərt-pərişan... 

...Göz yaşından 

Çiçəklənmiş bir səhrada dolaşan 

bəxtəvəri anlayan var? 

Oraları məndən başqa  

tanıyan var? 

 

                                      14.02.08 
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    SONUNCU MƏLƏK 

 

Bir də o sevdalar geri qayıtmaz: 

Sevgi nəğmələri demərəm bir də, 

Nə könül incitməz, nə ruh oynatmaz  

Açılmaz heç zaman olmayan sirr də... 

 

Bəlkə də sevdalar zamanı keçdi.., 

Könüllər elə bil “gözütox” olub… 
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Məhəbbət intihar edib deyəsən, 

Bəlkə itkin düşüb, özü yoz olub. 

 

Soyuq bir zamana gəlib yetişdik, 

Ətraf cəhənnəmin astanasıdır... 

Bu xaos, nadanlıq, bu ölçüsüzlük 

Şeytanın sevgiyə tutan yasıdır. 

 

Hər şey unudulub gedən dunyada 

Bu qədər əzaba tuş oldum nədən?!... 

...Sonuncu bir közəm küllər içində, 

Sonuncu məhəbbət mələyiyəm mən. 

 

                                                  19.02.08 
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SEVGĠDƏN O YANA 

 

Hər sevgidən o yana bir tənhalıq başlayır; 

Bir boşluq, çəkisizlik, 

çarəsizlik başlayır. 

Bir tonqallıq 

od çıxır 

ahıyla sinəsindən… 

Günahıyla baş-başa 

bu boşalmış dünyanı 

dolaşır 

bir ruh kimi… 

İnsanlara görünür  

 “dəm” kimi- 

 “vurub” kimi... 
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O daim kədərlidi 

yay günü qürub kimi... 

O da qüruba gedir 

içindən yana-yana. 

Hər sevgidən o yana  

bir tənhalıq başlayır. 

 

                           14.02.08 

 

 

 

 

 

          SEVGĠ YAġI 

 

Adamla doludu indi bu şəhər, 

İşə gecikmirəm, qaçmıram işdən. 
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Məni də ram etdi həyat birtəhər 

Bir az başım çıxdı alış-verişdən... 

 

Özümdən çıxmıram əvvəlki kimi, 

Köçüb ürəyimdən gedib o təlaş. 

İndi axtarmıram səadətimi - 

Olmayan bir şeyi gəzməkmi əlac?! 

 

Dostlar xəbər almır səni də daha, 

Bir də ki.., dostların çoxusu  yoxdur... 

Səninlə rastlaşmaq həyəcanı yox.., 

Səni də itirmək qorxusu yoxdu. 

 

İtənin nəyini itirəcəyəm, 

Deyək ki, lap tapdım? – nə faydası var? 

O başqa dünyaydı, bu başqa dünya – 

Hərənin qaydasız öz qaydası var... 
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Bilmirəm o sevgi qalır, ya da yox, 

Elə bil canımda həyat yorulur... 

O sevgidən mənə qalan budur, bax – 

Ürəyim həm boşdu, həm də ki, dolu... 

 

Bir zaman yağışlar bizimki idi... 

Özgə könüllərə yağır indilər... 

Bir vaxt pəncərəmdən baxan ulduzlar 

Özgə pəncərəyə baxır indilər... 

 

Həmən bu yağışlar səndən çox kiçik, 

Yağdığı könül də pöhran-pöhrandı... 

Həmən bu ulduzlar sevgi yaşında, 

Həmən pəncərə də məndən cavandı... 
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                                                   08.01.12 
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          AĞIR YER 

 

Gözlərində o kədəri görsəydi 

Allah özü çıxardardı papağın. 

Çəkdiyin ah dörd tərəfi yandırdı 

Sümükləri sızıldadı torpağın. 

 

Son görüş yerinə gəlirəm hərdən... 

Təzə-tər görürəm həmən kədəri... 

...Havadan sızıltı keçir canıma, 

Torpağın altından inilti gəlir. 

