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"Gənclərin Virtual Multikulturalizm Mərkəzi"
silsiləsindən olan e-kitablarla buradan tanış olun:

http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=174

Feysbuk səhifəmiz:
Sosial şəbəkələrdə Azərbaycan multikulturalizminin
və tolerantlığının təbliği ilə bağlı fəaliyyətlərin
genişləndirmək, bu sahələr üzrə İnternet resurslarımızı
- elmi-intellektual sərvətlərimizi, araşdırma, tədqiqat
işlərini təbliğ etmə üçün ayrıca virtual resurs burada:

https://www.facebook.com/YeniYazarlar
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DİQQƏT!
Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və
əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin və resurs
yaradıcılarının 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 göstərilməsinə şamil
olunmur.
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Dəstəgül Zamanlı

SAЧLARIMDA ЧИЧЯKLЯYИR
HЯSRЯTИN
YYSQ - 2016
“Elm və təhsil”

Bakı – 2012
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Dəstəgül Zamanlının zamanın tələbinə
münasib olan gül dəstəsi
“İxtisasca tibb bacısıdır. Azərbaycan ordusu sıralarında bir neçə
il “can çürüdüb”. Müxtəlif şeirlər yazır. Son vaxtlar qəzəldən əl çəkmir.
İnsafən ilhamı yüyrəkdir Dəstəgülün. Qəzəldən əl çəkə bilməyən
Dəstəgülün yol çəkən gözü dikilib uzaq bir yola...”
Möhtərəm oxucu! Bu cümlələri mən, mənim “Təzkireyi-Şahin” adlı
kitabımdan götürmüşəm. /bax:Təzkireyi-Şahin, Bakı, 2006,səh.308/.
Dəstəgül Zamanlının yol çəkən gözünə işarə etmişdim o zaman. Onun
gözü elə indinin özündə də yol çəkir. Hansı şairin gözü yol çəkmir ki? Şair
gözü həmişə yol çəkir və şair gözünün yol çəkməsinin səbəbi, ən azı, yazacağı şeirlərini gözləməkdir. Bəli, şeir gözləmək... Şeirin yoluna göz dikmək
və gözləmək. Gözləmək və ilhamı alovlandırmaq. Alovlu şeirlər alovlu
ilhamdan yaranar. Dəstəgül Zamanlının şeirləri kimi.
Hazırda Azərbaycanda çox, xeyli çox misradüzəldən var, yazdıqlarını qürurla şeir adlandıran var, şeir adlandırdıqlarını dəftərlərindən
çıxarıb “kitablarına” salanlar var. Cildi, tərtibatı və varaqları göz
oxşayan, içərisində isə bircə şeir olmayan kitablar...Heyf onlara xərclənən
vəsaitə! Şeirin nə olduğunu bilməyənlər “şeir” yazır və özünün, yaxud
xeyirxah bir sponsorun pulu ilə kitab çap etdirir. /mən bu işarəti, əlbəttə
şairlərə yox, ”şaircığazlara” ünvanlamışam/. Nə isə...
Dəstəgül Zamanlı! Bu şair elələrindən deyil. Bu şairdə nəsə var. Bu
şairdə şeirin tələblərinə cavab verən çox şey var. Vəzni, qafiyəni yaxşı bilir
və fikirlərini poetik dillə deməyi bacarır. Bacarıqlıdır Dəstəgül. Təəssüf ki,
onda dərd, kədər, qüssə, qəm hissləri həddən artıqdır. Neyləsin, özü
demişkən “bəxti belə gətirib”. Bəxti belə gətiribsə də, bəxtdən küsə bilmir
və deyir:
“Bəxtdən küsə bilmirəm,
Çünki, Tanrı göndərib”.
/bax,səh.22/
Dəstəgülün bədbinliyi onun taleyinin nəhsliyindəndir. Dəstəgülün
“Bədlik” adlı şeirinin ilk iki misrasını oxuyarkən yadıma 30-40 il bundan
əvvəl yazdığım bədbin əhvali-ruhiyyəli şeirimin birinci bəndi düşdü:
Mənim bədənımdə iki ürək var,
Sevinc birindədir, kədər birində.
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Biri güldürürsə, biri ağladar,
Gülüş birindədir, qəhər birində.
/bax:Yenə görüşərik, Bakı,Yazıçı,səh.4/
Bəli, Dəstəgül də təzad yaradıb. Gözlərin təzadı. Mənim “iki”
ürəyim və onun “iki” gözü. Mənim “iki” urəyim və ürəklərimin biri ilə
digəri arasında mövcud təzad. Dəstəgülün də gözlərinin biri gülürsə, o biri
ağlayır. Elə mənim “ürəklərim” kimi. Yaxşı şeirdir!
“Sonsuz kədərim” şeiri isə şairin “şəth” vəziyyətinin ifadəsidir.”Şəth” üsyandır, özü də hər hansı bir şəxsə qarşı deyil, Allaha qarşı
olan üsyandır. İrfan nəzəriyyəçilərinin fikrincə, şair “şəth” vəziyyətində
olarkən hətta Allaha qarşı çıxa bilər, onu töhmətləndirər, öz umuküsüsünü bildirər. Şairin belə vəziyyəti məqbuldur, çünki, Şair- şairdir!
Dəstəgül bu şeirində “Tanrıya yetişmir hayım, harayım” və “Daha
ümidimi Haqqdan kəsmişəm” kimi misralar işlətməklə özünün hərdənbir
“şəth” vəziyyətində olduğunu ifadə edir.”Şəth”-klassik şairlərdə də var,
Dəstəgüldə də...və demək olar ki, bütün şairlərdə də.
Dəstəgül Zamanlı bədbinliyi onun bir çox şeirlərində təzahür edir.
Dəstəgülün dərdi “sal qaya daşıdır, bölünmür, parçalanmır” /səh25/. Bu
şairin “ümidləri kərpic-kərpic sökülür”/səh.30/,” nalələri göyü qançır
eləyir”/səh.30/, o,öz dərdini oxşayıb ”gül-çiçək əvəzinə yaxasına
taxır”/səh.31/, “kədərinə daş atır” /səh.54/,” tənha sona kimidir, gölü öz
içindədir” /səh.75/,”Sevinc əkirsə də, amma qəm göyərir”/səh.84/, çünki
“onun sevdiyi kəs, o kəs deyildi”/səh.123/, “umduğu məhəbbət yaz yağışıymış”/ səh.132/,” onun öz boyundan qəmi böyükmüş” /səh.127/, ”kədəri
qucaq-qucaqdır”/səh127./, ”dərdini xəzələ bükür, misraya tökür”
/səh.128/, ”dərdini can köynəyindən keçirir”/səh.69/, şairin “ürəyi onun
qucağına qısılıb qan ağlayır”/səh.39/. Qeyd etməliyəm ki, əsasən qəmkədər şairi olan Dəstəgül Zamanlı həm də sevgi-məhəbbət şairidir. Şeirlərində bütün aşiqlərin bu məhrəm hissinə hörmətlə yanaşan şairin “Necə
deyim ki, sənsizəm” adlandırdığı şeiri oxuyub görün ki, kövrək
“sənsizliyi” necə özündə ehtiva edir. Bu sənsizlikdə şairin “Sən” obrazına
səmimi və olduqca müsbət münasibət vardır. “Sən” Dəstəgüldə yaşayır və
bu şair nə qədər ki, sağdır, yaşayacaq. Çünki, onun gözündə də, dilində
də, sözündə də, yuxusunda da, xəyalında da, hətta “günahında” da “Sən”
vardır. Mən həmin şeiri bütünlüklə burada verməklə, elə “öz qəmimin də
çiçək açdığını” /ifadə Dəstəgülündür/ görür, haçansa mənim olmuş “Sən”
deyə xitab etdiyim bir insanı xatırlayıram:
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“Harda olsan, gözümdə Sən,
Dilimdə Sən, sözümdə Sən,
Külüm də Sən, közüm də Sən,
Necə deyim ki, Sənsizəm?
Şirin yuxum, xəyalım Sən,
Kədərim Sən, məlalım Sən,
Günahım Sən,”bəlalım” Sən,
Necə deyim ki, Sənsizəm?
Könlümdəki qəmim Sənsən,
Sevincimə qənim Sənsən,
Ürəyimdə mənim Sənsən,
Necə deyim ki, Sənsizəm?
Taleyimdə qəm yaşıdım!..
Sevinc əkdim, qəm daşıdım.
Həsrətinlə mən yaşadım,
Necə deyim ki, Sənsizəm?
Könlümdə bir yetim istək,
Qanadlanır qaranquş tək.
Desəm, qəmim açar çiçək,
Necə deyim ki, Sənsizəm?
/bax:səh.115/
Dəstəgül Zamanlının kitabında vətən, xüsusən Qarabağ
mövzusuna həsr olunmuş şeirlər də yox deyildir. “Dinləyin məni” şeirinin
son bəndləri belədir:
“Topxana, Xocalı, Şuşa “gəl” deyir,
Zəngilan, Xankəndi, Laçın dardadır,
Dəlidağ, Kəlbəcər “qisas al” deyir,
Haydı igidlərim, ”oylaq” sardadir.
Bu dərd alnımızda qara bir ləkə,
Bu qara ləkəylə yaşamaq çətin.
İgid oğul gərək, bir nərə çəkə,
Düşmən qarşısında dayana mətin.
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Haydı igidlərim, dinləyin məni,
Olsun dilimizdə şüar “qana-qan”.
Haydı igidlərim, dinləyin məni,
Məhv edib düşməni, alaq intiqam!”
/bax:səh.191/
Bəli, Dəstəgül, bu qara ləkəylə yaşamaq heç zaman bizə ağ gün
gətirməz. Bizə, özün demişkən “yağı qarşısında nərə şəkən və düşmən
qarşısında
mətin
dayanan”
igidlər
gərəkdir!
Sənin
“Qarabağnamə”lərinin arasında “Ağlayır diri şəhid” şeirin də uğurludur:
“Qardaşlarım, a laylay..”
Ürək haray qoparır!
“Başdaşlarım, a laylay..”
Xəyal onu aparır,
Ağlayır “diri şəhid”...
/bax:səh.187/
Dəstəgül şifahi və yazılı ədəbi janrımız olan bayatı da qələmə alır.
Amma, necə deyərlər, ”az yazır, saz yazır”. Və onun bayatılarının
əksəriyyəti bayatı janrı tələblərinə cavab verir. Necə ki, bu qəbildən olan
aşağıdakı şeirində oxuyuruq:
“Sanmayın ki, naşıyam,
Sellənən göz yaşıyam.
Puç olmuş arzulara,
Mən özüm başdaşıyam”.
/bax:səh.149/
Nə qədər qəribə səslənsə də, deməliyəm ki, Dəstəgül Zamanlının tat
dilində şeir nümunələri də vardır. Nə olar? Elə tat dili də ölkəmizdəki
azsaylı etnik qrup nümayəndələrinin danışdıqları dildir.
Tatların gözləri aydın. Tat dili də artıq şeirləşir:
“Saxdi xəzəl, zərd mənə,
Kulək vögüft bərd mənə.
Həzorto loğman boşu,
Nəmudunu dərdmənə.”
/bax:səh.150/
Bu şair həm də qəzəlxandır və qəzəllərini müasir dilimizdə yazır,
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bəzi naşı qəzəl yazanlar kimi əllaməlik eləmir. Gözüm onun hər
qəzəlindəki misralar üzərində gəzdikcə müasir mühafizəkar və inadkar
qəzəlxanlarımızı xatırladım və onların “həftəbecər” qəzəlləri yadıma
düşdü. Həmin qəzəllərin yazıları dilimizdə vətəndaşlıq hüququ
qazanmayan /və qazanmayacaq!/ ərəb-fars kəlmələri və qəliz izafət
tərkibləri ilə doludur. Mən, yalan olmasın, 50 ildir ki, onlarla ədəbi-bədii
mübarizədəyəm. Amma, nə yazıqlar ki, onlar milli dilimizin qədrini
bilmirlər, onu qiymətləndirmirlər. Onlar “Füzuli kimi”,”Seyid Əzim
kimi” yazmaq istəyirlər və təqlid yolunu tutmuşlar. Bizim qəzəlxan-şair
Ənvər Nəzərli demişkən, üç dilin /ərəb, fars və orta əsrlərin osmanlı diliŞ.F./ sözlərini lüğətlərdən əzbərləyib qəzəl yazmağa nə var ki?” Elə
yazmaq istəsəm, yalan olmasın, gündə beş-altı qəzəl yazaram”. Bu sözləri
fars və ərəb dillərini bilən şair deyir. Mən isə demişəm:
Təqlidə qurşanmaq məndən qaçaqdır,
Mənəm müəllifi neçə bəyanın.
Həyatda öz izi qalmayacaqdır,
Başqa iz üstündə addımlayanın.
Şairin özünü əks edir kitab,
Zərin özündədir zərin dəyəri.
Böyük olmayacaq qocalsa da lap,
Böyük şairlərin təqlidçiləri.
Sevərək həmişə fəxr eləmişəm,
Elimin Seyidi, Sabiri ilə.
Xalqı alimiylə tanıyır aləm,
Xalqı tanıyırlar şairi ilə.
/bax: İkinci Divan,Bakı,2005.səh.9/
Mən tam məsuliyyətlə deyə bilərəm ki, ana dilimizə, bu dilin doğma
söz və istilahlarına ögey nəzərlərlə baxanlarda dil təəssübkeşliyi yoxdur və
onlar təqlid yolunu tutmaqla /olduqca asan yoldur!/ nəhəng Füzuli və
Seyid Əzimlərin zəif /çox zəif ! / yamsılayıcıları rolunu öhdələrinə
götürmüşlər.
“Arı”nı “zənbur” edibsən, səni “zənbur” sancsın,
Gül kimi “bal” sözünü sən niyə “şəhd” eylərsən?
Sən yazan sözləri Seyyid neçə il öncə deyib,
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Yoxsa Seyyid Əzimə yetməyi əhd eylərsən?
Var ikən şeir səmasında Füzuli günəşi,
Niyə öz şəmini yandırmağa cəhd eylərsən?
/bax:İkinci Divan,səh.9/
Bəli, Dəstəgül qəzəllərini müasir doğma ana dilimizdə yazır. O,
bizim yolumuzu davam etdirir. Azərbaycan dilini sevir və ona sadiqdir.
Dəstəgül başqa dillərdən söz dilənmək istəmir və istəməyəcək də. O, öz
sözləri ilə əsasən elə yazır ki, oxuyan hər kəs onun yazdığını başa düşür və
əlacsız qalıb dilimizə yabançı olan söz və ifadələri lüğətlərdən axtarmır.
Məsələn:
“Sandım sökülər dan yeri, qalmaz bu qaranlıq,
Zülmət edəcəkmiş məni divanə, gecikdim”.
/bax:səh.231/
Ey Dəstəgül Zamanlı, mənə həsr etdiyin bir qəzəlindəki bu
beytlərinə görə sənə təşəkkür edirəm. Sən Şahin Fazilə müraciətlə belə
demisən:
“Həm heca,həm də əruzdan yaradıb cüt qanadı
Doğma etdi əruzu Azəribaycan dilinə.
Tutdu yad sözlərə divan neçə “Divan”ı ilə,
Tutdu söz zərgəritək üz qəzəlin sahilinə”.
/bax:səh.237/
Çox sağ ol, şair. Bilirəm ki, haqqımda yazdığın misraların
səmimidir. Bugünkü dilimizdə işlənməyən sözlərlə qəzəl yazan zavallı
qəzəlxanlara o qədər acıyıram ki...
Kitabın qəzəllər olan səhifələrini bir daha varaqlayıram.
Dəstəgülün müasir dilimizə güvənib yazdığı 37qəzəl. Təbiidir ki, bu
qəzəlxan Azərbaycan qəzəlxanları tərəfindən işlədilən əruz vəzni
bəhrlərinin hamısından istifadə etməmişdir, yalnız 5 bəhrdən /həzəc,
rəməl, münsərih, səri, müctəs/ bəhrələnmişdir. O, həzəc bəhrindən -15,
rəməldən-14, səridən-2, müctəsdən-2, münsərihdən isə 4 dəfə faydalanıb
öz qəzəllərini yaratmaqla və həmin qəzəlləri kitabına daxil etməklə
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təqdirəlayiq iş görmüşdür ki, tərəfimizdən alqışlanır.
Hörmətli oxucu! Bu kitabı bilirəm ki, maraqla oxuyacaqsan.
Bilirəm ki, Dəstəgülün bu “gül çələngi”ndəki “gül”lərin ətrindən
xoşlanacaqsan. Bilirəm ki, onun qəzəllərindəki dil saflığı mühafizəkar
qəzəlxanlar tərəfindən təqdirlə qarşılanmayacaq-dır. Nə olsun ki? Elə biz
də onların bugünkü dilimizlə səs-ləşməyən qəzəllərini çoxdan təqdir
etmirik. Amma, Dəstəgül, yaz, bugünkü qəşəng dilimizdə yaz, dövlətçiliyimizin rəmzlə-rindən biri olan ana dilimizə hörmətlə yanaş. Sən çox
yaxşı bilirsən ki, klassik və müasir ərəb və fars şairlərinin poeziya dilində
bizim söz və ifadələrimizə tam biganəlik vardır. Demək olar ki, onlar türk
dilindəki kəlmələrdən istifadə etmirlər. Elə düzgün də edirlər. Bəs bizə nə
düşüb? Öz gözəl dilimiz varkən, nə üçün bugünkü leksikonumuzda işlənməyən və tamamilə bizə yabançı olan biganə ifadələr, izafət tərkibli
istilahlarla qəzə-limizi korlamalıyıq?
Qəzəl adlı Azərbaycan gəlininin saçları öz darağımızla daranmalıdır.
Nəticə etibarilə deməliyəm ki, məqaləm ona bir qədər pafosla ad
qoyduğuma baxmayaraq tam səmimiyyətlə yazılmışdır.
Dəstəgül, yeni gül dəstələri bağla. Qəzəllərində öz nəcib niyyətindən
və düzgün mövqeyindən dönmə. Sənə uğurlar diləyirəm.
Şahin Fazil