 

Son görüş yerinə gəlirəm hərdən... 

Gərək mən bu yerdə bir şam yandıram... 

Gərək pak gələsən ağır yerlərə - 

Bura hər gələndə havalanıram... 
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Səni də görmürəm bəlkə min ildi, 

Bu kədər dalımca min ildi gəlir. 

Hələ də havada yanıq yeri var, 

Hələ də torpaqdan inilti gəlir. 

 

                                       24.12.11 

 

 

 

 

 

 

       HEÇLĠYƏ ZƏNG 

 

Heçliyə, təkliyə zəng vur, əzizim, 

Danış ürək dolu, sükut içində. 
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İndi heçlikdəyəm, təklikdəyəm mən 

Bir zəng gözləyirəm, süqut içində... 

  

Mən elə həmişə səfərdəyəm ki.., 

Heç demə yollarda çoxdan çıxdaşam. 

Mən bəlkə ən xoşbəxt sərkərdəyəm ki, 

Bütün döyüşlərdən məğlub çıxmışam... 

 

Bilmirsən nə qədər bəxtəvərəm mən, 

Mən küskün deyiləm – bu ağ yalandır. 

Dünyada ən böyük, ən xoşbəxt insan 

Böyük sevgilərə məğlub olandır... 

 

Sevginin tənhalıq zirvələri var, 

Mən də oralarda sevinc içində. 

Bu boyda təkliklər, bu tənhalıqlar 

Məni rəqib edib Allah üçün də. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Tofiq Nurəli             “Yarpaqlarım ağrıyır” 

 

Heçliyə, təkliyə zəng vur, əzizim, 

Danış ürək dolu, sükut içində... 

İndi heçlikdəyəm, təklikdəyəm mən 

Bir zəng gözləyirəm, süqut içində... 

 

                                          07.01.12 
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SEVDALAR QƏBRĠSTANI 

 

Mən sənin dalınca qaçan deyiləm – 

Sən bir az ərköyün,  şıltaq kimisən; 

Köhnə qəbristanda hayla-harayla 

Gizlənpaç oynayan uşaq kimisən. 

 

İndi gülə-gülə gizləndiyin daş 

Ölmüş bir sevdanın mənzil yeridi... 

Sən ona toxunma,  yavaş ol, yavaş 

Bu mənim ağrımın ən zil yeridi... 

 

Ürəyim sevdalar qəbristanıdır, 
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Orda baş daşı var nə qədər desən... 

Mən çox dözümsüzəm,  özün bil, ancaq, 

Orda yerin vardır – sən məni sevsən... 

 

                                            16.08.07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEÇMĠġDƏKĠ GƏLƏCƏK 
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Yağışlar yağanda  bilirəm sənsən,  

yenə darıxmısan,  yenə kövrəksən –  

yenə də təksən.., 

Mənə salamındır şimşək işığı 

Sənin ürəyindən, qəlbindən gəlir... 

Büsbütün sevgisən, büsbütün ürək – 

Sən ki mələksən... 

Yağışlar yağanda bilirəm təksən.., 

yenə darıxmısan, yenə kövrəksən... 

O uzaq nağıla, itən sevgiyə  

ağrıya bilirsən, bəxtəvər qızı,  

ağlaya bilirsən, bəxtəvər qızı... 

Yağışa nə qədər sözlər demisən?! 

Sən hansı ümidlə gözlə demisən?! 

Sən hansı inadla gözlə demisən?! 

Yağış belə deyir sənin adından, 
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Şimşək belə deyir sənin adından... 

Yağışdan saçının qoxusu gəlir – 

Hələ görmədiyim ağ saçlarının... 

Başında ağ saçlar ağ duvaq kimi, 

Belə gəlin olmaz divanə gözəl... 

Sənin bu inadın əzir qəlbimi, 

Bu qədər ağrıya hansı qəlb dözər?! 

Əllərim titrəyir yağışın altda, 

Dilim topuq çalır, ürək təntiyir, 

İlıq bir həyəcan keçir içimdən... 