tarix elmləri doktoru,
Professor,Azərbaycan
Yazarlar Birliyinin üzvü,
Məcməüş-şüəra”ədəbi
məclisinin sədri.
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Redaktordan
Gecikmiş kitaba müqəddimə
Şair tanıyıram, bir neçə kitabı çapdan çıxıb, lakin onu şair
kimi tanıyan yoxdur. Şair də var ki, müəyyən səbəbdən kitab nəşr
etdirə bilməsə də, ədəbi mühitdə, söz ustaları arasında, şairlər
sırasında şair kimi qəbul edilir.
İlk kitabının redaktoru olduğum Dəstəgül Zamanlının kitabı
çoxdan çap olunmasa da mətbuatda imzasını oxuculara tanıda bilib,
söz aləmində layiq olduğu yeri tutub, şair kimi sözə möhürünü vurub.
Olub ki, hərdən məclisdə ondan şeir oxumasını xahiş etmişəm. Etiraz
etməyib, şeir dəftərindən yazdığı misraları özünəməxsus ahənglə
oxuyub.
Mətbuatda hərbi vətənpərvərlik mövzusunda qələmə aldığı
oçerk və məqalələrin müəllifi kimi, Dəstəgülün geniş oxucu
auditoriyası vardır. Və Dəstəgül, onu dinləyənlər qar-şısında nəcib
qəlbli, incə təbli, kövrək ürəkli, cürətli, qeyrətli şair kimi dayanıb.
Dəstəgül bilmirəm Zamanlı imzasını niyə götürüb, ancaq hiss olunur
ki, Dəstəgül gecə-gündüz gerçək-likdə və röyalarda zamanla, bizi
əridib-üyüdən dünya ilə sa-vaşdadır. O, zamandan istədiyini almaq
üçün söz savaşına, həqiqət və məhəbbət axtarışına çıxıb. Sözü sevib
əzizlədikcə, söz də ona başucalığı gətirib. O, söz demək məsuliyyətini,
haqqını yaxşı dərk edir. Sözün qüdrəti qarşısında fironlar da baş əyib.
Şairlərin taleyinə vətənin, yurdun dərdini çəkmək, öz dərdini unudub
başqasının dərdini yaşamaq düşür. Axı, şair təkcə öz ömrünü
yaşamır, həm də ümumbəşəri duyğu-ları təbliğ edir, müşahidə
etdiklərini poetik süzgəcdən keçi-rir. Sanki, Tanrı imtahanından
keçir. Sözlə layla çalır, dər-dini sığallayıb ovudur, bəzən tufana
dönür, iti qılınc tək kə-sir. Yerində deyilən sözə, bu sözün
yaradıcılarına, şeir-sənət aşiqlərinə eşq olsun!
Dünyadan və zamandan nə istəyir Dəstəgül? Onun söz
bulağından, yarpaq-yarpaq misralarından süzülüb axan kədərini,
sevgisini, nifrətini, möhnətini, Qarabağ ağrısını, ana təbiətin
əsrarəngiz, bənzərsiz gözəlliklərini əks etdirmək üçün zamana, yeni
təfəkkür tərzinə qovuşmaq istəyirmi? Bəlkə, incə ruhlu qəlbini
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sızıldadan misraları narahat şair ruhunun üsyankar ifadəsidir?
Dəstəgülün şeirlərini oxuduqca və ya dinlədikcə düşünür,
duyğulanırıq, mürgüləyən dərdlərimiz oyanır. Onun həyati
müşahidələri yaddaqalan misralara çevrilir, oxucunun məslək və
əqidəsinə təsirsiz ötüşmür. Sözün estetik mahiyyətini dəyərləndirmək
bacarığı Dəstəgül Zamanlının istər sərbəst, istər heca, istər klassik
şeir nümunələri saf bir qəlbin çırpıntılarını, pak ruhunu, istəyini, arzu
və düşüncələrini ifadə edir. Obrazlı ifadələr, təşbeh və metaforik
misralar Dəstəgülün qəlbindən qopub misralara çevrilən incə lirizm,
şirin dildir. Onun şəxsiyyəti kimi əsərləri də bütövdür, eyniyyətə
malikdir. Çağdaş poeziyamızın tələblərinə bələd olan şairin poetik
dünyasına səyahət edək:
“Taleyim çəkdikcə öz sınağına,
Tənhalıq toxuyub mənimçün toru.
Baxıb qismətimin dərd qalağına,
Sevincim uzaqdan salıbdır yolu.”
“Qəm xalısıyam.”
Və ya:
“Çoxdandır bəxtimdən dönüb, küsmüşəm,
Daha ümidimi Haqqdan kəsmişəm,
Qaralan ocaqda soyuq külmüşəm,
Xarabaya dönüb, könül sarayım.”
“Sonsuz kədərim.”
Yaradıcılığında qəm kədər, dərd, möhnət, sevgi, anaya, vətənə,
təbiətə məhəbbət özünəməxsus yer tutur. Klassik şeir növü olan
qəzəllə bərabər, həm də müasir modern şeirə müraciət etməsi onun
hər iki növə eyni münasibətini göstərir.
Kədər motivlərini nəzmə çəkən Dəstəgül bədbinliyin daşını ata
bilir. “Məni məhəbbətin yaşadır” şeirində yazır:
Tənha düşür bu yollara izim də,
Həsrət rəngi alır fikrim, sözüm də,
Ayrılığın gilələnir gözümdə,
Məni, sənin məhəbbətin yaşadır.

15

www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana

Lirik “mən”in günahlarına,”qəbahətinə” geniş yer ayıran şair öz
günahlarından yan keçmir:
“Yarəb, dəli sevdadı, düz ilqardı günahım,
Səhvdir desələr zərrə günahkardı günahım.”
O,etiraf etməyi bacarır:
“Bu sevdaya oldun qənım,
Ay əhdindən tez dönənim.
Mən sabaham, sən dünənim,
Bağışla, məni bağışla.”
”Məni bağışla.”
Bayatılarında diləyinin çin olacağına inanır:
“Əzizim Babadağım,
Şahdağım, Babadağım.
Bir dilək diləmişəm,
Verəcək Babadağım.”
“Dəstəgül Zamanlı” imzası təkcə vətənsevər, yurda, el-obaya
dərin məhəbbətlə dolu publisistik yazılar müəllifi kimi tanınmaqla
bitmir. O, poeziyasında da işğala məruz qalmış əzəli torpaqlarımız
olan Qarabağın düşmən tapdağında qalmasına biganə qalmır:
“Topxana, Xocalı, Şuşa inləyir,
Zəngilan, Xankəndi, Laçın dardadır.
Dəlidağ, Kəlbəcər “qisas al” deyir,
Haydı igidlərim, oylaq sardadır!”
“Dinləyin məni.”
“20 Yanvar faciəsinə”, “Ağlayır diri şəhid”, “Ay əsgər balam”,
“Döz bənövşəm” şeirlərində şairin üsyankar ,mü-bariz səsi ucalır,
vətən oğullarına müraciətlə-“Haydı igidlərim, dinləyin məni, Məhv
edək düşməni, alaq intiqam!”,-deyir.
“Yaralı durna”, “Asta dindir”, “Qoru məni”, “Oğlan-lar mələkdi, qızlar pəridi”, “Möhtacam”- oxucuya lirik ruh bəxş edirsə,
“Dağ çayı”,”Bahar boylanır”, “Narahat külək”, “Babadağ” bizi
təbiətin bənzərsiz gözəlliklərini duyub, ondan zövq almağa səsləyir.
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Biz Dəstəgülün məhəbbət ətirli şeirlərindən geniş söz açmaqdan yan
keçib, bu missiyanı şeirsevərlərin öhdəsinə buraxırıq. Lakin, bir neçə
yarpaq onun qəzəlləri barədə söz demək yerinə düşər. Klassik üslub
olan əruz vəznində şeir yazmaq çətindir və şairdən hünər, cəsarət,
istedad tələb edir. Dəstəgülün ilk kitabında 37 qəzəli daxil edilmişdir.
Qəzəllərindən nümunələrə diqqət edək. Şair qəzəlxanların məbədgahı
olan “Vahid evi”ni baharın gül bağına, qəzəl xiridarlarını isə gülçiçəyə bənzədir:
“Solmayan gül bağıdır, sanki bahar “Vahid evi”,
Biz onun gül-çiçəyi, gör nə qiyamətdi bu gün!”
“Dəstəgül, hər nə qədər vəsf eləsək aləmi biz,
Vahidin yazdığı hər kəlmə qənimətdi bu gün.”
Qəzəllərindən beytlərə diqqət yetirək:
“Çırparaq məhv eləyir atəşə pərvanə özün,
Yansa səssiz, yenə hər yanə olur faş niyə bəs?”
*
*
*
“Ahim dilə gəlmiş, oda yandıqca bu canım,
Şəm,istəsə yanmaz mənə bənzər gecə-gündüz.”
*
*
*
“Etdim nə günah, yetmədim ol canə gecikdim.
Sandım olaram eşqinə pərvanə, gecikdim.”
*
*
*
“Əfsanə, nağıl ya ola dastan nə işin var,
Könlüm kimi canlı əsərim var, xəbərin yox.”
Ürəyəyatımlı beytlərdir, deyilmi?
Bəli, biz Dəstəgül Zamanlı kimi istedadlı şairlərin könül
dünyasını vaxtında kəşf edib ədəbi ictimaiyyətə təqdım et-məmişik.
Şair adını qazananların ruhani aləmi tükənməz bir canlı əsər, söz
xəzinəsidir. Dəstəgül əruzda çoxdan yazıb –yaratsaydı, bəlkə də səsisorağı Azərbaycanın hüdudlarını aşmışdı.
Şairlər var idi, söz qalasına ucalmaq üçün bir ömür yaşadılar,
amma Füzulinin bir qəzəliycə yadda qalmadılar. Müd-rik Nizaminin
hikmət bağçasında ağac əkə bilmədilər. Nəsi-minin qüdrəti
qarşısında baş əydilər. Söz və şeir şairi əsrlər boyu yaşadır. Söz, şair
ömrünün davamıdır. Şair var əvvəl özü tanınır, sonra kitabı yayılır.
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Dəstəgül az yazdı, kitabı gec çıxdı, lakin həmyaşıdlarından
fərqli şair kimi tanındı. Gecikmiş kitaba müqəddi-mədə bu qısa
qeydləri yazmaq keçirdi ürəyimdən...

İdris Şükürlü.

“Pərvanə” jurnalının,
“Lerik” və “Azad təfəkkür”
qəzetlərinin baş redaktoru,
Azərbaycanın əməkdar
jurnalisti.
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Ömrümün
tablosu
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Ömrümün tablosu
Ömrümün tablosu,
rənglər qarışıq...
Bəxt fırşasın götürübçöhrəmə qəm,
saçıma qırov,
gözlərimə
nisgil çəkib.
Sanki, qəsdimə durub...
Gündüzümə gecə,
sevincimə ağrı-acı,
dərdimə əlvan çalar
qatıb...
Dəyişib,
mənim rəngimi...
Qarışdırıb,
rənglərin yerini...
Hər şey tərsinə!
Fələk –
dəcəl
uşaq
imiş!..
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Qəm xalısıyam
İlməsi rəngbərəng dərddən vurulmuş,
Ərişi kədərdən, qəm xalısıyam.
Göz yaşı içinə axıb durulmuş,
Kədərli naxışlar qəmxanasıyam.
Taleyim çəkdikcə öz sınağına,
Tənhalıq toxuyub mənimçün toru.
Baxıb qismətimin dərd qalağına,
Uzaqdan salıbdır sevincim yolu.
Acı həqiqətim, şirin yalanım,
İlmələr içində yerini tapıb.
Allah, bu qisməti mən necə danım,
Ömrümü yüyənsiz xəyallar çapıb.
Gümanlar içində qarışıq düşüb,
İtib üfüqlərdə keçdiyim yollar.
Deyəsən, kələfim dolaşıq düşüb,
Hər rəngdən vurulub, ömrümə xallar.
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Məni kədər dindirib
Bəxtdən küsə bilmirəm,
Çünki Tanrı göndərib.
Dərdim ağır, gülmürəm,
Fələk çarxı döndərib.
Qurub həsrət tələsi,
Veribdi qəm şələsi,
Halım yox ki, güləsi,
Qəsdən kədər əndərib.
Dərdim var ki, içimdə,
Yoxdu tayı biçimdə,
Məni bir su içimdə,
Göydən yerə endirib.
Bu dərd qəddimi əyir,
Qəlbim, ruhum inləyir,
* “Sussam, sözüm simləyir”,
Məni kədər dindirib.
*Misra Xanəmirindir.
29.12.2002.
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Sözümdə
Könlümün saf məhəbbəti,
Bağlayıb qubar sözümdə.
Nə desəm dəyir xətrinə,
Görəsən nə var sözümdə.
Kədərim elə qarıyıb,
Telimi dən-dən darayıb,
Ürəyim dərddən yarıyıb,
Alışıb yanar sözümdə.
Verib mənə dərdi-səri,
İtirdiyim dönməz geri.
Ömrümün ötən günləri,
Olub bir qatar sözümdə.
Nə çarə yoxdur ağrıma,
Nə deyən var ki, ağlama.
Dərdimi basım bağrıma,
Bəlkə ovunar sözümdə.
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Deyil
Danışıb-, gülər dilim
Ürəyim gülən deyil.
Ötüşən ayım, ilim,
Geriyə gələn deyil.
Sənsiz bir günüm ilsə,
Bizə vüsal müşkülsə,
Loğmanın yüzü gəlsə,
Dərdimi bilən deyil.
Həsrət qalmışam sənin,
İstisinə qəlbinin.
Ağlasam da, lal, həzin,
Qəmimi silən deyil.
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İkiyə bölünmüş səadət
Sevda yollarında kor yolçu kimi,
Bilmirəm bəxtimi harda arayım.
Taleyim əydikcə yana səmtimi,
İtirir dözümü könül sarayım.
“Niyə”lər sel kimi axır üstümə,
Cavabsız suallar ümmana dönür.
Elə bil fələk də durub qəsdimə,
Səadət payımı ikiyə bölür.
Xəyalım baş alır dağa, arana,
Ümidim şübhədə əriyib gedir.
Ucalır fəryadım gah asimana,
Gah dərə dibinə enərək itir.
Yandıqca bu oda tüstüm görünmür,
Sanki tərk edilmiş, sönük ocağam.
Sal qaya daşıymış, dərdim bölünmür,
Gümanlar içində hey yanacağam.
2001.

26

Dəstəgül Zamanlı

Saçlarımda çiçəkləyir həsrətin

Sonsuz kədərim
Sarsıdır qəlbimi bu sonsuz kədər,
Acı göz yaşıdır, qismətim, payım.
Nə qədər dözəcəm, hələ nə qədər?
Tanrıya yetişmir səsim, harayım.
Bu qısa ömrümün çox tufanı var,
Bilməzdim başıma vaxtsız qar yağar,
Səbr edib dözməyin bir zamanı var,
Dərdimə dərmanı hardan arayım?
Çoxdandır bəxtimdən dönüb küsmüşəm,
Daha ümidimi Haqqdan kəsmişəm,
Qaralan ocaqda soyuq külmüşəm,
Xarabaya dönüb könül sarayım.
2001 noyabr.
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Bədlik
Əvvəldən bəxtimə bədlik qatılıb,
Bir gözüm güləndə, biri ağlayıb.
Kövrək ürəyimdə ocaq çatılıb,
Qismətim kədərdən yuva bağlayıb.
Fırtına çəngində tənha qayıqtək,
Yaman çırpılmışam bəxt sahilinə.
Həsrət yağmurunu qəsd ilə fələk,
Yağdıqca, ömrümə yağdırır yenə.
.
Bu bədlik çəkməyir məndən əlini,
Arzu-diləyimə elə dağ çəkir.
Puç edir əhdimi, kəsir dilimi,
Ümid əvəzinə acı dərd əkir.
2001 noyabr.
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Qaçım mən hara
Əsir taleyimdə dəli bir külək,
Yolum kimsəsizdir, yolum daş-kəsək.
Sürüyür dalıyca daim kölgətək,
Aparır özüylə çətin yollara,
Bəxtimin əlindən qaçım mən hara?
Göz dağına dönüb ayrılıq, kədər,
Boğur istəyimi sinəmdə qəhər,
Sökdü qəm yelləri səbrimi, yetər,
Qoymur qovuşmağa əhdə, ilqara,
Bəxtimin əlindən qaçım mən hara?
Bələdəm sitəmli, qarlı qışlara,
Ocağı talanmış, qaralmışlara.
Əvvəldən oxumu çırpıb daşlara,
Vurub ürəyimə min cürə yara,
Bəxtimin əlindən qaçım mən hara?
02 dekabr 2001
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Kimə söyləyim?
Yoxdur bu dünyada arxa-dirəyim,
Sonsuz dərdlərimə yananım, deyim.
Qələmi sınaydı kaş ki, fələyin,
İndi hara gedim, axı neyləyim,
Özümü yandırır sözüm,gileyim,
Bilmirəm dərdimi kimə söyləyim?
Var idi ümidim, kimsəm, sirdaşım,
Yad olub mənimçün qohum-qardaşım.
Gör nələri çəkib, ağarıb başım,
Öz başımı yarıb atdığım daşım,
Qəmə köklənibdir, dərdli ürəyim,
Bilmirəm dərdimi kimə söyləyim?
Bir kərə baxmadı yalvarışıma,
Taleyim zəhəri qatdı aşıma,
Bəlalar gətirdi yetim başıma,
Dərd mənə güc gəldi, mən göz yaşıma,
Öldü ümidlərim,söndü diləyim,
Bilmirəm dərdimi kimə söyləyim?
30.12.2001
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“Iki damcı göz yaşı”
Ədalət Sədaya
“Dağlar boyda dağlarım var” – deyənim,
Dağlar nədir dərdlərimlə bir çində?
“Bir kədərli sevgim ağlar” – deyənim,
Gör kədərim necə qaynar içimdə!.
Məhəbbətim yarpaq-yarpaq tökülüb,
Ürəyimdə tənha qalıb qəhərim.
Ümidlərim kərpic-kərpic sökülüb,
Köz salıbdır içimdəki kədərim.
Dəli sevdam üz çevirib gedibdir,
Gündüzlərim bükülübdür qaraya.
Nalələrim göyü qançır edibdir,
Durnalar da çata bilmir haraya.
Göz yaşlarım elə ümman yaradıb,
Sahili yox, ləpələri sığına.
Qan bağrımı şərik dərdin qanadıb,
Salıb məni bu yolların ağına.
9 dekabr 2001
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Gül əvəzinə
Bilmədim nə imiş, qədərin qəsdi,
Kükrətdi qəmimi sel əvəzinə.
Gümandan əl üzüb, ümiddən küsdü,
Ötüşdü bir anım il əvəzinə.
Saplandı qəlbimə dərd bıçaq kimi,
Üşütdü könlümü sərt sazaq kimi,
Alışıb içimdə gur ocaq kimi,
Soyudu kədərim kül əvəzinə.
Bu həsrət, ayrılıq oldu qonağım,
Saraldı çəmənim, gülüm-yarpağım,
Titrədi, tutuldu dilim-dodağım,
Danışdı qələmim dil əvəzinə.
Daşıyıb qəm yükü, düşdüm axına,
Yaşayıb gerçəyi, qatdım yuxuma,
Oxşayıb dərdimi taxdım yaxama,
Çiçək əvəzinə, gül əvəzinə.
20. 02. 2003
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Şeir nəyimə gərək.
“Könlüm şeir istəyir”
Ədalət Səda
Qəmdir məni bürüyən,
Şeir nəyimə gərək.
Ürəyimdir çürüyən,
Şeir, nəyimə gərək.
Yuxum ərşə şəkilib,
Yoluma qəm tökülüb,
Ruhum qəmə bükülüb,
Şeir nəyimə gərək.
Kədər, üzümə gülüb,
Ürəyimi tən bölüb,
Gözümdə həyat ölüb,
Şeir nəyimə gərək.
Dərd içində azıram,
Taleyimi yozuram,
Bir az kədər yazıram,
Şeir nəyimə gərək.
2009.
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Gedirəm
Bir yol fərəhlənib, gülmədim axı,
Kədər dünyasına batıb, gedirəm.
Hələ arzularım, şirin bir yuxu,
Ömrümün sonuna çatıb, gedirəm.
Bilməzdim qədərim durar qəsdimə,
Tökülər dünyanın qəmi üstümə,
Bulaşar göy üzü, acı tüstümə,
Gümanı xəyala qatıb, gedirəm.
Nədənsə fürsəti əlindən qoymur,
Verdiyi əzabdan fələk də doymur,
Dərdimi nə qardaş, nə bacı duymur,
Yükümü dalıma çatıb, gedirəm.
Ağrı-acı üstə taxtım qurulub,
Daha gözlərimdə qəmim durulub,
Ömrün enişinə yolum burulub,
Yaşımdan irəli ötüb, gedirəm.
Dərdimi içimə çəkib,ay Allah,
Saçımın telinə büküb, ay Allah,
Dünyam elə uçub, çöküb, ay Allah,
Sənin ətəyindən tutub, gedirəm.
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Sözümə sığmır ürəyim
Görəsən bəxtimdə tilsimdi, nədi,
Qonub sinəm üstə kədər dincəlir.
Elə bil könlüm də bir xəzinədi,
Dərdimin üstünə elə dərd gəlir.
Uçurtdum quş kimi ömrün yazını,
Mənə sadiq qaldı gözümün yaşı.
Çəkdikcə çəkirəm dərdin nazını,
Kədərim kölgəmtək durur yanaşı.
Ahımla ucalıb göyün üzünə,
Gecənin sehrinə bələnirəm mən.
Dolub ağ buludun qara gözünə,
Göydən yer üzünə ələnirəm mən.
Elə yorğun salıb tənhalıq məni,
Ulduz yağışına dönüb gileyim.
Elə göynədib ki, doğmalıq məni,
Özümə, sözümə sığmır ürəyim.
11.10.2009
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Səsim çıxmadı.
Sevdim, həsrətini bal dadı bildim,
İçim qan ağladı, şən kimi güldüm,
Kövrəldim, ovuldum, sınıb-töküldüm,
Dərdimi deməyə səsim çıxmadı.
Könlüm al günəşə boylanan çiçək,
Sığındım gümana isti qucaq tək,
Ümidim közərdi korun ocaq tək,
Dərdimi deməyə səsim çıxmadı.
Tapdım xəyalımda öz həmdəmimi,
Gözlədim sevincin şirin dəmini,
Bükdüm kəlmə-kəlmə sözlə qəmimi,
Dərdimi deməyə səsim çıxmadı.
Qəm məni ovutdu, kədər kiritdi,
Könlümün yanğısı dağı əritdi,
Fələk bildiyini elə yeritdi,
Dərdimi deməyə səsim çıxmadı.
Hər dildə, ağızda yüz avaz oldum,
“Yaxşılar” yanında “yaramaz” oldum,
Bəxtimin üzündən qarımaz oldum,
Dərdimi deməyə səsim çıxmadı.
Könlümün ağrısı odsuz-ocaqsız,
Tanrı səbir verdi ucsuz-bucaqsız,
Durdum qarşısında dilsiz-dodaqsız,
Dərdimi deməyə səsim çıxmadı.
***

Bu gecəbuludlar
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içimə,
Göy üzü
gözlərimə
dönmüşdü..
Könlümü
ovutmaq üçün
yağdı,
yağdı!..
Ağzımın içində
titrədi,
dilim üşüdü....
Yağdı ürəyimə…
İslandı kədərim,
Külüm
üşüdü...
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Baxmaram ki
Qəfil bahar buludundan,
Leysan olub yağmaram ki.
Yanıb o eşqin odundan,
Şimşək kimi çaxmaram ki.
Məni göydən endirənin,
Ömrü qışa döndərənin,
Könlü qəmlə dindirənin,
Yollarına çıxmaram ki.
Peşman olub dönsə belə,
Günahını alsa dilə,
Dönsə susuz düzə-çölə,
Suya dönüb axmaram ki.
Ümidlərdən divar hördüm,
Ötdü ömrün çoxu gördüm,
Sanaram ki, yuxu gördüm,
Bir də geri baxmaram ki...
1998 noyabr.
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Ürəyim kövrəlib yaman
Sultan idi, düşüb taxtdan,
Ürəyim kövrəlib yaman.
Xəbəri yox ötən vaxtdan,
Ürəyim kövrəlib yaman.
Çatır-çatır yanır elə,
Çəkdiyini danır elə,
Həzin-həzin gəlir dilə,
Ürəyim kövrəlib yaman.
Sirr-sehirli gecə kimi,
Səs-səmirsiz küçə kimi,

Yük eyləyib dərdi-qəmi,
Ürəyim kövrəlib yaman.
İllər, aylar yola verib,
Ömürdən qəm-qüssə dərib,
Boynun büküb, qərib-qərib,
Ürəyim kövrəlib yaman.
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Məni yaman haqladı.
Tanrıdan nə istədim,
Kədər, iztirab yedim.
Açılmaz kitab idim,
Dərd məni varaqladı.
Həsrətinin rəngi ağ,
Ömrümə gəldi qonaq,
Ürəyimə çəkdi dağ,
Xoş günümü dağladı.
Sən demə hər şey yalan,
Nağılmış, nağıl, insan.
Bəxtimdəki burulğan,
Məni yaman haqladı.
Güldü qəm dodağımda,
Açdı gül yanağımda.
Qısılıb qucağımda,
Ürəyim qan ağladı.
Dərdim ötdükcə mini,
Çəkdi sınağa məni.
Heç bilmədim fəndini,
Hey məni ayaqladı.

40

Dəstəgül Zamanlı

Saçlarımda çiçəkləyir həsrətin

Güləcəyəm
Ovundurmaz sözlər məni,
Savaşım, öz qəmimlədir.
Harda olsam izlər məni,
Xəyalın ki, mənimlədir.
Sənsiz keçdi neçə yaz da,
Qəlbi duman, çən alıbdır.
Barım-bəhrəm bu payızda,
Saçımdakı dən olubdur.
Adətidir qismətimin,
Çalır elə sarı simi.
Çəkməkdəyəm həsrətinin,
Qayğısını qonaq kimi.
Nə vaxt dönsən ocağına,
Göz yaşımı siləcəyəm.
Elə dərdin acığına,
Qəhqəhəylə güləcəyəm.
25.11.2002
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Bəlkə, qayıtdı geri
Ədalətin “Son məktub” şeirinə
Son məktub, son ümid...
Sətirlər itirib ahəngini.
Gileydən toxuyub çələngini,
Tənə vurur, yalvarır.
İçin-için qovrulur:
-“Bəlkə qayıtdı geri?!”
Xatirələrdən boylanır...
Neçə illər dolanıb...
Bilmir ki,
bulanıb,
kölgələnib,
gözlərinin qarasında.
Köç eyləyib,
iki könül arasından –
“o sevgi!..”
Bilmir,
itkin düşüb,
çölün, düzün harasında?
Fikri unutdurmaqolmuşları, olacağı...
Umacağı –
içindəki
qırıq ümid“Bəlkə qayıtdı geri?!.
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Məni
Ayrılığım ürəyinə dərd olar,
Acı həsrət gözlərində yurd salar,
Tənhalığın sənə həmdəm, yar qalar,
Bürüyər həm fikir-xəyal, qəm səni.
Heç bilməzsən necə açır sabahın,
Dan üzünü tutar şəkdiyin ahın,
Göz yaşıyla azalarmı günahın,
Dinləyərsən gözü yaşlı nəğməni.
Gecələri acı qəmlər içəndə,
Bircə günün bir il qədər keçəndə,
Ötən aylar, ötən illər içində,
Arayarsan xəyalımı, kölgəmi.
Qəm şələnə kədərimi calarsan,
Can evində dərddən ocaq qalarsan,
İncik düşüb bəd bəxtini qınarsan,
Dəstəgüləm, axtararsan sən məni.
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Ömür bir andır
Ömür ağacını bəzəyir insan,
Yarpaq düzümünə bənzəyir insan,
Torpağa düşməyi gözləyir insan,
Zaman ölçüsündə ömür bir andır.
Kiminin dərdinə olsa da məlhəm,
Arada kiməsə eyləyir sitəm,
Bəzən kədər dolu,bəzən bir aləm,
Zaman ölçüsündə ömür bir andır.
Kiminə qəm verir, kiminə büsat,
Acını bal kimi yedirir həyat,
Həyat qanununa tabedir, ”heyhat”-,
Zaman ölçüsündə ömür bir andır.
İl-ilə calanır, dəyişir dövran,
Həyatı boyunca tələsir yaman.
Bəlkə tələsməzdi, bilsəydi insan,
Zaman ölçüsündə ömür bir andır.
Zamanlı Dəstəgül verib imtahan,
İstər ki, sözündən qoya iz-nişan.
“Bir yandan boşalıb, dolsa da” cahan,
Zaman ölçüsündə ömür bir andır.

“Dil-dil ötən ozan oldum,
Bu dünyanın nə vecinə!”
Rüstəm Behrudi
Nələr çəkdin, nələr, könül,
Bu dünyanın nə vecinə.
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Istər ağla, istərsə gül,
Bu dünyanın nə vecinə.
Üstün gəlsin haqqa, nahaq,
Arxa durmaz, olmaz dayaq,
Yalan, böhtan tutsun ayaq,
Bu dünyanın nə vecinə.
Axmaz olsa gur çeşməsi,
Boynun əysə bənövşəsi,
Sınsa qəlbin saf şüşəsi,
Bu dünyanın nə vecinə.
Saplağından üzsə gülü,
Lal eyləsə kədər dili,
Kim ağıllı, kimdir dəli,
Bu dünyanın nə vecinə.
Eldən ayrı təklənsən də,
Min bir dərdlə yüklənsən də,
Qəm üstündə köklənsən də,
Bu dünyanın nə vecinə.
Ay Dəstəgül, budur qədər,
Ömrün, günün ötdü hədər.
O dünyaya etsən səfər,
Bu dünyanın nə vecinə.

Qalmayacaq gözüm səndə
Dünya, sənlə söhbətim var,
Qəmlə dolu qismətim var,
Özün boyda həsrətim var,
Bir gün qalar közüm səndə,
Qalmayacaq gözüm səndə.
Qara telim oldu dən-dən,
Sevinc ötüb, keçdi gendən,
“Günahkarsan” demərəm mən,
Qalar çölüm, düzüm səndə,
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Qalmayacaq gözüm səndə.
Qəm zəmini keçər olsam,
Misra-misra biçər olsam,
Dünya, səndən köçər olsam,
Qalar yolum, izim səndə,
Qalmayacaq gözüm səndə.
“Qəmdən doydum,” deyən çoxdur,
“Səndən doydum” deyən yoxdur,
Zamanlının gözü toxdur,
Qalar adım, sözüm səndə,
Qalmayacaq gözüm səndə.

Dünyam
Bir günöz dünyamı
yığıb ovcumun içinə,
qoşulacağamYer üzündən
gedənlərin köçünə...
GedəcəyəmYer üzündən.
Allahın-günahsız,
bəxtin-günahkar
bəndəsi kimi...
Ruhumməndən ayrılıb,
gedəcək uzaqlara!
Aparacaq özüylə,
bütün dərdi-sərimi!
Dönməyəcəm geriyə...
Bəziləri-
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məni qınayacaq...
Bəziləri
mənə yanacaq...
Özümlə gedəcək
gileyim, şikayətim..
Bitəcək,
ömür adlıhekayətim...
Keçəcəyəmbu ömürdən...
Məndən
yadigar qalacaqövladlarım!
Onlarməni qınayacaq,
istədikləri həyatı
verə bilmədiyimçün...
Bəxtimin,
bəd gəlməyində
məni
günahkar sayacaqlar,
hər dəfə,
yadlarına düşəndə!
Mənibaşa düşməyəcəklər...
Qalanlarıunudacaqlar...
Bir də,
xatirəm qalacaqürəyimin ağrısını,
ürəyimə gələni,
ağlım kəsəni
muncuq-muncuq düzdüyüm,
taleyimin dumanında
bəxtimin qaraldığını,
doğmaların yanında
yerimin daraldığını
yozduğum,
dərdimdən hasarlı,
kədərimdən çiçəkli,
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həsrətimdən divarlı
özüməgor qazdığım,
acizliyimdən
bəxtimi yozduğum,
başımı qatdığım“Şeir” adlı
yazdıqlarımda!.
Ammabilən,
tapan olmayacaq,
qəsdimşeir yazmaq olmayıb...
Bir gün,
“öz dünyamı”Yığıb ovcumun içinə,
sıxacağam!
Kimsəməndən
ala bilməsin!.
***
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***
Ürəyimin harayınə qulağıma çatır,
nə də ürəyimdə batır…
Fikrimdəşimşək kimi,
çaxdıqca sətir-sətir,
yaranırtəzə
şeir!
***

O sevgi
Duman idi,
dağ başındaasta-asta
dərələrə
süründü…
Xəyal idi,
ulduz-ulduz
əridi…
Ümid idi,
şirin bir həsrətin
qucağında
kiridi.
O sevgi…
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Mяnim
naьыl
mяhяbbяtim
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Mənim nağıl məhəbbətim
Açılmayan laləm olub,
Qəlbimdəki naləm olub,
Gül üstündə jaləm olub.
Mənim nağıl məhəbbətim.
Qış fəslində yaz kimidi,
Gözlərimdə naz kimidi,
Ən utancaq qız kimidi,
Mənim nağıl məhəbbətim.
Həzin, kövrək xəyalımdı,
Hicranımdı, vüsalımdı,
Həsrətimə sualımdı,
Mənim nağıl məhəbbətim.
Dünya boyda nağıl dünyam,
Sirr- sehirli şirin röyam,
Təlatümlü, coşqun dəryam,
Mənim nağıl məhəbbətim.
Sarı simdə çalır məni,
Min gümana salır məni,
Öz əlimdən alır məni,
Mənim nağıl məhəbbətim.
Vaxt ötəcək, gün gələcək,
Qönçə-qönçə güllənəcək,
Həzin-həzin dillənəcək,
Mənim nağıl məhəbbətim.
Bir cüt baxış
Bir cüt çiçək,
bir cüt kəpənək,
bir cüt naxış...
Bir cüt göz,

52

Dəstəgül Zamanlı

Saçlarımda çiçəkləyir həsrətin

qaynar köz,
bir cüt baxış...
Aram-aram
həkk oldu,
bir cüt gözün
aynasına,
sayrışdıulduz-ulduz...
Göy üzünura bələndi.
Xəyalın
zərif qanadında,
yer aldı bu baxış,
bu naxış...
Olmadı aldanış,
deyildi yanlışBu baxış…
Bu naxış...
14.02.2002

Gələcəksən
Həmişə,
səni
gözləmişəm!
Ömrüm boyu...
Lap uşaqlıqdan!
Xəyalınla
yaşamışamxəyalınla
ovutmuşam,
hər dərdimi...
İnanmışam
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gələcəksən!..
Ümid,
güman dolugələcəyi yaşatmışam!..
Gülüşümlə,
göz yaşımla
baş qatmışam!
Kədərimədaş atmışam!.
Gözləmişəm –
gələcəksən..
Gələcəksən!..
“Sən, gəldin…”
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Möhtacam
Bir atəşə möhtacam...
Qoy əritsin könlümün,
Salxım-salxım buzunu...
Bir günəşə möhtacam..
Qoy isitsin könlümü,
Bütün ömrüm uzunu...
Bu atəşin tüstüsü,
Kor eyləsin dumanı,
Gözümə çən salmasın...
Bu günəşin istisi,
Yandırmasın gümanı,
Ümidlərim solmasın.
Bu atəşdən umduğum,
Məni-məndən qoparan,
Od baxışın selidir.
Bu günəşdən umduğum,
Məni əsir aparan,
Şəfəqinin telidir.
Bu atəş sən özünsən,
Eşqinlə pərvanətəkYanıb közərəcəyəm.
Bu günəş sən özünsən,
Mənsə zərif bir çiçəkBitib, göyərəcəyəm.
27.04.2003
Gecikən məhəbbətim
Gəldin, dindi lal ürək,
Telləndi arzu, dilək,
Ətirli gül, tər çiçək,
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Gecikən məhəbbətim.
Döndün bir sarı simə,
Girdin dəli könlümə,
Qismət, beləymiş demə,
Gecikən məhəbbətim.
Həzin kamanım, tarım,
Kölgəli xəyallarım,
Həm ilk, həm son baharım,
Gecikən məhəbbətim.
Taleyimdə bəlkə sən,
Gəncliyimdən körpüsən?
Şıltaq, kövrək körpəsən,
Gecikən məhəbbətim.
Nağıl dolu həyatım...
Ulduzlu kainatım...
Ən şirin xatiratım...
Gecikən məhəbbətim...
07.11.2000

Qoyma gümanlarda məhəbbətimi
Gəldin, gəlişinlə sınıq könlümü,
Nağıllı-dastanlı, telli saz etdin.
Ömrümün qaranlıq, zülmət gününü,
Bülbüllü, çiçəkli, güllü yaz etdin.
Sən, bəxtimə düşən odum, atəşim,
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Turaclı, kəklikli çağımsan mənim.
Ömrümə nur saçan parlaq günəşim,
Zirvəsi dumanlı dağımsan mənim.
Gözlərin çağlayan, coşan bir bulaq,
Köçürdüm gözümə bircə baxışla.
Gəl qəmi, kədəri birlikdə qovaq,
Mənə dünya boyda sevinc bağışla.
Qoyma ki, alovum, közüm azalsın,
Nəfəsin isitsin təravətimi.
Qıyma həsrətindən rəngim sozalsın,
Qoyma gümanlarda məhəbbətimi.

Süz məni
Bu sevdanı gözlərinlə görməkçün,
Çiçək-çiçək, ləçək-ləçək üz məni.
Ürəyində qəlb evinə hörməkçün,
İlmə-ilmə, naxış-naxış düz məni.
Bir xalıyam, bu boyda, bu biçimdə,
Söz çələngim ilmələnib içimdə,
Saf məhəbbət nəğmələnib içimdə,
Boynu bükük bənövşəyəm, gəz məni.
Daş üstündə, çiçək bitməz, ot olmaz,
Külü üfür, közü yoxsa, od olmaz,
Səhəng qoyma kor bulağa, o dolmaz,
Qətrə-qətrə, damcı-damcı süz məni..
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Neynirəm
Gün gələr ki, bu düyünü çözərəm,
Kipriyimlə od götürüb, dözərəm,
Mən əlimi bu kədərdən üzərəm,
Dərdlə-qəmlə barışmağı neynirəm?
Ümidlərim kövrək-kövrək dil açar,
Arzularım ləçək-ləçək gül açar,
Məhəbbətim günəş kimi nur saçar,
Ulduz-ulduz sayrışmağı neynirəm?
Sən gələrsən söz bulağım göllənər,
Quruyubsa axar çayım sellənər,
Nəğmələrim şəlalətək tellənər,
Bahar ilə yarışmağı neynirəm?
Bu tərs külək elə bircə əsimdi,
Pərdə-pərdə bəmə enən səsimdi,
Ömrüm-günüm, lal baxışın bəsimdi,
Daha, dillə danışmağı neynirəm?
Aylar ötür, zaman deyir sözünü,
Üzdə salır sənsizliyin izini,
Dəstəgüləm, gözləyirəm özünü,
Tənhalığa alışmağı neynirəm?
14. 03. 2002.

Qoru məni
Mən laləyəm, sən şehimsən,
Bir çəmənin yaxasında.
Mən səhərəm, sən mehimsən,
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Bir gecənin yuxusunda.
Mən ürəyəm, sən məlalım,
Mən könüləm, sorağım ol.
Qadan alım, “ay bəlalım”,
Mən həyatam, sınağım ol.
Gəl, uyuyaq körpə kimi,
Sevinc axsın üzümüzdən.
Ay ömrümün göyərçini,
Sevgi baxsın gözümüzdən.
Vərəq olum, sətirim ol,
Ağuşuma büküm səni.
Çiçək olum, çətirim ol,
Nəfəsinlə qoru məni.
2006.