Deyirəm dünyanın xoşbəxtisən sən 

Məhəbbət yolunda saç ağartmısan.., 

İntizar içində, həsrət içində - 

Əllərin qoynunda saç ağartmısan... 

Yağışa, şımşəyə, ay işığına 

Söz deyə bilirsən bəxtəvər qızı... 

Sən sevə bilirsən bəxtəvər qızı... 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Tofiq Nurəli             “Yarpaqlarım ağrıyır” 

Sən məhəbbət heykəlisən,  

Nağılın solmaz çiçəyi, 

Sən hələ də gözləyirsən  

keçmışdəki gələcəyi. 

Hələ inamın var, hələ inadın.., 

O uzaq nağıla, itən sevgiyə 

Ağrıya bilirsən, bəxtəvər qızı,  

Ağlaya bilirsən, bəxtəvər qızı... 

 

                                      15.12.11 
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          ÖMÜR 

 

Məni ay işığı kövrəldən zaman 

Sən məni atıb getmişdin, 

Onda itimiz də dörd yana  

dərdli-dərdli baxırdı.., 

İtmişdi bağımızdakı 

təmtərağı alma ağaclarının.., 

yasəmənlər tum bağlamışdı.., 

şeh düşmürdü, 

təkcə cırcıramalar saxlamışdı 

həmin səsini; 

sinəsini cıra-cıra 

oxuyurdular kədərli sevgilərdən... 

Məni ay işığı kövrəldən zaman 
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yaşım əllini keçmişdi, 

enmişdi ömür zenitdən, 

başım nələr çəkmişdi- 

bir özüm bilirdim. 

Yaşıdlarımdan nə qədəri 

şəhid oldu, 

Nə qədəri də şahid oldu 

dönük-dönük sevdalara; 

İnanılmaz sevgilərin öldüyünü gördük, 

qırğınlara düşdü arzularımız, 

üzümüzə nə qədər qapıları bağladılar – 

ümidlərimiz üşüdü... 

Amma döyüşdük, 

biz döyüşdük! 

İndisə budur.., 

ömür elə bu dağın döşüdür- 

üzüaşağıdır yol- 
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istəməsən də gedirsən.., 

...Yuxarıdakı ulduzlar 

ömrün o başındadı, 

Bu səs-küylü ilbizlər 

ötüb keçənləri oxuyur demək... 

Məni ay işığı kövrəldən zaman 

sən məni çoxdan atıb getmişdin, 

yaşım əllini ötmüşdü, 

yasəmənlər tum bağlamışdı, 

şeh yoxuydu, 

döyüşlərin çoxu yarımçıq, 

çoxu bitmişdi, 

yuxuluydu, 

hər şey yuxuluydu- 

cırcıramalar, 

ilbizlər belə deyirdi; 

oxuya-oxuya... 
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Məni ay işığı kövrəldən zaman... 

 

                                      03.06.06 

       

 

 

 

 

         TANIMAQ 

 

Qəlbimdə bir qəbristanlıq – 

Bütün məzarlar sənindi... 

Mən diriltdim, sən öldün, 

Mən diriltdim, sən öldün... 

Hansındasan sən indi? 

 

Bu məzar gül içindədi 
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Burda bəxtəvər ölmüsən, 

O birin kol-kos bürüyüb, 

Orda bixəbər ölmüsən... 

 

Məhəbbət ölüm yoluymuş 

Mən necə qınayım səni? 

Bütün məzarlar gözəldi 

Hansından tanıyım səni..? 
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    DƏRĠNLĠK - DAYAZLIQ 

 

Mən səni bir zaman qəlbimdə sevdim, 

Hamıdan gizlincə, hamıdan uzaq... 

Mən hardan bileydim, bir vulkan kimi 

Bu sevgi qəlbimi yarıb çıxacaq. 

 

Məhəbbət yaxşı ki, dərindən gəlir, 

Sanma hər dərinlik xatalı olur... 