Bu sevgi
Vüsal, güman soraqlı,
Bir aləmdi bu sevgi.
Həsrət, hicran qonaqlı
Bir aləmdi bu sevgi.
Gah küsən, gah barışan,
Xəyallara qarışan,
Sonsuzluğa qovuşan,
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Bir aləmdi bu sevgi.
Gah dəli, gah ağıllı,
Nəvazişli, sığallı,
Hekayətli, nağıllı,
Bir aləmdi bu sevgi.
Demə sirli, sehirli,
Bir az kövrək, qəhərli,
Xatirədən möhürlü,
Bir aləmdi bu sevgi.
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O gecə
O gecə... Göylərin itdi yuxusu,
Ay nura bələdi, çölü-çəməni.
Bürüdü ətrafı çiçək qoxusu,
Baxışlar oxudu, səssiz nəğməni...
Bu gecə... Xəyalın həzin mürgüsü,
Qəmli ürəyimi çalır tar kimi.
Həsrətin, ömrümün tale bölgüsü,
Yağır saçlarıma, səssiz, qar kimi...
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Sənin ilə küsəndə mən
Buz bağlamış çay oluram,
Günə həsrət ay oluram,
Dilsizlərə tay oluram,
Sənin ilə küsəndə mən.
Ayrılıqdan alışıram,
Tənhalıqla barışıram,
Həsrətinlə qovuşuram,
Sənin ilə küsəndə mən.
Həsrətini izləyirəm,
Xəyalınla bəzəyirəm,
Görüşünü gözləyirəm,
Sənin ilə küsəndə mən.
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Etiraf
Bir dəli sevginin surəti, əksi,
Gözümün önündən bir an çəkilmir.
Bulaq zümzüməsi, çinar nəğməsi,
Sonsuz həsrətimi ovuda bilmir.
Silinməz naxışdır küskün baxışı,
Göllənib qəlbimdə gözümün yaşı,
Ötən fəsillərin qarı, yağışı,
Bəlalı könlümü soyuda bilmir.
Ruhum, bu sevdadan qayıtmaz, dönməz,
İçimdə atəşim azalmaz, sönməz,
Baxıram arxanca lal kimi dinməz,
Baxışım özümə qayıda bilmir.
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Yalan söyləmə
Yalanla qurulan, yalan qurduğu,
Necə möhkəm olsa, bil viran qalar.
Bir güləm, fələyin yara vurduğu,
Qəlbimdə sis-duman, çən yuva salar.
Qəmimə ələnən şübhə-kədərsən,
Quruyan yaramın gözünü oyma.
Vaxtsız xəzan olub, yarpaq tökərsən,
Vədəsiz gözümü tamarzı qoyma.
Mən sənə demirəm mənim xətrimə,
Unut keçmişini, xoş anlarını.
Mən sənə demirəm çiçək ətrinə,
Bürü, tök üstümə yalanlarını.
Narahat qəlbimi salma borana,
Keçmişdən bu günə körpü eyləmə.
Uyma zəhər kimi şirin yalana,
Amandır, sevgilim, yalan söyləmə..
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Səndən nağıl istəmirəm
Səhralarda bitən kolam,
Üfüqlərdə itən yolam,
İstəyirəm, uşaq olam..
Səndən nağıl istəmirəm.
Daşa vurub, bəxt oxumu,
Verib az, alıb çoxumu,
Yozma, gördüyün yuxunu,
Səndən nağıl istəmirəm.
Günüm keçdi, hay-harayla,
Sənsizlədim illə, ayla,
Məhəbbətin- şirin layla,
Səndən nağıl istəmirəm.
Sevən ölər, naz xətrinə,
Dağdan enər, düz xətrinə,
Nağıl demə söz xətrinə,
Səndən nağıl istəmirəm.
Payız ötür, qışım gəlir,
Yaş üstünə yaşım gəlir,
Elə bilmə xoşum gəlir,
Səndən nağıl istəmirəm.
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Məni məhəbbətin yaşadır
Sənsiz ötən aylarım il olsa da,
Qara saçım gümüşü tel olsa da,
Qönçələnmiş arzularım solsa da,
Məni sənin məhəbbətin yaşadır.
Söyləyərdin “Gözü yaşlım, bəlalım”
İndi sığınıbdır mənə məlalın...
Fərqi yox ki, daha mənlə bir lalın,
Məni sənin məhəbbətin yaşadır.
Tənha düşür bu yollara izim də,
Həsrət rəngi alır fikrim, sözüm də,
Ayrılığın gillələnir gözümdə,
Məni sənin məhəbbətin yaşadır.
Tanrıdandır, oyun belə qurulub,
Bu ayrılıq deyən mənə vurulub,
Daha qəmim, kədərim də yorulub,
Məni sənin məhəbbətin yaşadır.
03.10.2002
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Nağıl idi.
Tanrı yazan nağıl idi,
Bu sevdamız Eşq adında.
Göy üzündən yerə endi,
Mələklərin qanadında.
Həzin “Sarıtelə” dönüb,
Dindi həsrət yağışında.
Ətirli, tər gülə dönüb,
Açdı ömrün naxışında.
Bir döyündü iki ürək,
Silindi qəmi-qüssəsi.
Birgə yandıq pərvanətək,
Olduq bir eşqin köləsi.
Ömrümüzə bəzək oldu,
Naxış-naxış, ilmə-ilmə.
Ümid, arzu, dilək oldu,
Sevgi dolu, bircə kəlmə.
Ürəkdə od, dildə sözü,
Ram eylədi Dəstəgülü.
Ovundurdu könlümüzü,
Bu nağılın şirin dili.

Reallıq
Dedin ki, ”bəxtini, gəl başdan yazaq”
Cücərim könlündə, bitim gözündə.
“Ayrılıq” sözünü lüğətdən pozaq,
Qovuşum çölünə, bitim düzündə.
Bəxtimin ovcuna dikdim gözümü,
Etdim ürəyimi eşqinə qəfəs.
Ərkimə, ədama bükdüm nazımı,
Havalı könlümə sən oldun nəfəs.
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Sən demə xəyalmış doğru sandığım,
Sən demə, taleyim, bəxtim ərköyün.
Sən demə hədərmiş belə yandığım,
Sən oldun könlümdə açılmaz düyün.
Başına döndüyüm, mən dolandığım,
Gözümün nuruna qərq eylədiyim,
Şeytan oyunuymuş mən inandığım,
İblismiş könlümə dərd eylədiyim.
Daha Göy də bezib göynəməyimdən,
Səbri Kürə dönüb, aşıb-daşıbdır.
Dərdi keçirmişəm can köynəyimdən,
Mənə övlad kimi doğmalaşıbdır.
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Bu da bir yazı imiş...
Saldım səni qəlbimə,
Heç kimə verməməkçün.
Qismət beləymiş demə,
Özüm də görməməkçün.
Keçən hər günüm, ayım,
Kədər, göz yaşı oldu.
Bəxtimə düşən payım,
Ömrün sərt qışı oldu.
Elə yandım içimdə,
Fəryadım ərşə çıxdı.
Eşqin özün biçimdə,
Səni gözümdən sıxdı...
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Hяsrяtinlя
baш-baшayam
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Həsrətinlə baş-başayam
Tale məni təkləyərək,
Gündən-günə qəddim əyir.
Bir soruşan yoxdu görək,
Nədən belə zülm eləyir?
Peşman deyil öz işindən,
Üzür məni bilə-bilə.
Əl çəkməyir gərdişindən,
Divan tutur gülə-gülə.
Dərdim-qəmim sözə dönür,
Kəlmə-kəlmə misralanır.
Ağrım-acım közə dönür,
Bahar könlüm səhralanır.
Gileyimdir duman kimi,
Ətəyinə dağlar bükür.
Qəmdir alıb ürəyimi,
Tellərimə sığal çəkir.
Dəfn etdiyim qəlbimdəki,
Arzuların göz yaşıyam.
Daha tənha deyiləm ki,
Həsrətinlə baş-başayam.
18.01.2003
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Heç kim qınamasın
Görüşdü iki bəxt bir-biri ilə,
Biri gülə həsrət, biri bülbülə.
İki sınıq könül birləşsin deyə,
Yetim məhəbbətlə tutduq əl-ələ.
Çin etdik ikimiz şirin xülyanı,
Heç kim qınamasın bizim sevdanı.
İki pərvanəydik, oda yanmışdıq,
İki kor ocaqdan, alovlanmışdıq,
İki kövrək ürək qəmi danmışdıq,
İlğımda, səhranı ümman sanmışdıq,
Elə bil görmüşdük şirin röyanı,
Heç kim qınamasın bizim sevdanı.
Var imiş ömrümün gözəl naxışı,
Gözümün gülüşü, gözümün yaşı.
Həyatın nə çoxmuş eniş-yoxuşu..
Əridi könlümün sazağı, qışı,
Döndərdi gülşənə quru səhranı,
Heç kim qınamasın bizim sevdanı.
Bir gün ayrılığın sonu yetişər,
Qəmli günlərimiz keçər, ötüşər,
Həsrət dolu gözlər gülər, görüşər,
Bəlkə payımıza səadət düşər,
Birlikdə qurarıq təzə dünyanı,
Heç kim qınamasın bizim sevdanı.
.
2000.
Varmı xəbərin?
Qərib durna kimiyəm,
Xəyalım köçümdədir.
Tənha sona kimiyəm,
Gölüm, öz içimdədir...
Sevincim geyib qəmi,
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Tərk eləyib sinəmi.
Eşitməyir naləmi,
Bəxt elə seçimdədir.
Ömrün həsrət dəmidir,
Titrəyən qəlb simidir.
Dərdim yorğan kimidir,
Amma, gen biçimdədir.
Dəstəgül qəm- kədərin,
Bilmir sayın, qədərin,
Görən varmı xəbərin,
Neçə köz, içimdədir.
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Sənürəyimin,
ürəyinin
içindəsən!
İynənin
ucu boyda!
Nə çıxara bilirəm,
nə gizlədə
bilirəm.
Sənbəbəyimin,
bəbəyinə
həkk olmusandünya boyda!
Nə görə bilirəm,
nə silə bilirəm...
Dilimin
ucunu
göynədir –
Adın!
Nə dilim dönür,
nə
adını
çəkə bilir...

Gözüm yol çəkir
“Bir damcı daşdı gözlərin”.
Ədalət.
Yenə tənhalığa verib könlünü,
Unudub dünyanı gözüm yol çəkir.

75

www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana

Kədərin əlində, görüb könlünü,
Unudub dünyanı gözüm yol çəkir.
Qalıb fikirlərin dolaşığında,
Ümidlə, gümanın qovuşuğunda,
Çimir xəyalları ay işığında,
Unudub dünyanı gözüm yol çəkir.
Elə tənhalaşıb, dolu dünyada,
Yoxdur baxışında “o naz”, “o əda”,
Nə vaxtdı sevincə deyib əlvida,
Unudub dünyanı gözüm yol çəkir.
Keçir neçə dağdan, aran dolaşır,
Ötür neçə dərə, təpəni aşır,
Dolur ümman kimi, “bir damcı daşır”,
Unudub dünyanı gözüm yol çəkir.
Bir yol sevinməyib, hələ doyunca,
Dərdi boy atıbdır eşqindən uca,
İtirib səmtini üfüq boyunca,
Unudub dünyanı gözüm yol çəkir.

Kaş ki
Kaş ki, mənsizliyin girib meydana,
Didə ürəyini iztirab kimi.
Əlin də çatmaya şirin gümana,
Həsrətim könlünün ola həmdəmi.
Oyanıb bəxtinin daş yuxusundan,
Görəsən tənhalıq ovudur səni.
Tutasan fələyin tərs yaxasından,
Öpəsən həsrətin qədəmlərini.
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Başında sevdanın dəli həsrəti,
Gözlərin dikilə uzaq bir yola.
Ovuda ağrılar bu məhəbbəti,
Məni sevməyin də günahın ola.
Girəsən qoynuna xəyallarımın,
Səhrada təklənən sarvan olasan.
Donub qarşısında suallarımın,
Yükü yağmalanan karvan olasan.
Elə kövrələsən, elə dolasan,
Sızlaya, qəlbində kədərin dinə.
Yenib bu həsrətə məğlub olasan,
İçində harayın sükuta dönə.
Baxıb həyatının yalan, düzünə,
Elə ağrıyasan yanılmağına.
Odlanıb yanmağın qala özünə,
Peşiman olasan doğulmağına.
Görüm ki, bu qarğış səni tutubdur,
Çıxmısan qarşıma günahkar kimi.
Görüm ki, ürəyim əhdə çatıbdır,
Duymusan həsrətdən çəkdiklərimi.

***
Bir yanırıqbu atəşə,
yanaşı...
Səssiz-səmirsiz...
Mən pərvanə,
sənsə şamsan!
Can verirəm
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gülə-gülə..
Əriyirsən
gilə-gilə..
Tüstümüz
Göyü alırsevgi ətirli,
həsrət
qoxulu...

Sən olmuşam
Sən tar, mən tarın simi,
Mən dönüb sən olmuşam.
Nağılda tilsim kimi,
Mən dönüb sən olmuşam.
Sən könlümdə bir nübar,
Səninlə olmuşam var,
Özümdəmi ixtiyar,
Mən dönüb sən olmuşam.
Özümü tapıb səndə,
Oldum günahkar bəndə,
Axtarma məni məndə,
Mən dönüb sən olmuşam.
Gündüz-gecə bilmədən,
Ağrı-acı bilmədən,
Necə, necə bilmədən,
Mən dönüb sən olmuşam?
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Bəxt elə sıxıb məni,
“Taxtından “yıxıb məni,
Aparıb yuxu məni,
Mən dönüb sən olmuşam.

Dəstəgül demir yalan,
Gətirdim sənə iman,
Sən ey mənim olmayan,
Mən dönüb sən olmuşam.

Yuxu
Bu gecə yuxuda gördüm getmisən,
Həsrətdən quruyub dilim-dodağım.
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Gözümdə lillənib elə itmisən,
Daha nağıl olar səni tapmağım.
Bilmirəm kim-kimin xətrinə dəyib,
Az qalıb ayrılıq aranı kəsə.
Gördüm elə küsüb, elə inciyib,
Ürəyim dönübdür boş bir qəfəsə.
Gördüm tənhalığım məni ovudur,
Girirəm qoynuna sənsizliyimin.
Dilim gileyimi elə unudur,
Düşürəm hayına səssizliyimin.
Məni haldan-hala saldı bu yuxu,
Axtardım, tapmadım yanımda səni.
Yuxumu gözümdən aldı bu yuxu,
Aldı xəyal atım tərkinə məni.
Kaş ki, çiçəklənə ölən arzular,
Kəsə ürəyimin ahın-naləsin.
Deyirlər yuxular tərsə yozular,
Tanrı bu həsrəti xeyrə calasın.
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Sənsizliklə ayrılıq
Məni yaman təklədi
Sənsizliklə ayrılıq.
Sevincdən şiçəklədi,
Sənsizliklə ayrılıq.
Qəm verməkdən doymadı,
Sevinməyə qıymadı,
“Qonaq-qonaq oynadı,
Sənsizliklə ayrılıq.
Bitdi bir su içimdə,
İkisi bir biçimdə.
Gözlərimin içində,
Sənsizliklə ayrılıq.
Dön geri, ömrüm-günüm,
Qollarında qoy ölüm.
Ağlasın zülüm-zülüm,
Sənsizliklə ayrılıq.

Elə köklənmişəm sarı sim üstə
“Bəxtim yazılanda kəm olub payım” *
Elə köklənmişəm sarı sim üstə.
Tələsib-gecikmək həm olub payım,
Elə köklənmişəm sarı sim üstə.
Sanardım, tərs külək bircə əsimdi,
Sən demə taleyim sirdi, tilsimdi,
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Mənə sirdaş olan bir dünya qəmdi,
Elə köklənmişəm sarı sim üstə.
Həsrətin əlindən ötürüb məni,
Qovub, tənhalığa yetirib məni,
Çıxarıb yadından, itirib məni,
Elə köklənmişəm sarı sim üstə.
Qismətmi günahkar,özümmü görən?
Mən sevinc əksəm də, qəmdi göyərən,
Gəl,məni ağladan, məni güldürən,
Elə köklənmişəm sarı sim üstə.
Şimşək olub çaxsan, çaxsan könlümə...
Selə dönüb axsan, axsan könlümə...
Nə olar bir dəfə baxsan könlümə,
Elə köklənmişəm sarı sim üstə.
* /Misra Ədalətindir/

Ünvanı sən oldun, şeirlərimin
Həsrətə döndükcə nazım gözümdə,
Ünvanı sən oldun şeirlərimin.
Dilləndi gileyim, şirin sözümdə,
Ünvanı sən oldun şeirlərimin.
Fələk bu sevdaya vurdu kor düyün,
Göynəmi, ağrısı artdı günbəgün,
Özüm də bilmirəm, bilmirəm neyçün,
Ünvanı sən oldun şeirlərimin.
Sevsəm də, bir dəfə gülmədi üzüm,
Demə qismətimiz həsrətdi bizim,
Getdin, yollarından çəkildi gözüm,
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Ünvanı sən oldun şeirlərimin.
İtdi həyatımın nizam, düzümü,
Örtdü pərdə kimi, həsrət gözümü,
Elə aldatsam da, özüm-özümü,
Ünvanı sən oldun şeirlərimin.
Sənə yalvarmıram, qayıtmaq üçün,
Könlümdə nisgili ovutmaq üçün,
Səndən uzaq olub, unutmaq üçün,
Ünvanı sən oldun şeirlərimin.
2010.

Çətin qovuşaq
Qalıb aramızda yetim, eşqimiz,
Həsrət qismətimiz, çətin qovuşaq.
Birimiz səhrayıq, birimiz dəniz,
Həsrət qismətimiz, çətin qovuşaq.
Bəhrəsi sovrulan bağçayıq, bağıq,
Budaqdan üzülən qoşa yarpağıq,
Bir dünya kədərə, qəmə ortağıq,
Həsrət qismətimiz, çətin qovuşaq.
Xəyal göylərində ulduz, ayıq biz,
Səmti ayrı olan iki çayıq biz,
Tayını arayan, bir cüt tayıq biz,
Həsrət qismətimiz, çətin qovuşaq.
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2004.
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Sənsizəm
Getmir könül qubarı,
Mən bu bahar sənsizəm.
Neyləyirəm baharı,
Mən bu bahar sənsizəm.
Kədərim dalğalanır,
Sevincim ovxalanır,
Həsrətim misralanır,
Mən bu bahar sənsizəm.
Halım ürək dağlayır,
Saçım qırov bağlayır,
Dilimdə söz ağlayır,
Mən bu bahar sənsizəm.
Yağışlar göz yaşımdır,
Bahar deyil, qışımdır,
Xəyalın sirdaşımdır,
Mən bu bahar sənsizəm.
30.04.2002
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Ayrılıq
Bir kəlmə demədən, çəkilib getdin,
Bu gediş yolumu divar tək kəsdi.
Mənə həsrətini şirin pay etdin,
Görəsən nə idi məramın, qəsdin?
Durduq həsrət ilə tənha, üz-üzə,
Bizimçün oxudu meydan ayrılıq.
Axı necə qıydın, bu sevgimizə,
Saldın aramıza hicran, ayrılıq.
Xumar gözlərimə qəhərin qondu,
Qaldım gözü yolda, qulağı səsdə.
Soyuq dodağımda gülüşüm dondu,
Ümidim çırpındı dəmir qəfəsdə.
Ağladı içimdə arzum, diləyim,
Günlərim büküldü xatirələrə.
Deşdi ürəyimi sözüm, gileyim,
Acığım töküldü xatirələrə.
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Sənsizlik
Gedişin nə yaman, məni göynətdi,
Arxanca gecənin kölgəsi qaldı.
Kök salıb həsrətin gözümdə bitdi,
İntizar qəlbimi kəməndə saldı.
Üzümə kədərin kölgəsi çökdü,
Sənsizlik yuxumu eylədi talan.
Bir günlük ayrılıq il qədər çəkdi,
Gecəm qəribsədi, kövrəldi yaman.
Zilə köklənmişdim, endirdin bəmə,
Ayrılıq möhnəti qəlbimi sardı.
Hicranın yükünü qoydu çiynimə,
Təsəllim yenə də gümana qaldı.
Qalxdı asimana səssiz harayım,
Qarışdı gecənin səssizliyinə.
Gəl ovut qəlbimi, ay sevinc payım,
Vüsalın qovuşsun sənsizliyimə.
2001
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Körpü yuxular
Bəxt yaman oynadı qəfil oyunu,
Oldu ümidlərim bağrı sökülü.
Ayrılıq bizimçün açdı qoynunu,
Qaldım bənövşətək boynu bükülü.
Sənli xəyallarım göy qurşağıtək,
Fikir göylərimi bəzəyir hər gün.
Həzin xatirələr kövrək gül-çiçək,
Könül çəmənimdən boylanır küskün.
Dilimdə gileyim körpəyə dönüb,
Ana qucağıtək axtarır səni.
Gözümdə yuxular körpüyə dönüb,
Sənli sahillərə aparır məni.
2002.

Tez qayıt
“Öz gülüm” söylərdin, gülərdim mən də,
Heç zaman solmayan, gülün olaram.
“Dəlicəm” deyərdin, səndən küsəndə,
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Səninçün sevimli “dəlin” olaram,
Nə olar, tez qayıt, sənsizəm axı.
Bir gün həsrətinə dözə bilməzdim,
İndiki ayrılıq illərə sığmır.
Tənhalıq duracaq üzə, bilməzdim,
Kədər kölgəsini üzümdən yığmır,
Nə olar, tez qayıt, sənsizəm axı.
Xəzana dönsə də, ömür çəmənim,
Sevda göylərindən yerə enmərəm.
Tək sənin ürəyin isidər məni,
Bir daha bəxtimdən gileylənmərəm.
Nə olar, tez qayıt, sənsizəm axı.
Arzumdur, nazımı yenə çəkəsən,
Yenə də mən küsüm, “dəlim” deyəsən.
Sevib-oxşayasan, dil də tökəsən,
Bağrına basaraq, “gülüm” deyəsən,
Nə olar, tez qayıt, sənsizəm axı.
14.02.2000.

Gəl, harda qalmısan, ay insafsızım
“Yenə duman çöküb qərib yollara”,
Gəl, harda qalmısan, ay insafsızım.
Qovur yollar məni, aparır hara,
Gəl, harda qalmısan, ay insafsızım.
Ayrılıq gözümə kədər ələyir,
Yuxumu nisgilə bükür, bələyir,
Əl açıb həsrətə səni diləyir,
Gəl, harda qalmısan, ay insafsızım.
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Bəlkə bu ayrılıq yalan, yuxudu,
Qəmli nəğməsini bizə oxudu,
Sənsizlik qəlbimdə kölgə toxudu,
Gəl, harda qalmısan, ay insafsızım.
Könlüm xəyalınla ovuna bilmir,
Nə bəxtim bir dəfə üzümə gülmür,
“İnsafsız” deməyə dilim də gəlmir,
Gəl, harda qalmısan, ay insafsızım.
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Bu həsrətdən qorxuram
Könlüm bir sevdanın Leylası olub,
Şirin kəlməsinə həsrət qalmışam.
Bu sevda ömrümün mənası olub,
Mehrimi xəyala, sözə salmışam.
Ömrüm neçə oddan, alovdan keçib,
Yanıb öz içimdə tüstülənmişəm.
Tanrı da boyuma elə qəm biçib,
Geyinib əynimə istilənmişəm.
Bu həsrət qanıma yol açıb yaman,
Alıb ürəyimi ələ gizlicə.
Düşüb ortalığa qol açıb yaman,
Əl çalıb oynayır, gülür hər gecə.
Qorxuram, o qədər tənhalaşar ki,
Duyğular itirər həzinliyini.
Bu həsrət o qədər doğmalaşar ki,
İtirər vüsalın şirinliyini.
2003.
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Sənsiz keçən günlərim
Ömür adlı zəmimdən,
Saralır, qopur dən-dən,
Don geyinib qəmimdən,
Sənsiz keçən günlərim.
Aydan, ildən üzülür,
Sanki, sapa düzülür,
Gileyimlə çözülür,
Sənsiz keçən günlərim.
Durub tənha- birbaşa,
Dərdlə, qəmlə savaşa,
Xəyalınla baş-başa,
Sənsiz keçən günlərim.
Ömürdən köçkünləşir,
Sərtləşir, kəskinləşir,
Yetim tək küskünləşir,
Sənsiz keçən günlərim.
17.02.2003
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Daşa dönmüsən
Məni tənha qoyub getdiyin gündən,
Gözümdə quruyan yaşa dönmüsən.
Könlümdə qubartək bitdiyin gündən,
Sinəmdə bir ağır daşa dönmüsən.
Qəlbimin harayı susmur, kirimir,
Gülüş itkin düşüb dodaqlarımdan.
Yol alıb arxamca daha yerimir,
Sanki daş asılıb ayaqlarımdan.
Dərd məni salıbdır sərt bir yoxuşa,
Ömrümü bəzəyir kədər naxışı.
Sənsizlik yük olub dönübdür daşa,
Asılıb sinəmdən sənlə yanaşı.
2001oktyabr.
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Yadındamı
Yadındamı görüşünə gələndə,
Sığallayıb, tellərimi öpərdin.
Qəm yağardı baxışından güləndə,
Titrək-titrək arxamca su səpərdin.
“Ürəyimin sənsən gülü, gülşəni,
Budağından dərməyəcəm”-deyərdin.
“Bu fələyin acığına Gül ,səniAyrılığa verməyəcəm”-deyərdin.
Bir nöqtədə yorulardı baxışın,
Qovrulardı, ağrıyardı həsrətdən.
Ürəyinə yol alardı göz yaşın,
Misraların ağlayardı həsrətdən.
Mənim idin, məndən uzaq olanda,
Ürəyimdə bir ömürlük od oldun.
Mənim idin, məndən uzaq olanda,
Yanımdasa məndən uzaq, yad oldun.
Səndən mənə ağrı oldu qismətim,
Sən çəkdiyin sığal yanır telimdə.
Yaddaşımda göynədikcə həsrətin,
Tənhalığım sığallanır dilimdə.
İndi qatır xatirələr başımı,
Əl çəkməyir suallar da canımdan.
Nədir, kəsib ayrılığın qarşımı,
Xəyalınsa yad tək ötür yanımdan.

Bu gecə yuxuma gəlmişdin
Gəl duraq üz-üzə, tutaq əl-ələ,

94

Dəstəgül Zamanlı

Saçlarımda çiçəkləyir həsrətin

Həsrətin arzusu qalsın gözündə.
Sən mənə məhəbbət nağılı söylə,
Həsrətin arzusu qalsın gözündə.
Gəlim görüşünə, naz eyləyim mən,
Verim ürəyimi sənə təzədən.
,,Dəlicəm”, söyləyib könlümü al sən,
Həsrətin arzusu qalsın gözündə.
Sınıq ürəyimin köklə simini,
Dindir kədərini, ovut qəmini,
Gəl qaytaraq ömrün şirin dəmini,
Həsrətin arzusu qalsın gözündə.
Olum sarı bülbül, ötüm dil kimi,
Qovuşum çölünə, itim yel kimi,
Cücərim könlündə, bitim gül kimi,
Həsrətin arzusu qalsın gözündə.

Asta dindir
“Hissim, fikrim çaş-baş düşər,
Asta-asta dindir məni.”
Narınc Xatun.
Ömür yolu sərt qışadır,
Asta dindir, könül küsər.
Xəyallarla baş-başadır,
Asta dindir, könül küsər.
Ümidləri yalan olub,
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Arzuları güman olub,
Dərd əlindən talan olub,
Asta dindir, könül küsər.
Qəm dağından endir deyir,
Təlaşımı söndür deyir,
“Asta-asta dindir” –deyir,
Asta dindir, könül küsər.
Öz içində tüstüləyir,
Kədərini dəstələyir,
Həsrətini bəstələyir,
Asta dindir, könül küsər.

Nədən öyrətdin
Kədərli könlümün qəmli ahəngi,
Dəyişir gözümdə dünyanı sanki.
Yetim qalacaqdı, sonda bu sevgi,
Nədən bəs öyrətdin məni özünə?
Sən ki, özgəsinə bəxtdən pay idin,
Başqa bir könüldə hay-haray idin,
Mənimçün əlçatmaz ulduz, ay idin,
Nədən bəs öyrətdin məni özünə?
Bu sevgi çiçək tək solacaq idi,
Əl atıb saçını yolacaq idi,
Yalanın qurbanı olacaq idi,
Nədən bəs öyrətdin məni özünə?
Kədərin əlində büküləcəkdim,
Xəzələ dönəcək, töküləcəkdim,
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Yenə tənhalığa çəkiləcəkdim,
Nədən bəs öyrətdin məni özünə?
Söz verdin – dərdimi ovudacaqdın,
Bu yatmış bəxtimi oyadacaqdın,
Sən ki, varlığımı unudacaqdın,
Nədən bəs öyrətdin məni özünə?
Sevincim, kədərə qısılı qalıb,
Təsəllim gümandan asılı qalıb,
Könlümün boynuna, qolunu salıb,
Nədən bəs öyrətdin məni özünə?
***
Kaş, təzədən doğulaydım...
Oymaq-oymaq boy ataydım...
Lap təzədən yazılaydı“Bəxt” adıma...
Olub-keçən
düşməyəydiheç yadıma...
Ümid səpiləydi
yolumun üstə.
Bəxtimin sınaq payınınbələnəydim həsrətinin
atəşinə, oduna...
Əriyəydim, gilə-gilə.
Ömrümün çıraq payınındöyəydi gözlərim,
ürəyinin qapısını.
Silib gözümün yaşını
düşəydim dildən-dilə.
Çəkib ağrı-acısını,
ağ vərəqə köçürəydim,
gileyimi bilə-bilə.
Görəydim nağıl sehrini...
Şübhə-güman yox olaydı.
Çəkəydim,qəm-qəhərini..
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Vüsalına çatmasam da,
ümidlərim tox olaydı...
22.11.09
***
Zəng edib soruşursan“Gülüm, halın necədir?”
Məgər, özün bilmirsən,
Var ikən yoxluğunu,
yaşamaq və daşımaq
məni necə incidir?
Sənə necə söyləyim ,
gecəmlə gündüzümün
rəngi necə qarışıb?.
Gecəmin sükutuyla
könlümün hay-harayı
bir-birinə qovuşub...
Axı, necə mən deyim
gecə rəngli halımın,
qəribə ahəngini?
Həsrətin kölgəsinin
gözümdə itirdiyihəyatımın rəngini?
Ürəyim gah Kür olur,
Araz olur, kövrəlir.
Yanağımdan yaş deyil,
gilə-gilə daş gəlir!.
Hər gecə yuxumdasan!...
Qəhərim ilmələnib,
bircə küsgün baxışdır!
Gileyim kəlmələnib,
sətir-sətir naxışdır!
Ruhum olubdur qərib...
Kədərim dil-dil ötür.
Həsrətin qanad gərib,
gəl özünü sən yetir.
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Məni sınağa çəkib,
bəxtim durub qəsdimə.
Ümidim boynun büküb,
qısılıbdır köksümə.
Ay könlümün həmdəmi,
sən ki, məni duyardın,
hiss edərdin halımı...
Necə duymursan axı,
könlümdəki sən nəmi?
İndi gözün bağlımı?
Demək, eşqin yalanmış...
Sənə nə cavab verim?
Bilmirəm, necə deyim,
əsiriyəm həsrətin!.
Görmürəm sakit günü..
Sənsiz mənə çox çətin!...
Düşmənə də qıymaram,
mənim günüm
It günü…
22.11.09
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чiчяklяyir hяsrяtin
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Saçlarımda çiçəkləyir həsrətin
Yenə sənsiz, yenə tənha qışım var,
Xəyallarım, sənsizlikdən üşüyür.
Yenə sənsiz, yenə tənha qışım var,
Misralarım, qəm yükündən tövşüyür.
Sənsizliyim, meydan açır təkliyə,
Məni məndən alıb gedir fikir, hey...
Ahım dönüb, bir xınalı kəkliyə,
Qayalarda, daşdan-daşa səkir, hey...
Bu həsrətdə, bir başlanğıc işarır...
Bu həsrət də, töhfəsidir qismətin!
Gözlərimdə, xatirələr yaşarır,
Saçlarımda, çiçəkləyir həsrətin...
02.12.2002
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Sənsiz
Sən dilimdə şirin-şərbət kəlməsən,
Sənsiz lalam, bir quruyan bulağam.
Sən ömrümə işıq saçan şöləsən,
Sənsiz tutqun, hisli yanan çırağam.
Sənlə birgə bir yuvacıq qurmuşuq,
Sənsiz mənə divarları qəfəsdir.
Sənlə birgə keşiyində durmuşuq,
Sənsiz, desəm güləcəyəm, əbəsdir.
Sən ümidim, sığınacaq, pənahım,
Sənsiz çürük, xəzan vurmuş yarpağam.
Sən təsəllim, dünya səbrim, “günahım”,
Sənsiz quru, ot bitirməz torpağam.
Sənlə birgə kədərimi unutdum,
Sənsiz səmti, yönü itən gəmiyəm.
Sənlə bütün dərdlərimi ovutdum,
Sənsiz, sənin həsrətinin qəmiyəm.
Noyabr 2001
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Sənsiz sahildəyəm
Sənsiz dolanıram sahildə bu gün,
Küskün ürəyimə,dolub məlalın.
Həsrətin içimdə açılmaz düyün,
Başımda dolanır sənin xəyalın...
Qəribə görkəmdir, qərib mənzərə,
Sular haray salmır, dəniz lal olub.
Elə bil tutulub, gedibdir fikrə,
Onun gözləri də, yamanca dolub.
Dayanıb pərişan əlində daraq,
Telini darayan bir gəlin kimi.
Suların yarısı güzgütək parlaq,
Yarısı dalğalı, qıvrım teldimi?
Üzümdən oxudu sular dərdimi,
Dənizin dibinə kədərim çökdü.
Sənin əvəzinə mənim telimi,
Ahəstə oynadıb, meh sığal çəkdi.
Sular məni gördü yetim, kimsəsiz,
Öz dərdi içində coşdu, çağladı.
Dərdimi dərdinə qoşaraq, səssiz,
Sahilin qayası, daşı ağladı.
11 dekabr 2001.

Dəniz və xəyalın
Geyib qırçın-qırçın ləpələrini,
Əyninə sulardan paltar biçibdir.
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Elə bil, mirvari dənələrini,
İncilər içindən dəniz seçibdir.
Buludu döndərib bəyaz örpəyə,
Başının üstünə çəkib ahəstə.
Bənzədib özünü şıltaq körpəyə,
Dərdini dumana büküb ahəstə.
Qovsi-qüzeh rəngli, min bir naxışlı,
Suları sahili öpür sakitcə.
Karvan-karvan ötən yükü yağışlı
Buludlar dənizə çökür sakitcə...
Sükutla seyr etdim qayanı, daşı,
Nigaran gözümdə dəniz yerləşdi.
Tutuldu aynası, çatıldı qaşı,
Üfüqdə, göy ilə dəniz birləşdi.
Arzular yol açıb döndü qoşuna,
Dalğa-dalğa axıb sahilə çatdı.
Xəyalın yeridi, gəldi qarşıma,
Ləpələr peşiman olub qayıtdı.
Həsrətin soyuğu üşütdü məni.
Bu mavi səhrada səssiz axdıqca,
Xəyalın sulardan mənə baxdıqca,
İlıq təbəssümün isitdi məni.
Sular nəğməsini qoşdu səsinə,
Kövrək pıçıltıyla dindi, danışdı.
Xəyalım yetişdi sənin əksinə,
Dənizin qoynunda axdı, qarışdı...
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Həsrət
“Payız yağmuruna dönüb həsrətin” , *
Dumana bürüyüb sənli dünyamı.
Xəyalım dolaşır kimsəsiz, yetim,
Yalanlar bürüyüb sənli dünyamı.
Bülbül kimi ötür, ötür kədərim,
Gecəm, gündüzümə qarışıb itir.
Yazdığım hər kəlmə, sətir- kədərim,
Dərdim düyünlənib içimdə bitir.
Qəlbimin harayı, durna qatarı,
Səssiz səmalarda əriyir gecəm.
Könlüm kökdən düşüb, çalınmaz tarı,
Gümanlar qoynunda kiriyir gecəm.
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* /Misra Ədalətindir/
2007.
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Axır üzümə
Sən gedəli dərdin özün yetirib,
Yağır gilə-gilə, yağır sözümə.
Sevinc küsüb gedir, yolun itirib,
Kədər, addım-addım çıxır izimə.
Ayrılıq baş alıb, gəlir amansız,
Çəkir sınağına, qoyur gümansız,
Tənhalıq ötüşmür bir an ziyansız,
Bağlayır qolumu, sıxır dizimə.
Vüsalın səfərdən qayıdınca, qəm,
Gətirir özüylə bir dünya ələm,
Aman da verməyir o insafı kəm,
Gəlir gülə-gülə, baxır gözümə.
Xəyalınla ötür günüm büsbütün,
Qəhərim içimdə bağlayır düyün,
Sənsiz keçirdiyim hər saat, hər gün,
Həsrət damcı-damcı axır üzümə.

Sənin acığına
Dəli ürəyimdən keçdi bir istəkDönüb göyərçinə, uçum yanına.
Anasız mələyən körpə quzu tək,
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Qısılım qoynuna, qaçım yanına.
İstədim ki, gəlim mən sənə qonaq,
Girim ürəyinə elə xəlvəti.
Dolanıb başına pərvanə sayaq,
Silim gözlərimdə yatan həsrəti.
İstədim, gizlicə gəlim yuxuna,
Oxşayım telini, öpüm meh kimi,
Eləcə əlinə əlim toxuna,
Getsin ürəyimin sənsiz göynəmi.
İpə-sapa düzdüm dərdi-sərimi,
Ovuda bilmədim, ötən günləri.
Köz kimi yandırdı adın dilimi,
Düzdüm xəyalıma xatirələri.
Sənin acığına, yığdım nəfsini,
Sinəmdə günahkar, sevən ürəyin.
Sənin acığına, göynədib səni,
Boğdum ürəyimin, dəli istəyin.
20.03.2010.

Tabe deyilmiş
“Unut” söyləyirəm, “çıxar yadından”Ürəyim sözümə tabe deyilmiş...
“Qurtar ürəyini eşqin odundan”
Ürəyim sözümə tabe deyilmiş...
Onsuz vüqarımı qəm əyir axı,
Könlüm şirin-şirin qəm yeyir axı,
Elə kipriyim də qəm döyür axı,
Ürəyim sözümə tabe deyilmiş...
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Fikirdən bağrımın başı sökülür,
Ayağım titrəyir, dizim bükülür,
Gözümdən yaş deyil, sözüm tökülür,
Ürəyim sözümə tabe deyilmiş...
Hicran həsrət ilə verir səs-səsə,
Ayrılıq sevinib, gəlir həvəsə,
Dursaq da göz-gözə, nəfəs-nəfəsə,
Ürəyim sözümə tabe deyilmiş...
Taleyim əzəldən toxunub belə,
Dönmüşəm çaylarda bulanıq selə,
Demə nahaq yerə tuturam dilə,
Ürəyim sözümə tabe deyilmiş...

Yalvarımmı?
Yalvarımmı gözlərin,
Hər zaman mənə baxsın.
Qoy yalvarım, qolların,
Məni bağrına sıxsın.
Yalvarım dodağına,
Məni unudar birdən.
Qoy yalvarım, gecələr,
Gəlim yuxuna hərdən..
Yalvarımmı ayrılıq,
Çəkib kənar dayansın.
Qoy yalvarım vüsalın,
Aramızda oyansın.
Yalvarımmı həsrətin,
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Uzaqda salsın köçün.
Qoy yalvarım ürəyin,
Döyünsün mənim üçün!
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Necə deyim ki, sənsizəm?
Harda olsan, gözümdə Sən,
Dilimdə Sən, sözümdə Sən,
Külüm də Sən, közüm də Sən,
Necə deyim ki, Sənsizəm.
Şirin yuxum, xəyalım Sən,
Kədərim Sən, məlalım Sən,
Günahım Sən, ”bəlalım” Sən,
Necə deyim ki, Sənsizəm.
Könlümdəki qəmim Sənsən,
Sevincimə qənim Sənsən,
Ürəyimdə mənim, Sənsən,
Necə deyim ki, Sənsizəm.
Taleyimdə qəm- yaşıdım,
Sevinc əkdim, qəm daşıdım,
Həsrətinlə mən yaşadım,
Necə deyim ki, Sənsizəm.
Könlümdə bir yetim istək,
Qanadlanır qaranquş tək,
Desəm, qəmim açar çiçək,
Necə deyim ki, Sənsizəm.

Mən səni sevdim ki...
Mən səni sevəndə elə bildim ki,
Dönər yuxularım, gerçəyə bir gün.
Mən səni sevəndə elə bildim ki,
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“Ağ günlər yazarsan, bəxtimə” hər gün.
Mən səni sevmədim, boynum bükülsün,
Qovrula-qovrula qəmə sarılım.
Mən səni sevdim ki, qəmim çəkilsin,
Tənhalıq əlindən qopum, ayrılım.
Mən səni sevmədim, yetimə dönsün,
Hicranın çəngində sevgimiz yenə.
Mən səni sevmədim sevdiyim üçün,
Həsrətin özünü sevdirsin mənə.
Gümanlar içində fikri azanım,
Elə qarsalanıb alovum-közüm.
Taleyim yazanı özü pozanım,
Həsrətə boyanıb dilimdə sözüm.
Sənin məhəbbətin, sən demə, haymış,
Mənim məhəbbətim cavabsız sual...
Sənin məhəbbətin ötəri paymış,
Mənim məhəbbətim xəyalmış, xəyal...

Gəl, ovundur könlümü
Üzülüb, əldən gedir,
Gəl, ovundur könlümü.
Ah çəkir, haray edir,
Gəl, ovundur könlümü.
Keçir günü il kimi,
Solur qərənfil kimi,
Nolar, şirin dil kimi,
Gəl, ovundur könlümü.
Sən bilmədin qədrini,
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Yel apardı ətrini,
Sil ayrılıq sətrini,
Gəl, ovundur könlümü.
Ay ömrümdən yox olan,
Səbrimi etdin talan,
Söylə, şirin bir yalan,
Gəl, ovundur könlümü.
21.01.2010.
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Gözüm səni gözləyir
Xəyalımın köçündə,
Gözüm səni gözləyir.
Boğulur yaş içində,
Gözüm səni gözləyir.
Kəsib ayrılıq yolu,
Salıb boynuma qolu,
Qəm dolu, həsrət dolu,
Gözüm səni gözləyir.
İçib dərdi, möhnəti,
Ötür səddi, sərhədi,
Bilmir qadağa nədi,
Gözüm səni gözləyir.
Dərdim gülür üzümə,
Qənim olur dözümə,
Heç baxmır ki, sözümə,
Gözüm səni gözləyir.
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Necə qıyım mən.
Səsin qulağımda sevgi nəğməsi,
Sığalın telimdə bahar nəfəsi,
Sevdalı könlümün sənsən həvəsi,
Səni unutmağa necə qıyım mən

.