Dərindən gələn su çağlayan bulaq, 

Dayazdan gələn su bataqlıq olur. 
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            DÜNƏN 

 

Alpların arxasında da olsaydın, 

Uzaq-uzaq dənizlərdə  
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suların yaxasında da olsaydın, 

Lap elə göyüzü səpələnmiş  

ulduzların arasında da olsaydın  

gəlib tapardım səni... 

Amma.., 

sən dünənimdəsən... 

dünənə yollar bağlıdır... 

Ağrılıdı, hə? 

 ağırdı... 

Bu qədər yaxının yolu yoxdu əslində... 

Dünəndən isə izlər qalıb 

səsimdə,  

qəlbimin ağrısında 

və bir də, 

gözümdəki sarı simdə... 

 

                                     23.02.13 
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ALMA DEYĠL 

 

Dərsə gedərdik onda 

Bağların arasıyla, 

Çox vaxt hayla-harayla 

Bəzən boy sırasıyla. 

 

Hansı fəsil çatardı 

O vaxtkı payızlara, 

Oğurlayıb almanı 
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Ötürərdik qızlara. 

 

Məktəbə çatan kimi 

Alardıq əllərindən. 

Kim vermək istəməsə 

Dartardıq tellərindən. 

 

Bir gün gördüm gizlədib 

Köynəyinin altında. 

Almaları ver dedim 

Dərsin bitən vaxtında. 

 

 

Yol boyu dinmədi heç 

( İndi içim göynədi )... 

Birdən baxıb gözümə: 

O alma deyil, dedi... 
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                                  03.06.06 
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GÖLDƏKĠ ULDUZLAR 

 

Bu külək ulduzları 

Qovub belədən - belə 

Bir dəstə ördək kimi 

Gətirib töküb gölə. 

 

Göldə qalır ulduzlar 

Külək qaçıb tikəlir... 

Soyuq sular içindən 

Ulduz yığmağım gəlir... 

 

Məni saxlamasaydı, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Tofiq Nurəli             “Yarpaqlarım ağrıyır” 

Qəfildən doğan bu ay, 

Ciblərim ulduz ilə 

Vuracaqdı taybatay. 

 

Nə qalardı gözləri 

Ciblərimdə qızların!!. 

Suyu da süzülərdi 

Cibimdən ulduzların. 

 

 

Lovğa-lovğa deyərdim: 

Sən açma ha, sirrimi... 

Hərəsinə xəlvətcə 

Bağışlardım birini... 

 

Bu külək ulduzları 

Qovub belədən - belə 
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Bir dəstə ördək kimi 

Gətirib töküb gölə... 

 

            22.02.06 
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YAY GECƏSĠ 

 

Bənzəyir yay gecəsi  

Göbəyi açıq kəsə... 

İsti bir həyəcanla 

Qəlbimdən keçir nəsə. 

 

Mən bu ay işığına  

Toxunmaq istəyirəm, 

Cırcıramalar kimi 

Oxumaq istəyirəm... 

 

Az qala sifətimə 
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Dəyib keçir yarasa, 

Ardınca fikirlərim 

Qaçaq düşür harasa... 

 

Evə qayıtmağa da  

Yoxdur heç bir həvəsim, 

Qaranlıq pəncərədən 

Gəlir öskürək səsi... 

 

 

...Bənzəyir yay gecəsi 

Göbəyi açıq kəsə, 

İsti bir həyəcanla 

Qəlbimdən keçir nəsə. 

 

                              28.02.06 
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         GĠCĠTKANLIQ 

 

Qayıtsam da,yaxın gəlmə əzizim, 

Kor olarsan indi mənim tüstümə... 

Yatmaq istəyirəm uzun bir yuxu 

Başımı qoyaraq ayın üstünə... 

 

Onsuz da hər zaman yuxudayam mən, 

Səni də bir zaman yuxuda sevdim... 

Girdik ortasına gicitkanlığın 

Sıxdım bir əlini; sonra nə dedim?!... 

 

Dedimmi, bilmirəm.., səsim batmışdı.., 
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Sənsə titrəyirdin həyəcanından... 

Evinə tələsən qoca qonşumuz 

Bir səs də buraxdı bizdən o yanda... 

 

O ki var qızardı yanaqlarımız.., 

Ən rahat yuvaydı bu gicitkanlıq... 

...Bitir gicitkanlıq hər il yenidən... 

Bizsə o gecəyə nahaq inandıq... 

 

 

Mənim toyum oldu.., o uzaqlarda... 

Yadıma düşmədin lap bir anlıq da... 

Bacım mənə dedi lap çox sonralar.., 

O vaxt ağlamısan gicitkanlıqda... 

 

Bilmirəm, bilmirəm, heç nə bilmirəm... 

Mənim də ömrümdə çox imkan bitir... 
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Ah, bu son payızda, çör-çöpün altda 

İlahi, yenə də gicitkan bitir... 

 

Mən sənə  bir ömür həsrət borcluyam... 

O vaxt başqa idi fikri Allahın... 

Borclu gedəcəyəm mən bu dünyadan.., 

Sənim sevgin oldu mənim günahım... 

 

Qayıtsam da,yaxın gəlmə əzizim, 

Kor olarsan indi mənim tüstümə... 

Yatmaq istəyirəm gicitkanlıqda – 

Başımı qoyaraq ayın üstünə... 

 

                                   07.04.14 
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                 BÜRKÜ 

 

Bir vaxt bu dünyada məhəbbət olub – 

Yağıb yağışlarla, açıb güllərlə... 

Milyon-milyon ayrılıqlar, həsrətlər – 

Yarası könüldə qalıb illərlə... 

 

Nəğmələr oxunub hicran əlindən 
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Nə qədər qəm-qüssə, nə qədər kədər... 

Sevgiylə ölçülüb bircə baxış da, 

Sevgiylə çırpınıb hər gələn xəbər... 

 

Ömür sevgilərlə şirin, mənalı, 

İnsan məhəbbətlə bəxtəvər olub. 

Hicranlar-vüsallar, min cür göz yaşı... 

...Sevgi unudulub ...eh.., unudulub... 

 

Məhəbbət yoxdusa, həsrət də yoxdu... 

Yoxdu hicrn dərdi, yoxdu qüssə-qəm... 

...O isti nəğmələr, qızmar misralar 

Oxuyarmı könül.., yazarmı qələm... 

 

 

Bir vaxt bu dünyada məhəbbət olub 

Neçə şirin-şirin hicran nəğməsi... 
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Sevənlər dünyadan keçib getdilər 

Öldü sinəsində bülbülün səsi... 

 

Bu bürkü, bu mürgü kiməsə xoşdu... 

Heç coşub daşmadı o qan damarda – 

O qan qaynamadı, qıcqırıb daşdı... 

Bu necə dünyadı? 

Bu hardan gəlib? 

Mənə tərs-tərs baxdı, kimdən soruşdum. 

 

Sevgisiz dünyanı heç nə isitməz... 

Bürkü aman verməz bir nəfəs dərəm. 

Bir sadə dünyanın adamıyam mən, 

Mən belə dünyada qala bilmərəm. 

 

                                              25.02.08 
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             AH 

 

Getməyə yer də qalmayıb, 
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Batır mindiyim gəmi də. 

Ahın cənnəti yandırıb, 

Söndürüb cəhənnəmi də. 

 

Dar eyləmisən yer üzün... 

Yuxarıdan tanrı baxır. 

Tanrı da unudub özün, 

Belə ah çəkməzlər axı... 

 

                 30.12.12 
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          SEVGĠ 

 

Sevgi belə olmur, balam, 

Sarı-narıncı meşələrə 

Yağan payız qarıdır bu... 

Min illik qəlb qalasının 

Yıxılmış divarıdır bu... 

Sevgi belə olmur, balam. 

 

Həyat yoxdur ağrısında – 

Ağrısında ölüm dadı. 