Sevdim, sevdiyimçün günahım oldun,
Xoş günüm, ümidim, sabahım oldun,
Sən ki sığınacaq, pənahım oldun,
Səni unutmağa necə qıyım mən.
Axı,harda olsam, yanımda sənsən,
Ruhumu yaşadan canım da sənsən,
Sənsən ürəyimdə, qanımda sənsən,
Səni unutmağa necə qıyım mən.
Mən səni unutsam necə gülərəm,
Sənsiz göz yaşımı necə silərəm,
Sənin xiffətindən ölə bilərəm,
Səni unutmağa necə qıyım mən.

Sən duymadın.
Göydə quşlar duydu məni,
Sən duymadın ..
Yerdə daşlar duydu məni,
Sən duymadın..
Buludlar tökdü göz yaşı,
Ağardı dağların başı,
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Duydu məni nadan,naşı,
Sən duymadın..
Ahımdan yandı mələklər,
Naləmdən soldu çiçəklər,
Xəbərə gəldi küləklər,
Sən duymadın...
Şan-şan eylədin bağrımı,
Satdın yalana doğrumu,
Hamı duydu can ağrımı,
Sən duymadın..
Aləm duydu yandığımı,
Səni Tanrı sandığımı,
Amma necə sındığımıSən duymadın..
Sənsiz ötən ayı, ili,
Oldu qəmin gəlhagəli.
Necə yıxdı DəstəgülüSən duymadın...
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“Alabəzək quş idi,
Uçub getdi, o sevda”
Ədalət Səda
Ayrılığın havasında,
Gözlərimdə yaş olmusan.
Dərdlərimin sırasında,
Ən əzəli, baş olmusan.
Könlüm ada, həyat dəniz,
Fırtınası vaxt-vədəsiz,
Bir küçəyəm səs-səmirsiz,
Sinəm üstə daş olmusan.
Bulaq çaya qovuşantək,
Çiçək gülə uyuşantək,
Bir döyünüb iki ürək,
Gözüm üstə, qaş olmusan.
İllər ötür ildən ağır,
Sözüm yoxdur güldən ağır,
Neyləyirəm, bəs mən fağır,
“Alabəzək quş” olmusan..
2008.

Mənim sevdiyim kəs bu kəs deyildi
Qaytarın zamanı, qaytarın geri,
Mənim sevdiyim kəs bu kəs deyildi.
Açım vərəq-vərəq ötən günləri,
Mənim sevdiyim kəs bu kəs deyildi.
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Onun sevgisinin boynu bükükdü,
Könlü viranəydi, uçuq-sökükdü,
Alıb dərdimi də dərdinə bükdü,
Mənim sevdiyim kəs bu kəs deyildi.
Onun baxışları alov saçırdı,
Sevincdən, fərəhdən qanad açırdı,
Arzu qanadında elə uçurdu...
Mənim sevdiyim kəs bu kəs deyildi.
O ki, taleyimdə ilk bahar idi,
Könlümdə eşq adlı bir nübar idi,
Zilimdə, bəmimdə ötən tar idi,
Mənim sevdiyim kəs bu kəs deyildi.
O idi könlümdə bir dəli həvəs,
İçimdə hay-haray, köksümdə nəfəs,
Məni ayrılığa verməzdi o kəs,
Mənim sevdiyim kəs bu kəs deyildi...
2010.

Gəl apar
Həsrət dumanında sevgim itmədi,
Gəl apar izini izimdən mənim.
Hicranın, həsrətin sonu bitmədi,
Gəl apar kədəri üzümdən mənim.
Dərdindən saralan gülə dönmüşəm,
Kamanda inləyən telə dönmüşəm,
Eşqindən odlanıb, külə dönmüşəm,
Gəl apar odunu közümdən mənim.
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Bircə yol, sevgilim, üzümə gül sən,
Nəmli gözlərimin yaşını sil sən,
Viranə könlümü dindirə bilsən,
Gəl apar sözünü sözümdən mənim.
Sanma, bu sevgidən uzaqlaşaram...
Sənli nağıllarda uşaqlaşaram...
Nə vaxtsa səninlə qabaqlaşaram...
Gəl apar şəklini gözümdən mənim...
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Köçdün axı
Çiçək- yarpaq- gülə bəzək,
Günəş- torpaq- çölə bəzək.
Dedin qəmdən gəl, əl üzək,
Əhd edib, and içdin axı.
Taleyinlə barış dedim,
İqbalına alış dedim.
Bir butalı naxış idim...
Naxışlardan seçdin axı.
Nə istədim- nə fayda, mən,
Qaldım hayda, harayda mən.
Atıb çətin dolayda sən,
Ümidimi biçdin axı.
Bülbül gülə baxan kimi,
Çöl yağmuru yığan kimi,
İl ömürdən axan kimi,
Sən ömrümdən keçdin axı.
Fələk atan daşa dönüb,
Gözlərimdə yaşa dönüb,
“Alabəzək” quşa dönüb,
Ürəyimdən, köçdün axı...
11.10.2009
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Bu məhəbbəti
Bu sevda, içimdən nə vaxtdır köçüb,
Hələ də yerində izi qalıbdır.
Alovu sozalıb, ocağı keçib,
Gözümdə işaran közü qalıbdır.
Neçə aylar keçib, ötüb neçə il,
Sanardım, illərin tozunda itib.
Sanki, baş alaraq gedən o deyil,
Həsrəti, ay Allah, gözümdə bitib.
Bilmədim, bu sevda olacaq günah,
Baxmadım, baxsaydım düzü görərdim.
Bir dəfə geriyə baxsaydım ancaq,
Arxamca boylanan gözü görərdim.
Bir zaman, nə vaxtsa məndən xəbərsiz,
Bu sevda, yenidən qayıtdı bəlkə...
Girib ürəyimə, səssiz-səmirsiz,
Qayıdıb, könlümü ovutdu bəlkə...
Keçsə də, bir istək bil, ürəyimdən,
Güldürə bilmədim bu məhəbbəti.
Yalvardım Allaha, sil ürəyimdən,
Sildirə bilmədim, bu məhəbbəti.
2006.

İstəmirəm özgəsini
İstədim, payım olmadı,
İstəmirəm özgəsini.
Qismətim, tayım olmadı,
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İstəmirəm özgəsini.
Ümidlə baxdım sabaha,
Sevib batdım mən günaha,
Tərs üzünü gördüm daha,
İstəmirəm özgəsini.
Könlüm elə uçuq-sökük,
Bənövşəyəm boynu bükük,
Öz boyumdan qəmim böyük,
İstəmirəm özgəsini.
Yalan sevgi, odsuz ocaq,
Ürəyim deyil oyuncaq,
Kədərim var qucaq-qucaq,
İstəmirəm özgəsini.
Başımda var min bir sual,
Cavabında olmuşam lal,
Daha həmdəmimdi xəyal,
İstəmirəm özgəsini.
Bir daha durub qəsdimə,
Çıxma yolumun üstünə,
Məndən məhəbbət istəmə,
İstəmirəm özgəsini.
Xəzələ büküm dərdimi,
Misraya töküm dərdimi,
Qoy özüm çəkim dərdimi,
İstəmirəm özgəsini.
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Bu yağış.
Bu payız bu yağış elə yağdı ki,
Yudu, həsrətimin gözü açıldı.
Gözümü vüsaldan elə yığdı ki,
Dilimin gileyi, sözü açıldı.
Baxmadı könlümə çəkib nələri,
Tökdü göydən yerə qəmi, kədəri.
Yağdıqca, islatdı xatirələri,
Çəkdi xəyal məni, gözüm qəhəri.
Bürüdü çən-duman, düzü, dünyanı.
Yağdı, ümidlərim soldu, talandı.
Yudu, ürəyimdə qalan gümanı,
Dərdimin üstünə kədər qalandı.
Sanırdım bu payız, dərdi yıxaram,
Bu yağış, qüssəmi yuyub aparar.
Ovcumun içinə yağış yığaram,
Məni kədərimdən alıb qoparar.
Elə bil, qəsd ilə yağdı bu yağış,
Saldı aramıza naxışlarını.
Elə bil, qəsd ilə yağdı bu yağış,
Yudu gözlərimdən baxışlarını.
2010.

Həsrətinə göz dəyib.
Qalıb quru ad kimi,
Həsrətinə göz dəyib.
Olub özgə, yad kimi,
Həsrətinə göz dəyib.
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Döyünmür ürək kimi,
Titrəmir istək kimi,
Saralır çiçək kimi,
Həsrətinə göz dəyib.
Nə yolumu gözləyir,
Nə də mənə” döz” deyir.
İçin-için inləyir,
Həsrətinə göz dəyib.
Nə var sorağı, səsi,
Nə duyulur nəfəsi.
Uzaq düşür kölgəsi,
Həsrətinə göz dəyib.
Yatıram yuxumdadı,
Əlləri yaxamdadı.
İtibdir şirin dadı,
Həsrətinə göz dəyib.
Bilmirəm, uzaq durum,
Ya da ki, ovundurum...
Qoy üzərlik yandırım,
Həsrətinə göz dəyib.

TƏKBEYT
Vüsalının acıydım,
Həsrətindən doymuşam...
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Umduğum məhəbbət yaz yağışıymış
Bu da taleyimin bir naxışıymış,
Məni həsrətinlə baş-başa qoydu.
Umduğum məhəbbət yaz yağışıymış,
Qəmini könlümə çilədi, doydu...
Mən sənə demişdim “ulduz, ayıq biz”,
“Bəxtimə ağ günlər yazma”, amandı.
“Səmti ayrı olan iki çayıq biz”,
“Gördüyün yuxunu yozma”, amandı.
Sənə inanmışdım sabahım kimi,
Yox idi gözümdə nə vaxt, nə vədə.
Çəkdim ağrısını günahım kimi,
Dərdimin üzünə güldüm hələ də.
Yanmadıq ocaqda, alışdıq, söndük,
“Uzaq üfüqlərdə itən yol” kimi.
"Var imiş, yox imiş", nağıla döndük,
Qismətin əlində qara qul kimi.
Daha baxışların könlümü almaz,
Elə ağlar qoydun “dağlar qızını”.
Səni sevdiyimtək heç nağıl olmaz,
Elə yanacaqsan ömrün uzunu.

Mənim deyilsən
Sənsiz sənin ilə illər yaşadım,
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Vüsalın xəyalmış, gümanmış demə.
Şirin həsrətinin yükün daşıdım,
Umduğum məhəbbət, talanmış demə.
Bəxtin ətəyindən tutub yeridim,
Dərdin isitisindən yandım, əridim,
Səbrin qucağında, bir az kiridim,
Arzular, sahilsiz ümmanmış demə.
Doğmadan od aldım, közüm böyüdü,
Kəlmə-kəlmə hördüm, sözüm böyüdü,
İçimdə bir qədər dözüm böyüdü,
Tənhalıq mənimçün həyanmış demə.
Bilmədim nə idi, bu nə işdi ki,
Həsrətin o qədər həzinləşdi ki,
Elə doğmalaşıb, şirinləşdi ki,
Yanında vüsalın yalanmış demə.
2007.
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Yollar, düşüncələr...
Bir vaxt vardı,
yerə-göyə sığışmazdı
xəyallarım...
Bu kainat
mənə dardı,
ipə-sapa
yatmaz idi,
gerçəkliklə
barışmazdı,
xəyallarım...
İllər ötdü,
zaman keçdi,
qanadımı
sındıraraq,
göydən məni
qopardılar,
dolanaraq ayağıma,
məni çəkibapardılar...
Yollar, yollar!..
Həsrət yolu –
qəmlə dolu...
Güman yolu –
ümid dolu...
Bu yolların
sayı nə çox...
Qəlbimdəki
dağlar kimi,
çalın-çarpaz
eniş-yoxuş..
Arxasız da
saysa məni,
əyilmədim
tufanlara...
Tanımadım başqa rəngi,
gördüyüm rəng –
ağ və qara...
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Yorulmağa
vaxtım da yox..
Bu yolları
yorğun salıb,
qəm-kədərim...
Qübarımıyola sərib,
əzabımı yola verib,
gileyimi tökdüm yola.
ömür adlı
karvanımı,
çəkdim yola...
İçimdəkiqəm layından,
yollar oldu
tək xəbərdar..
Dilə gəlib
dindi yollar...
Qovuşaraq,
qarışaraq
üfüqlərdə
itdi yollar.
Qulağı kar,
gözü də kor,
uzaqlarda
bitdi yollar...
Taleyim kor..
Daşmaqdadır
səbir kasam.
Yolum ümidəlimdədir,
“inam” əsam.
Zil qaranlıqüfüqlərdə,
“Şəfəq” görmək
arzusuyla,
addım-addım,
yeriyirəmbu yollarda...
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Dara çəkərəm
Vaxt vardı sinəndə dəli ürəkdim,
Demə dəliliyim üzəcək səni.
Vaxt vardı gözündə zərif çiçəkdim,
Baxışın soyudu, soldurdu məni.
Gözlərin bənzərdi yanar ulduza,
Bilməzdim könlümə qor yağdıracaq.
Sən demə o sevgi dönəcək buza,
İpək saçlarıma qar yağdıracaq.
Mənə səndən yaxın kim vardı axı,
Dərdimi götürüb, üstünə qaçdım.
Gördüm sevda dolu şirin bir yuxu,
“Qırxıncı otağın” qapısın açdım.
İllər qaranəfəs çatdıqca başa,
Elə yaşayıram dərdi-sərimlə.
Dəli ürəyimlə verib baş-başa,
İndi oynayıram əsəblərimlə.
Daha söz vermişəm özüm-özümə,
Demişəm, kədərin dizin bükəcəm.
“Sevirəm” kəlməsi qatsa sözümə,
Dilimin özünü dara çəkəcəm.
2009.

Bilmirəm
Söz verərəm özümə:
Alışıb tənhalığa,
ovudub sənsizliyi,
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unudaram səsini..
Dəli ürəyimdəki
istəyimi boğaram,
silərəm dodağımdan
buz kimi nəfəsini.
Gözlərimi yumaram,
çalışıb xəyalımdan
gözümün yaşı ilə,
şəklini də yuyaram..
Ürəyimdə tutduğun
bir dünyanın yerinə
pay etdiyin boşluğaqara bir daş qoyaram..
Hər an,səndən ötəri,
göynəsə burnum ucu,
sökülsə bağrım başı,
gözləsəm də yolunuheç sözümə baxmayan
içimdəki ümidlə,
ovudaram dərdimi...
Unudaram sən kimi,
sevincimə qənimi...
Şübhə etmə bir gilə..
Dedim əməl edərəm,
dediyim hər kəlməyə.
Sənli xəyallarımı
səpərəm göy üzünə…
Dəcəl uşaqlar kimi,
vurub dağıdaram, bil.
Dedim, unudaram, bil..
Amma,
dəli ürəyim
baxacaqmı sözümə,
dözəcəkmi nisgilə,
sözümü tutacaqmı?
Səni unudacaqmı?
Hayıf,
hayıfbilmirəm !!.
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Hələ mən
Bu sevdanı Tanrı payı sanaraq,
Qalasını tikəcəyəm hələ mən.
Əzabını birkərəmlik danaraq,
Ağrısını çəkəcəyəm, hələ mən.
Kədərimin üzünə də gülərək,
Acısını, şirin-şərbət bilərək,
Yaddaşımdan, bu günümdən silərək,
Xatirəyə bükəcəyəm hələ mən.
Sısqa bulaq kimi həzin axaraq,
Dönüb göy buluda şimşək çaxaraq,
Həsrətini yandıraraq, yaxaraq,
Divarını sökəcəyəm hələ mən.
Sanacağam kipriyimə qonub şeh,
Qəhər nədi, ürəyimdi dolub eh...
Gilə-gilə sübh əsəndə sərin meh,
Yanağına çökəcəyəm hələ mən.
Taleyimin qəribədir oyunu,
Biçir elə əlvan-əlvan qəm donu.
Olacaq ki, bu oyunun bir sonu,
Sevinc donu tikəcəyəm hələ mən.
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Unut məni
Səni yoldan eyləmirəm,
Bacararsan, unut məni.
Elə-belə söyləmirəm,
Bacararsan, unut məni.
Unudarsan, min dərdini,
Ovudarsan, min dərdini,
Lap sevsən də özgəsini,
Bacararsan, unut məni.
Addımlayıb ildən-ilə,
Əriyərsən, gilə-gilə,
Sevdiyini bilə-bilə,
Bacararsan, unut məni.
Eh, ruhunu uçurarsan,
Yuxunu da qaçırarsan,
Heç sanma ki, bacararsan,
Bacararsan, unut məni.
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Məni bağışla
Ey eşqini unudanım,
Mən o eşqi necə anım?
Söylə, səni necə danım?
Bağışla, məni bağışla.
Mən bulaqdım, sən çinarım,
Mən könüldüm, sən qubarım.
Sevmək idi mənim varım...
Bağışla, məni bağışla.
Bu sevdaya oldun qənim,
Ey əhdindən tez dönənim.
Mən sabaham, sən dünənim,
Bağışla, məni bağışla.
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Yolчu
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Yolçu
Küsüb taleyindən,
bəxtindən
küsüb...
Hər şeydən,
əlini üzüb..
Onuhara aparacağının
fərqinə varmadan,
yolun ağını
əlinə alıb,
başını
aşağı salıb,
yorğun-yorğun
yeriyir...
İtirib
hər şeyini –
doğmasını,
yadını...
Hətta,
öz adını
da!..
Bu yolçu..
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Dördlüklər
Niyə taleyimdən qalım narazı?
İnsan var övlada qalıb tamarzı.
Bəxtim yazılsa da yarımçıq, şükür!
Tanrım verib mənə oğulu,qızı.
*
*
*
Könlüm elə divanədir,
Sanarsan ki, pərvanədir.
Şirin nəğmə, təranədir,
Həsrətinlə, ötür dil-dil.
.*
*
*
Həsrətini doğradıqca sözümdə,
Misra-misra, çiçək açır kədərim.
Şikayətim iz saldıqca üzümdə,
Bənövşə tək, ətir saçır kədərim.
*
* *
Hicran günlərini hər gün sayardıq,
İndi ayrılığın illərə sığmır.
Sözsüz baxışlardan elə doyardıq,
Daha baxışından məhəbbət yağmır.
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*
*
*
Bir yalan məhəbbətin,
Ümidinə sığındım.
Məni kora döndərən,
İstisinə qızındım.
* *
*
Vüsalınla bacıdır,
Hey başımı aldadır.
Demərəm ki, acıdır,
Həsrətin də bal dadır.
*

*

*

Bayatılar
Əzizim, şahım atam,
Arxam, pənahım atam.
Ömrün nə qısa oldu,
Kəsilməz, ahım atam.
.....
Vardı şirin arzular,
Qıymadı Pərvərdigar.
Oldu necə tarimar,
Mənim atalı dünyam.
........
Atanın adı şirin,
Ata kölgəsi sərin.
Atasız qalsan əgər,
Heç yerdə olmaz yerin.
.....
Neyçün əcələ uydun?
Bizdən beləmi doydun?
Bizə «yetim» dedilər,
Anamı tənha qoydun.
.....
Düşmüşdü dərdə bacım,
Olmadı bir əlacım.
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Atamı tək qoymadı,
Yanına köçdü bacım.
.....
Gülüm, çiçəyim bacım,
Gözəl, göyçəyim bacım.
Tökürəm göz yaşımı,
Qurtarmır dərdim, acım.
.......
Çoxlu arzun var idi,
Dünya sənə dar idi,
«Yetim » adından bezdin,
Yetimliyin ar idi?
.....
Əziziyəm Dürdanə,
İnci danə, zər danə.
Altı bacı içində,
Görünürdün bir danə.
.....
Ucalıb göyə ahım...
Tək sən idin pənahım...
Nədəndi, səni sevmək,
Oldu mənim günahım.
.....
Sanmayın ki, naşıyam,
Sellənən göz yaşıyam.
Puç olmuş arzulara,
Mən özüm başdaşıyam.
.....
Əzizim, Babadağım,
Sahdağım, Babadağım.
Bir dilək diləmişəm,
Verəcək Babadağım.
.....
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Yol çəkir...
Gözlərim hey yol çəkir.
Xəyalım kəklik kimi,
Dağda, qayada səkir.