Axır ki, bu sevgi deyil – 
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Bilmirəm nədisə adı... 

Sevgi belə olmur, balam. 

 

Soyuq-soyuq küləkləri 

Üşüdür, ancaq üşüdür... 

Sevgidən isinir adam, 

Üşütmək ölüm işidir... 

 

Soyuq payız gecəsində 

ağrısında ölüm dadı 

nədir o gedənin adı?... 

Üstdən payız qarı yağır... 

Qəsdən payız qarı yağır... 

                                          06.03.06 
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            KÜL 

 

Mən sənə bir məktub yazım: 

qəhərimi udub yazım, 

gözümü  qurudub yazım, 

ürəyimi tutub yazım, 

üç gecə oturub yazım; 

Sonra da yandırım onu 

Külünü sənə göndərim. 

 

Sənə ünvansız zərf çatar, 

açarsan, içi küldü ki... 

Əllərin batdı bu külə, 

üst-başına töküldü ki... 
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O külün içində nə var?! 

Bilirsənmi, gülməzsənmi? 

bilmirəm, 

gül yerinə kül verənə 

Gülərsənmi, gülməzsənmi 

bilmirəm. 

 

 

Birdən ayılarsan 

bu ki kül deyil- 

başını əlinə alarsan onda 

hər şey külə dönər səninçün o an. 

Külü oxuyan könül kimi 

kül qoxuyan gül kimi 

qalarsan onda. 

 

                                            07.03.06 
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          ĠġIQ 

 

Deyiləndən on il sonra 

Sözün dəydi düz onluğa 

Huşum getdi bir anlığa... 

Əl atıram qaranlığa 

Saçlarına əlim dəyir... 

Külək deyil, asta-asta 

Pəncərəni ölüm döyür... 

 

Beynimdən bir işıq gəlir – 

Dolur, gözlırimə dolur, 

Hər şey batır bu işıqda – 

Dünya löhmə işıq olur... 
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Anlamıram heç hardayam, 

Bu nə toydu, bu nə yasdı... 

...Deyirdilər su basacaq- 

Bu dünyanı işıq basdı... 

 

Bir işıq gəldi beynimdən 

Bu işıq nədən doğuldu?!... 

Sevincindən ölənlərtək 

Dünya işıqda boğuldu...               

                                           20.02.06 

 

 

 

 

 

AY VƏ MƏN 
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Bir vaxt mən uçardım ay işığında, 

Ay mənim sevgilim olub bir zaman. 

Uçardıq göz-gözə, könül-könülə, 

Dar olsa da bizimkiydi asiman... 

 

Bizdən bəxtəvəri yoxuydu onda, 

Gülüş səpələrdik hey qucaq-qucaq... 

Axardı aradan isti sevdalar, 

Yuxuya gedərdim mən uça-uça... 

 

Sonralar mən daha uça bilmədim, 

Qaldı xatirəmdə o qərib çağlar... 

İndi heç kəs bilmir, heç kəs bilmir ki, 

Ay mənim sevgilim olub bir vaxtlar. 

 

                                             14.02.08 
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40 ĠL ƏVVƏLKĠ MƏKTUB 

 

Əllərin qup-quru,  

həm soyuq, həm arıq 

duyuram   

o əllər sevgini yaşayır hələ... 

Belin bir az əyilib, 

əriyib işığı gözlərinin 
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Baxanda bilirəm, 

o gözlər sevgini yaşayır hələ... 

Saçların..,  

saçların  

ağ göyərçınlərdi elə bil.., 

bəlkə heç o da deyil, 

beləcə ağ olub onlar əzəldən.., 

Sadəcə mən 

indi-indi görürəm. 

İnanmaq çətindi – 

o saçlar sevgini yaşayır hələ... 

...Sən heç dəyişməmisən, 

elə-belə,  

illərdi keçib gedən... 

Əlimdə çəlik  

mən yenə də  

hər gün yoluna çıxıram 
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40 il əvvəlki məktub üçün baxıram, 

yumulu ovcunun içindəymiş yenə... 

Mənə 

cavab yazacağını demişdin – 

40 ildi gözləyirəm... 

Tələsmə,  

dünyadan heç yerə getmə – 

40 il də gözləyərəm... 

   

                                        27.02.13 
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         SIZIF ÖMRÜ  

 

Yəqin o dünyaya qaldı bizimki  

Özümü aldadım indidə belə... 

Nə ümüd eyləyim, nədən bilimki,  

Bu son ümüdi də verməyim yelə... 

 

Mən birinci getsəm gələn deyilsən, 

Gəlsəydin, yəqinki, burda gələrdin... 

Sən birinci getsən, yox istəmirəm 

Sənin tez getməyin ağır kədərdir. 

 

Yaman öyrəşmişik bir-birimizə 
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Kəlmə kəsməsək də, bir olmasaq da... 

Bir sevgi havası bürüyüb bizi 

Heç zaman sir verib, sirr almasaq da... 

 

Məni görmək üçün çıxırsan evdən, 

Səni görməyəndə vaxtım darıxır. 

Bir sevgi havası bürüyüb bizi .., 

İllərdi bir ümüd sürüyür bizi 

İndi o ümüd də, baxdım, darıxır,.. 

 

Belə sevgi olmaz,  ancaq var axı... 

Belə ümüd olmaz, ancaq var axı 

Bu necə həyatdı, bu nece tale 

Hər şeyi eləcə vaxta buraxıb 

 

Di, yaxşı, neyləyək , 30 il, 40 il,? 

Nə bu sevgi ölür, nə ümüd ölür. 
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Bir sevgi havası bürüyüb bizi, 

İllərdi bir ümüd sürüyür bizi 

Nə xoşbəxtlik imiş bu sizif ömrü  

 

                    27.02.2013 
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                SĠRR 

 

Mən ordan gəlirəm, lap uzaqlardan- 

Sevgilər hamısı qanına qəltan, 

Saxta səadətlər nə qədər desən- 

Hündürdür göylərin yeddi qatından... 

 

Mən ordan gəlirəm, lap uzaqlardan- 
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Orda mələkləri qırıb-çatıblar, 

Sevgilər hamısı qanına qəltan- 

İblislər, şeytanlar başa çıxıblar... 

 

Mən ordan gəlirəm, lap uzaqlardan- 

Dünənki məzlumlar orda qudurub. 

Ölən sevgilərin sümüklərindən 

Orda allahsızlar imarət qurub... 

 

Mən ordan gəlməzdim, gələ bilməzdim- 

Sərxoş bir iblisin donunda qaçdım. 

Can verən mələyin vəsiyyətilə 

Gəldim ki, bu sirri sizlərə açım. 
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             BU QIZ 

 

Mən ki, onu görən kimi tanıdım 

Qırx il sonra həmən yaşda qayıdıb. 

Gözlərimə baxıb keçdi təlaşla 

Ürəyimdə bir vulkanı oyadıb. 

 

Bir az getdi, bir az durdu yerində 

Bu qız çaşdı, mən də çaşdım, nə deyim. 

Elə bil ki, nəbzi vurdu yerin də, 

Birdən- birə dünya qaçdı, nə deyim... 

 

Bu qız məni nə tanıyır, nə görüb.., 

Özü bilmir bu həyəcan nə sirdi... 
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Mən ki onu görən kimi tanıdım, 

Mən o qızın anasını sevirdim. 

 

Anlamır ki, ürəyində dolaşan 

Bu təlaşlar anasıdır, oyanıb... 

Anlamır ki, bu ağsaqqal kişinin 

Gözlərində anasını taniyib. 

 

 

Allah, mənə bir ağıl ver bu yaşda, 

İlk məhəbbət hansı yaşda haramdı?.. 

Bu qız mənə gözlərini zilləyib- 

Bu qız mənim sevgilimdi? 

                           Balamdı? 

     

                                                  05.05.14 
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