Tat dilində bayatılar
Çü koştum, çü kohur bu,
Ərs bə çümmən nohur bu.
Dərdi- sərmən yə ümür,
Xəndisdənmən, yohur bu.
***
Şo mən, ruz mən ruz nə bu,
Fələk bə mən düz nə bu,
Xosdum bi dərd, qəhr tüyüm,
Aşuq omo, saz nə bu.
***
Saxdi xəzəl, zərd mənə,
Kulək vögüfd, bərd mənə.
Həzorto loğman boşu,
Nəmudunu dərdmənə.
***
Varast ruz, güroşt mohho,
Virixt əçümmən xoho.
Fələk bəmən oyun voxd,
Təhno mundum bi rahho.
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***
Doğmahorə yod dürüm,
Bə hər yeki, yod bürüm.
Bəmən suxdə üzgərə,
Yodə, durə,dust dürüm.
***
Piyərmən nə, moymən hist,
Bimən to, yə kəsi nist.
Keşrəmənə nəmdunu,
Nə düşmən, nədeyiş dust.
Əçümmən mara bədur
Mən türə bi xo dürüm,
Hiç əz tü sir nə birüm,
Tüsüz munum, ümmürüm,
Əçümmən mara bədur.
Bi rahhomən poyisdi,
Tü bə ruzmən doyişdi,
Əsəlmən, mənə xosdi,
Əçümmən mara bədur.
Hicran bomun xəndisdey,
Bə kuçəho vəngəsdey,
Bomun rahhorə basdey,
Əçümmən mara bədur.
Ümürmənə afdeyi,
Bə dülmən darafdeyi,
Dərdhomənə yofdeyi,
Əçümmən mara bədur.
Bötü xiffət misözüm,
Bil bötü mən naz sözüm.
Bə cunmən nə mund dözüm,
Əçümmən mara bədur.
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Bacımın xatirəsi
Saf idi şüşə kimi,
Bacımın xatirəsi.
Qaldı bənövşə kimi,
Bacımın xatirəsi.
Dürr danəsi, incidi,
Elə kövrək, incədi,
Açılmayan qönçədi,
Bacımın xatirəsi.
Gün tək qüruba endi,
Şam tək əridi, söndü,
Şirin xəyala döndü,
Bacımın xatirəsi.
Yaşa döndü gözümdə,
Giley oldu sözümdə.
Bir yanğıdı közümdə,
Bacımın xatirəsi.
Fələk etdi xəyanət,
İtdi dözüm, dəyanət.
Qaldı bizə əmanət,
Bacımın xatirəsi.

Atam köçdü
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Bu zalım Fələyin insafı varmı,
Atam köçdü bu dünyadan, neyləyim?
Məgər bundan ağır cəza olarmı,
Atam köçdü bu dünyadan, neyləyim?
Dönüb al şəfəqə nura boyanmaz,
Getdiyi yuxudan bir də oyanmaz.
Bilirəm bu dərdə dağ da dayanmaz,
Atam köçdü bu dünyadan, neyləyim?
Yarandı üzündə sirli bir halət,
Qondu gözlərinə əbədi həsrət.
Yazıldı alnına bu bəxt, bu qismət,
Atam köçdü bu dünyadan, neyləyim?
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Atasızlığım
O günü adladım qəm dünyasına,
Dərdin zirvəsini gördüm gözümlə.
O günü boyandım ata yasına,
İlk dəfə kəc düşdüm özüm-özümlə.
Əzrayıl atamı elə haqladı,
Ağzımda od tutub dilim də yandı.
Vaxtsız ölümünə yer, göy ağladı,
Yandım ocaq kimi, külüm də yandı.
Yandırdı gözümü dərdim-qəhərim,
Qurudu içimdə arzu-diləyim.
Rəngini itirdi axşam-səhərim,
Hicrana kökləndi, yandı ürəyim.
Tufan elə aldı məni qoynuna,
Düşdüm burulğana tək yarpaq kimi.
Dözdükcə fələyin sərt oyununa,
Qovruldum, qovrulan bir torpaq kimi.
Qurğuşuntək ağır qüssə, kədər,qəm,
Dərdin qucağında əritdi məni.
Ata əvəzinə, qucaqladı qəm,
Öpdü gözlərimdən, kiritdi məni.

Anam qocalır
Bahara dönər o, biz üşüyəndə,
Bahara bənzəryir, anam hər zaman.
Büdrəyib dizimiz yerə dəyəndə,
Dilində bitirib bir kəlmə, “ay can”.
Keçdikcə ömründən qayğılı illər,
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Şəvə saçlarında ağ çiçək açıb.
Əsdikcə başının üstündən yellər,
Çəkilib gözündən, yuxusu qaçıb.
Gözündə balaca uşağıq hələ,
Başımız ağrısa, gözü nəm çəkir.
Hərdən incisə də gətirmir dilə,
Gizlədib dərdini solur, qəm çəkir.
Açır dan üzünü quş yuxusuyla,
Qoynu sığınacaq, isti yerimdi.
Elə bir ətrimdir, süd qoxusuyla,
Ən kövrək duyğumdur, həzin şerimdi.
Sinəsi bənövşə, nərgiz qoxulu,
Sirr dolu, sehirli dünyamdı anam.
Nağıllı, dastanlı, şirin yuxulu,
Həzin bayatımdı, laylamdı anam.
Nə zaman sığınsam isti qoynuna,
Ana olduğumu unuduram mən.
Kövrəlib qolumu salsam boynuna,
Dərdimi, qəmimi ovuduram mən.
Düşdükcə alnına hər qırış, düyün,
Gözümün önündə anam ucalır.
Ötür fəsil-fəsil, keçir ömür-gün,
Mən yaşa doluram, anam qocalır.

Ad günün mübarək
(Lerikdə müdrik ağsaqqal,dəyərli
ziyalı Əliheydər Əliyevin yubileyinə)
Tarixi yerlərə etdikcə səfər,
Bizlərə bəxş etdin nadir incilər.
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Olsun qismətində uğurlu günlər,
Ad günün, şad günün mübarək olsun.
Saxladın el içrə, ləyaqətini,
Göstərdin yurduna, səxavətini,
Qorudun torpağın əmanətini,
Ad günün, şad günün mübarək olsun.
Keçdikcə fəsillər yetir qocalıq,
Gətirib əməlin sənə ucalıq,
Olsun köməyində daima Xaliq,
Ad günün, şad günün mübarək olsun.
Qəlbində diləyin, arzun çin olsun,
Sevinclə, fərəhlə ürəyin dolsun,
Sənin ad günlərin, görüm yüz olsun,
Ad günün, şad günün mübarək olsun.

Səyyadın səsindən məhəbbət yağır
/Sevimli müğənni Səyyad
Əlizadəyə həsr olunub/
Sanki insan deyil, bülbüldür ötür,
Səyyadın səsindən məhəbbət yağır.
Sevən ürəklərin həsrəti bitir,
Səyyadın səsindən məhəbbət yağır.
Həzin avaz ilə oxuyan zaman,
Qəmli baxışlardan çəkilir duman.
Dolur ürəklərə şirin bir güman,
Səyyadın səsindən məhəbbət yağır.
Duymayın sevginin ayazın deyir,
“Çəkin bir gözəlin” o, nazın- deyir,
Uzun “gecələrin bəyazın”- deyir,
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Səyyadın səsindən məhəbbət yağır.
Nəğməsi nağıldı, şirin bir yuxu,
Bülbüldən dil alır, güllərdən qoxu,
“Gözlə gələcəyəm” söyləyir axı,
Səyyadın səsindən məhəbbət yağır.
Düşüb qismətinə bu pay, bu yazı,
Səsinin istisi, əridir buzu,
Sehirdi, ovsundu şirin avazı,
Səyyadın səsindən məhəbbət yağır.
Həzin-həzin deyir öz nəğməsini,
Sevir dəli kimi “Su pərisi”ni,
Tanrımız qorusun kövrək səsini,
Səyyadın səsindən məhəbbət yağır.
02.05.2002.

150

Dəstəgül Zamanlı

Saçlarımda çiçəkləyir həsrətin

Mяnim
gцl balalarыm
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Mənim gül balalarım
Şan-şöhrətim, adımdır,
Mənim gül balalarım.
Ömrümdür, həyatımdır,
Mənim gül balalarım.
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Arzumdur, diləyimdir
Duzumdur, çörəyimdir,
Hər zaman gərəyimdir,
Mənim gül balalarım.
Bayatım, nağılımdır,
Telimdə sığalımdır,
Qızımdır, oğulumdur,
Mənim gül balalarım.
Başımda çələngimdir,
Səsimdə ahəngimdir,
Heyratımdır, Cəngimdir,
Mənim gül balalarım.
Eşqim, məhəbbətimdir,
Hünərim, cürətimdir,
Düzüm, həqiqətimdir,
Mənim gül balalarım.
Sarayımdır, qalamdır,
Həm atam, həm anamdır,
Tanrı payı balamdır,
Mənim gül balalarım.

Oğlanlar mələkdi, qızlar pəridi
Yaranıb Tanrının öz qüdrətindən,
Adəmlə Həvvanın məhəbbətindən,
Torpağın, Günəşin hərarətindən,
Dünyanın günahsız körpələridi,
Oğlanlar mələkdi, qızlar pəridi.
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Canlı yaddaşıdı qərinələrin,
Tarixə yazılan səhifələrin,
Qiymətsiz varıdır xəzinələrin,
Atanın-ananın Göyü, Yeridi,
Oğlanlar mələkdi, qızlar pəridi.
Bəşərə pay düşən şirin töhfədi,
Günəşə boylanan yaşıl pöhrədi,
Həyat ağacında bardı, bəhrədi,
Budağı biridi, gülü biridi,
Oğlanlar mələkdi, qızlar pəridi.

Həyatın ləzzəti, həm mənasıdı,
Sevən könüllərin öz dünyasıdı,
Hər biri ürəyin bir parasıdı,
Sevinci, fərəhi, dərdi- səridi,
Oğlanlar mələkdi, qızlar pəridi.
Dilində nəğməsi, sözü insanın,
Ocağında odu, közü insanın,
Sonunda həyatda izi insanın,
Qocalan çağında ümid yeridi,
Oğlanlar mələkdi, qızlar pəridi.
31 may 2009
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Qızım dünyaya gəldi.
O günə olsun şükür,
Taleyim üzə güldü.
O günə olsun şükür,
Qızım dünyaya gəldi.
Tanrıdan şirin payım,
Mələk qızım, Şəfəqim.
Ömrümün ilk nübarı,
Çiçək qızım, Şəfəqim.
Gəldiyin gün ömrümə,
Bəxtimə günəş doğdu.
Sevinc etdi zümzümə,
Fərəhim qəmi boğdu.
Oyandı ümidlərim,
Coşdu arzum, həvəsim.
Qızım, nurlu səhərim,
Oldun canda nəfəsim.
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Oğul balamsan
/Oğlum Şafiqə/
Sən gələcəyim,
Arzum, gerçəyim,
Ümid çiçəyim,
Oğul balamsan.
Nurlu səhərim,
Qüvvəm, hünərim,
Qolda təpərim,
Oğul balamsan.
Fəxrim, qürurum,
Arazım-Kürüm,
Gözümdə nurum,
Oğul balamsan.
Od-ocaq yerim,
Umacaq yerim,
Bal kimi şirin,
Oğul balamsan.
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Balaca ulduzumsan
Ən gözəl laylam mənim,
Ən şirin dünyam mənim,
Sən körpə Leylam mənim,
Balaca ulduzumsan.
Güləndə şirin-şirin,
Evdə olur toy-düyün,
Bir az nazlı, ərköyün,
Balaca ulduzumsan.
Ətirli, tər çiçəyim,
Ən zərif, ən kövrəyim,
Hurim, nazlı mələyim,
Balaca ulduzumsan.
Gəl ey süsən-nərgizim,
Dilimdə şirin sözüm,
Sən mənim çiçək qızım,
Balaca ulduzumsan.
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Payın olsun

(Qızım Leyla gəlin köçəndə yazılan şeir)
Qızım, baxtın ağlığı,
Səadət payın olsun.
Arzumdur, can sağlığı,
Məhəbbət, payın olsun.
Ol eşqinin sadiqi,
Öz eşqinin aşiqi,
Təmiz adın layiqi,
Səadət, payın olsun.
Dilini et bal, şəkər,
Çöhrəndə açsın səhər.
Görüm səni bəxtəvər,
Ləyaqət, payın olsun.
Ay qızım, qəlbin gərək,
Həm od olsun, həm çiçək.
Həm xeyirxah bir mələk,
Dəyanət, payın olsun.
Fərəhin yanağında,
Təbəssüm dodağında,
Qaynata ocağında,
Hərarət, payın olsun.
Ay quda, canım-görüm,
İndi sənədir sözüm.
Bu gündən Leyla qızım,
Bu balaca ulduzum,
Əmanət payın olsun..
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Təbrik
Bu sevgini siz birlikdə yaşayın,
Aldanmayın var-dövlətə, daş-qaşa.
Sevincini, fərəhini daşıyın,
Bir cüt göyərçin tək, verin baş-başa.
Uca tutun qiymətini bu eşqin,
İtirməyin ismətini bu eşqin,
Tanrı versin qismətini bu eşqin,
Qoy sevgi oxunuz dəyməsin daşa.
Çəkdiyiniz- qəm olmasın dünyada,
Gözləriniz- nəm olmasın dünyada,
Taleyiniz- kəm olmasın dünyada,
Arzu-diləyiniz çıxmasın boşa.
Qapınızı qüssə-kədər kəsməsin,
Başınızdan hicran yeli əsməsin,
Ürəyiniz bir-birindən küsməsin,
Ömür sahilinə yeriyin qoşa.

Körpə Yusifim
Səndən ətri gəlir çiçəyin,gülün,
Şirindi hər kəlmən, bal kimi dilin,
Qoy mənalı keçsin ötən hər ilin,
Ad günün mübarək, körpə Yusifim.
Sən ana könlündə min arzu, dilək,
Ata ürəyində döyünən ürək,
Baban, nənən üçün körpə bir mələk,
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Ad günün mübarək, körpə Yusifim.
Qazana bilməkçün el məhəbbəti,
Sənə həmdəm olsun öz dəyanətin,
“Yusif” kamilliyi olsun qismətin,
Ad günün mübarək, körpə Yusifim.

Arzu ürəyimdi.
/Mahnı/
Yolum üstə bitən çiçək,
Gəl boylanma göyçək-göyçək.
Sinəmdəki vuran ürək,
Deyir,”Arzu diləyimdi”.
Sənsən Yaqut, Yəmənim də,
Bağçam, bağım, çəmənim də.
Gülür nərgiz, süsənim də,
Deyir, ”Arzu çiçəyimdi”.
Əl tələsər çiçək üzə,
Gözüm baxmaz özgə gözə.
Ağlım elə durub üzə,
Deyir, ”Arzu gərəyimdi”.
Qoy niyyətim olsun bəlli,
Ay sevdiyim şirin dilli.
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Ovunmayır könlüm dəli,
Deyir, ”Arzu ürəyimdi”.
Sənsiz ömrüm olar hədər,
Gedər sevinc, gələr kədər.
Hamı mənə-Ay bəxtəvər,
Deyir, ”Arzu mələyindi”.

Rəfiqəm
/Mahnı/
Ağ əlləri bir cüt çiçək,
Özü göydən enən mələk,
Gülümsəyir göyçək-göyçək,
Rəfiqəm, mələyim mənim.
Baxanda qıyqacı hərdən,
Gözəldi hüsnü qəmərdən,
Şirindi baldan-şəkərdən,
Rəfiqəm, mələyim mənim.
Gəl, dillənsin könül tarım,
Ötüb keçsin intizarım,
Çiçək açsın arzularım,
Rəfiqəm, mələyim mənim.
Ulduzunu dərib göyün,
Bu qız olubdur ərköyün.
Naz eyləyir şirin-şirin,
Rəfiqəm, mələyim mənim.
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Zaurum
/Mahnı/
Sənsən təranəsi, tarı könlümün,
Ən uca zirvəsi, qarı könlümün,
Həyatda dövləti, varı könlümün,
ZAURUM.
Hekayəm, dastanım, gerçək nağılım,
Ay mənim bal dadım, şirin noğulum,
Qolumun qüvvəti, Ağ atlı oğlum,
Zaurum.
Sən yurdum, ocağım, odum, közümsən,
Bayatım,l aylamsan, şirin sözümsən,
Kövrək ürəyimsən, mənim özümsən,
Zaurum.
Sözümün vurğusu, sənsən nidası,
Gözümün qarası, nuru, ziyası,
Könlümün arzusu, ümid dünyası,
Zaurum.
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Elmira
/Mahnı/
Baldı dili-dodağı,
Dağ çiçəyi, yanağı,
Ömrümün ağ varağı,
Nazlı qızım Elmira.
Elə zərif, incədi,
Dürrdü, gövhər, incidi,
Atanın sevincidi,
Nazlı qızım Elmira.
Könlümün zümzüməsi,
Sualı, nida səsi,
Yaşamağa həvəsi,
Nazlı qızım Elmira.
Kövrəkdi, şüşə kimi,
Küsər bənövşə kimi,
Ovundurar qəlbimi,
Nazlı qızım Elmira.
Dinəndə şirin-şirin,
Qənimidir kədərin,
Ürəyimdədir yerin,
Nazlı qızım Elmira.
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Daь чayы
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Dağ çayı.
Yığıb ətəyini, enir dağlardan,
Yerişinə naz da qatır dağ çayı.
Elə hay-harayla dönür dağlardan,
Dərin dərələrdə itir dağ çayı.
Dərdikcə zirvədən bulud əlçimi,
Sığmır yatağına bir ümman kimi.
Qoparıb dibindən pəhlivan kimi,
Oynadır qayanı tutur dağ çayı.
Hayqırıb dəli tək, çəkəndə nərə,
Durmur qarşısında nə dağ, nə dərə.
Kəsəndə yolunu onun bənd-bərə,
Dəlib sinəsini ötür dağ çayı.
Dərələr boyunca axır, burulur,
Yastı qayalarda rəngi durulur,
Səsindən-küyündən elə yorulur,
Açıb hörüyünü yatır dağ çayı.
Yol gəlir, gündüzü-gecəsi oyaq,
Hərdən qayalarda saxlayır ayaq,
Yağı tələsinə düşən qız sayaq,
Özünü qayadan atır dağ çayı.
Dərya həsrətinin qəhrinə düşüb,
Çöllərin, düzlərin mehrinə düşüb,
İnci ləpələrin sehrinə düşüb,
Yetişir dəryaya çatır dağ çayı.

Verir, bahar sorağını
Dan üzü şəbnəmin şehi,
Verir bahar sorağını.
Bircə əsim səhər mehi,
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Verir bahar sorağını.
Vaxtı çatır köçha-köçün,
El başlayır əkin-biçin,
Qış ağlayır için-için,
Verir bahar sorağını.
Çaylar daşıb, sel gətirir,
Daş qoparıb, lil gətirir,
Yel babamız yel gətirir,
Verir bahar sorağını.
Geri dönür durna səsi,
Çöl bəzəyir gül nəfəsi,
Bulaqların zümzüməsi,
Verir bahar sorağını.
Bənövşələr naz eyləyir,
Yarpaq gülə göz eyləyir,
Tumurcuqlar çiçəkləyir,
Verir bahar sorağını.

Bahar boylanır.
Səba nəfəsiylə açılır səhər,
Günəş yanağından bahar boylanır.
Hər yan gül rənginə boyanır səhər,
Şəfəq saçağından bahar boylanır.
Dan üzü qızarır, üfüq görünür,
Dərələr boyunca duman sürünür,
Əlvan çiçəkləri şehə bürünür,
Çəmən qucağından bahar boylanır.
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Çaylar nəğməsini həzin oxuyur,
Yamaclar al-yaşıl xalı toxuyur,
Hər tərəf bənövşə, nərgiz qoxuyur,
Çiçək budağından bahar boylanır.
Nazlanır, nazlanır, utanır çiçək,
Başına dolanır xallı kəpənək,
Öpür yanağından meh elə kövrək,
Qönçə dodağından bahar boylanır.

Yazın gəlişi
Şimşək şaqqıldayır, salır harayı,
Ağarır buludun qapqara gözü.
Yarır dərələri dəli dağ çayı,
Salır kəməndinə yamacı, düzü.
Dağların əynindən bəyaz libası,
Əriyir, ətəkdən dizinə qalxır.
Duman başı üstə xeyir-duası,
Qayanın göz yaşı üzünə axır.
Duyub gəlişini, nazənin yazın,
Göydə cilvələnir, günəşin teli.
Əridir nəfəsi şaxtanı,buzu,
Al-əlvan bəzəyir çəməni, çölü.
Canlanır təbiət, göylər kövrəlir,
Açır qurşağını, qarı nənəmiz.
Quşlar qatarlaşıb köç edir, gəlir,
Yenə yaylaqlara düşür təzə iz...
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Yaralı durna
Təlaşla boylanır, süzür səmanı,
Köçündən ayrılan yaralı durna.
Yığır gözlərinə çəni, dumanı,
Köçündən ayrılan yaralı durna.
Bəmbəyaz dünyası səhralaşıbdır,
Yaman qəribləşib, tənhalaşıbdır,
Mavi asimanla vidalaşıbdır,
Köçündən ayrılan yaralı durna.
Bu yerin çölündən, düzündən küsüb,
Küsüb payızından, yazından küsüb,
İnciyib bəxtindən, özündən küsüb,
Köçündən ayrılan yaralı durna.
Durna qatarında xəyalı köçür,
Enir,ayna gölün suyundan içir,
Ucalıb səmaya ölkələr keçir,
Köçündən ayrılan, yaralı durna..
Qanadı qırılıb, dönübdür daşa,
Bu payız uçuşu çatıbdır başa,
Durna qatarına çətin qovuşa,
Köçündən ayrılan yaralı durna..
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Döz, bənövşəm.
Bu talada tər çiçəkdin,
Sanardın ki, kəpənəkdin,
Yaraşıqda elə təkdin,
Ay nazənin, qız bənövşəm.
Ətir saçıb kövrək-kövrək,
Boyun burub ürkək-ürkək,
Boylanardın göyçək-göyçək,
Kol dibindən yaz, bənövşəm.
Elə xoşbəxt, bəxtəvərdin,
Yanağında şeh gülərdi...
Gizlənməyi çox sevərdin,
Eyləyərdin naz, bənövşəm.
Ovudardın kədərimi,
Unudardım qəhərimi,
Tərifinə şair kimi,
Qoşardım mən söz, bənövşəm.
Düşmən özün öydümü, de!
Qürurunu əydimi, de!
Yad nəfəsi dəydimi, de,
Sən çevirdin üz, bənövşəm?
Gəl, tələsmə solmaq üçün...
Qarabağa xoşbəxt o gün,
Cıdır düzə şənlik-düyün,
Gələcəkdir tez, bənövşəm!
Yalan, nahaq yeriməz, bil!
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Yurd həsrəti kiriməz, bil!
Bu ellərdə ötər bülbül!
Döz bənövşəm...Döz bənövşəm...
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Narahat külək
Gözünə,
yuxu da
getmirbu küləyin,
bir az dincələ...
Nə itirib,
nəyi axtarır?
Sərsəri kimi
dolaşır
küşələrdə, yollarda.
Çırpır özünüdivarlara, daşlara.
Kürlük edir uşaq kimi...
Nədir görən günahı,
yolur
utancaq,
tənha söyüdün,
pərişan saçlarını?
Elə bil acığını çıxır!..
Sakitləşməyəcək
deyəsən…
İtirdiyini,
tapana
qədər!.
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Aьlayыr diri шяhid
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Ağlayır,”Diri şəhid”!
|Məleykə Səmaya ithaf edirəm|
Şəhidlər xiyabanı...
İgidlər səfləşiblər...
Şəhidlər xiyabanı...
Şəhidlər daşlaşıblar...
Ağlayır “diri şəhid”!
“Qardaşlarım, a laylay..”
Ürək haray qoparır!
“Başdaşlarım, a laylay..”
Xəyal onu aparır,
Ağlayır “diri şəhid”!
Özü mələk donunda,
İgidlərə qan verib..
Gözlərinin önündə,
Neçə igid can verib...
Ağlayır “diri şəhid!.
Elimin bu nər qızı,
Ər meydandan qaçmamış...
Tumurcuq arzuları,
Solub, hələ açmamış..
Ağlayır “diri şəhid”!

Hay düşüb Mil, Muğana,
Solub lalə, nərgizlər...
Örnəyimiz Tiqana,
Gültəkinlər, Çingizlər..
Ağlayır “diri şəhid”!...
Vətənimiz dardadır..
El dərdi onu sıxır...
Onun gözü yoldadır,
Zəfər üçün darıxır...
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Ağlayır “diri şəhid”.
Yoxdu gecə-gündüzü,
Şəhid ömrünü yozur...
Axtarır haqqı-düzü,
Qələmindən qan sızır..
Ağlayır “diri şəhid”!.
“Elli, obalı çağım,
Qardaşlarım, a laylay..
Əsarətdə torpağım,
Başdaşlarım, a laylay”...
Ağlayır “diri şəhid”!
Ağlayır “diri şəhid”!

20 YANVAR faciəsinə
O gecə...Gecənin rəngi qaraydı,
Dərdə ram olmağa hazırlaşırdı.
Gələn müsibətə açıb qoynunu,
Gecə kam almağa hazırlaşırdı.
Qorxub-çəkinmədən, Haqqın adından,
Eylədi Xeyirlə, Şər öz bəhsini.
Yaratdı zülmətdə, qanlı burulğan,
“Ölümlə”, həyatın verdi dərsini.
Qardaşlıq nağılı demə ağ yalan,
Düşmənin xəyalı, oldu həqiqət.
Çapıldı könüllər, həyat verdi can,
O gecə.. öyündü, güldü xəyanət..
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Gecənin nəfəsi elə təngidi,
Səhərin gözünü açdı heyrətlə.
Hünərdə Koroğlu, təpərdə Nəbi,
Oğullar meydana çıxdı qeyrətlə.
Oğullar özünü oda atdılar,
Qopdu Vətən sözü, dodaqlarından.
Şəhidlik övcünə o gün çatdılar,
Öpdü qərənfillər, ayaqlarından.
Gülməsin yağılar, qoy sevinməsin,
Meydandan qaçmadı bizim oğullar.
Tarixin yaddaşı qoy silinməsin,
Ölümün gözünə dik baxdı onlar.
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Dinləyin məni
Torpaqdan pay olmaz, olmaz deyiblər,
Vətən oğulları, dinləyin məni.
Qisas qiyamətə qalmaz deyiblər,
Vətən oğulları, dinləyin məni.
Bu elin bağrına basılıb min dağ,
Bu yurd harayına yetişək barı.
Yetməsək,sanmayaq rahat olacaq,
Narahat,nigaran şəhid ruhları.
Qarabağ düşmənə tapdaq olandan,
Göy lərzəyə gəlir,Yer inildəyir..
Qız-gəlin əllərdə əsir qalandan,
Qanımız damarda donur-göynəyir.
Topxana, Xocalı, Şuşa “gəl” deyir,
Zəngilan, Xankəndi, Laçın dardadır.
Dəlidağ, Kəlbəcər “qisas al” deyir,
Haydı igidlərim, “oylaq” sardadır.
Bu dərd alnımızda qara bir ləkə,
Bu qara ləkəylə yaşamaq çətin.
İgid oğul gərək bir nərə çəkə,
Düşmən qarşısında dayana mətin.
Haydı igidlərim, dinləyin məni,
Olsun dilimizdə şüar “qana-qan!”
Haydı igidlərim, dinləyin məni,
Məhv edib düşməni, alaq intiqam!..
Ay əsgər balam
Qarabağ elimin qara qisməti,
Tapdanan namusu, arı, isməti.
Qaytar torpağını, bitsin həsrəti,
Qayıtsın gölünə yaşılbaş sonam,
Göstər hünərini, ay əsgər balam!
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Qarabağ bayatım, Qarabağ ağım,
Sinəmdə sızlayan qubarım, dağım,
Düşmən tapdağında qalan torpağım,
Solan çəmənlərim, çiçəyim, laləm,
Göstər hünərini, ay əsgər balam!
Fəxrim-qürurumsan, soyum- adımsan,
Müqəddəs ocağım, yanar odumsan,
Əhdim-diləyimsən, həm muradımsan,
Qələbə sorağın el istər balam,
Göstər hünərini, ay əsgər balam!
Sınmaz qanadımsan, bükülməz qolum,
Ot basan cığırım, kəsəkli yolum,
Düşmən qarşısında tikanım, kolum,
Alınmaz səngərim, qüdrətli qalam,
Göstər hünərini , ay əsgər balam!

Səbr et şəhid atası
(Qarabağ savaşında övladları şəhid olmuş
İdris Əmirova/ Ağdam-Çullu/ və Vaqif Mirişova /LerikDavidonu/ müraciətlə bütün şəhidlərin valideynlərinə həsr edirəm.)
Səbr et,
Şəhid atası,
Döz,
ay Şəhid anası,
Şəhid adı gələndə.
Bilirəm,
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ağlar için,
Sən deyəndə,
güləndə.
O bitməyən savaşdan,
Gör neçə illər keçib.
Torpaq özünə layiq,
İgid oğullar seçib.
Bir bax,
Daş xiyabanda,
Necə oğullar yatır!
Bu bəzəkli məkanda,
Quşlar da
yasa batır!
Geyinib Qəm libası,
Sinə daşları üstə,
Al məxmər qərənfillər,
Layla çalır ahəstə!.
Qoruyur yaddaşında,
“Şəhidlər xiyabanı”,
İgidlərin ömründən,
Ötüb-keçən bir anı!
Mərdlik-ərənlik yağır,
daşa dönən
üzlərdən!
xatirələr həkk olan,
od-alovlu
gözlərdən!
Bu gözlərdə arzular,
Daşa dönüb xəyallar!
Yağır Daş baxışlardan,
üstümüzə suallar!
Dözümlü ol,
mərd dayan!
Torpağı Ana sayan,
Oğlun,
Vətən oğludur!
Vətənin dar günündə,
haya yetən oğludur!
Vətən,
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Torpaq qorumaq,
igidlərdə qaydadır!
Bu Şəhid oğulların,
hərəsi bir dünyadır...
Gəl, unutma tarixi...
Bu yurdun bəlaları,
Heç zaman
səngiməyibMərd olub balaları.
Bəxti də qara olub,
əzəldən
Qarabağın!
Düşmənə doğma kimi,
Açıbdır öz qucağın!..
* * *
Dövran dönüb tərsinə,
yenə şərə tuş gəldi...
Bu bəlalı guşəyə,
Yenə boran,
qış gəldi...
Bizə “qardaş” deyənlər,
Çaldı millət havası.
Qaldı viran
bu yurdun,
Çiçəkli yurd-yuvası..
İtirdik Qubadlını,
Laçını, Füzulini...
Əsir qaldı düşməndə,
Bu yurdun qız-gəlini...
Topxana
qaldı viran…
Ağdama
oldu zülüm.
Kəlbəcər
oldu talan,
Soldu
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“Xarı bülbülüm”.
Cəbrayıl, Xankəndinin,
Yolunu
tikan basdı.
Allı-güllü bağların,
Şən bülbülləri susdu…
Bu yurdun
çiçəyini,
Gülünü
yağı dərdi.
Ağrıtdı içimizi,
Zəngilan,
Şuşa dərdi.
Düşdü doğma ocaqdan,
Didərgin, el-obası.
Xəyanətin qurbanı
Oldu ,
”Şuşa” qalası...
Ocaqları üşüdü,
Bu dağılan yurdların.
Torpaq
oldu tapdağı,
O yırtıcı qurdların...
*

*

*

Oğullar,
”Vətən” deyib,
Vətən hayına yetdi!
Keçib şirin canından,
Qanını
halal etdi!
Səməndər quşu kimi,
Yandı
torpaq oduna.
Bir “Şəhid” tarixini,
Yazdı igid adına...
*

*

*
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Gəlirlər ziyarətəBu müqəddəs məkanı!.
Burada Şəhidlərin,
Daşa dönüb Zamanı...
Gələnlər qucaqlayıb,
Öpür
Daş yanaqlardan!
Sanki, indi dinəcək
Gülümsər
dodaqlardan!
Bax!
Gəlib ziyarətə,
Boynun büküb, ağlayır..
Bir qız,
Ata çağırır,
Ürəkləri dağlayır...
Əlində tutub çiçək,
Bir gözəl də boylanır.
Baxdıqca
Daş eşqinə,
İçin-için odlanır..
O gəlinin gözündən,
Ulduz-ulduz yaş gəlir.
Atasız övladların,
Ahı göyə yüksəlir.
Gözlərdə alışır dərd!
Göylər, səcdəyə gəlir...
Qovrulur,
danışır dərd!
Buludlar da kövrəlir...
*

*

*

Ölüm, qoy sevinməsin,
Sanmasın balasından,
Anasını ayırıb...
Sevinməsin,
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könlünün
alovunu-közünü,
Göz yaşıyla suvarıb...
Ana
xəyallarında,
Hələ oğul gözləyir.
Baxıb
oğul büstünə,
Şirin layla söyləyir..
“Balam nağıl istəyir,
Teli sığal istəyir.
Vətən də harayına,
İgid oğul istəyir”.
“Oğuldur odum-közüm,
Dilimdə sirrim-sözüm.
Torpaq məni udunca,
Yolunda qalar gözüm.”
Anaların qarğışı,
Daha çıxıb yadından.
Quruyubdu göz yaşı,
Ürəyinin odundan.
“Əziziyəm bu aylar,
Coşub, sellənər çaylar.
Analar axşam-səhər,
Balasını haraylar.”
*

*

*

Oğul-oğul kəlməsi,
Alışsa da, yansa da,
Anaların dilində.
Təmkini, qürurunu,
Alıb çiyinlərinə,
Atalar öz dərdiniDaşıyır ağ telində!
Eyləsə də xiffəti,
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Atanın yaddaşında
Canlanır nəsihəti:
O gün yola salanda,
Sözünü dedi kəsə“Sənə oğul demərəm,
Vətən oğul deməsə!
Get,ol Vətənin, oğul,
Qumu,torpağı,daşı.
Qoru doğma anantək,
Ol fəxri vətəndaşı!”
İndi, məğrurluğunuSaxlayıb baxışında.
Astaca əl gəzdirir,
Oğlunun
Daş başında:
“Sən atanın fəxrisən,
Qurban ləyaqətinə!
Hər kəs həsəd aparan,
Kişilik qeyrətinə!”
*

*

*

Səbr et,
Şəhid atası!
Döz,
ay Şəhid anası!
Keçər
tərsi dövranın,
Gələr intiqam dəmi,
Bitər nəhsi zamanın.
Sanma ki, Ana torpaq,
Unudar bu qanları.
Bu Xalq adlı ağacın,
Qocaman kökü üstə,
Şah budaqlar, pöhrələr
Verər öz bəhrəsini...
Vətənin üzü gülər!
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Bir gün bizim oğullar,
Birləşərək sel kimi,
Alıb başı üstünü,
Məhv eləyər
düşməni...
Tarixin yaddaşında,
Bu xalqın sinədağı,
Qaragün Qarabağı,
Qurtarıb əsarətdən,
Gətirər mərd oğullar
“Qələbə” müjdəsini...
*

*

*

Dözümlü ol,
mərd dayan,
Səbr et,
Şəhid atası!
Səbr et,
Şəhid anası!
Oğulların borcudurVətənə qurban getmək!
“Vətən” yaşasın deyə-,
Canını qurban etmək!
“Vətən ” sağ olsun- deyə,
Qanını halal etmək!
Bəlkə də,
günah olar:
-“Oğul itirdim-” demək!
Demə,
”Oğul itirdim”.
-“Vətən, oğlunu tapdı,
Bağrına basdı!”
-söylə...
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Qяzяllяr
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Qəzəllər
Elçi düşüb könlümə, bağladı ilqar qələm,
Söylədi, gəl qəm yemə, oldu mənə yar qələm.
Duydu mənim naləmi, açdı könül sirrimi,
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Vəsf eləyib dərd-qəmi, yazdı həvəskar qələm.
Bəxtimə üsyan edib, mərəkə-tüğyan edib,
Eşqimi dastan edib, çəkdi Elə car qələm.
Gəldi yaman ilhama, döndü o bir rəssama,
Baxdı omür tabloma, çəkdi necə var, qələm.
İstədi başdan yazıb, səbrimi daşdan yozub,
Bəxtimi qəsdən pozub, eyləsin inkar qələm.
Baxdı ötən yazıma, dözdü o hər nazıma.
Etdi əməl arzuma, oldu günahkar qələm.
Pozdu qəm ahəngimi, etdi əvəz süngümü,
Düşmən ilə cəngimi, yazdı vəfadar qələm.
Sətrə düzüb həsrətin,Tanrı ilə söhbətin,
Dəstəgülün möhnətin, eylədi aşkar qələm.
/ Münsərih/
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Ey badi-səba, halımı get yarə bəyan et!
Sevmişdi, nədən döndü günahkarə, bəyan et!
Fikrim elə dalğın, bu nə tale, bu nə qismət?
Getdi,gətirib qəm məni zinharə, bəyan et!
Kərpic kimi illər sökülür, can sarayımdan,
Könlüm içi virandı, o memarə bəyan et!
Tənhalığım etdi məni məhzun, dili kövrək,
Əldən necə qəm saldı, sitəmkarə bəyan et!
Bülbül susar ağlarsam əgər eşqin əlindən,
Eşq içrə yanar mən kimi biçarə, bəyan et!
Ömrümdə xəyal oldu nəvaziş dolu anlar,
Onsuz, de ki yox dərdimə bir çarə, bəyan et!
Söylə, ovudur Dəstəgülü, təkcə xəyalın,
Get,Tanrıya xatir, o giriftarə bəyan et!
/Həzəc/
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Qiş fəslidi könlümdə yenə, sanki yağır qar.
Cövlan edir, əsdikcə əsir ömrümə ruzgar.
Düşmüş deyəsən mənlə bu tale deyilən kəc,
Bilməm mənə qarşı niyə olmuş belə qəddar?
Yoxsa, dəli şeytan ilə olmuş yenə həmdəm,
Mənlə niyə etməkdədi aşkar belə rəftar?
Açdıqca çiçək qəm saçımın danələrində,
Ağ örpəyi sanki götürüb, başıma bağlar.
Həsrət süzülüb qəm dolu, nəmli baxışımdan,
Buz tək yanağımdan süzülüb, sırsıra bağlar.
Yarəb, Fələyin qəsdi nə doymur əməlindən,
Neyçün yenə dünyamı qaraldıb eləyir dar?
Yox Dəstəgülün bir kəsi imdadına yetsin,
Gəl rəhmə, bu ruzgarın əlindən məni qurtar!
/Həzəc/
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Hicran dənizində gəmiyik, mən və xəyalın.
Sənsiz, dəli-sərsəm kimiyik, mən və xəyalın.
Dərd atəşi sarmış iki can yanmağa məhkum,
Birlikdə, onun göynəmiyik-mən və xəyalın.
Gördük demə röya, yenə fikrim dolaşıbdır,
Qəlbin səsimi, ya qəmiyik mən və xəyalın?
Alnından öpüb, həsrəti saldıqsa yola,bəs,
Neyçün kədərin həmdəmiyik, mən və xəyalın?
Bir tar yaxasında zilə köklənmiş olan cüt,
İndi bəmə enmiş simiyik, mən və xəyalın..
Pərvaz edirik biz qoşa, həm mavi səmada,
Huri-pərimi, bəndəmiyik, mən və xəyalın?
Eşq aləminin, Dəstəgül eylər belə aşkarSevda dolu kövrək dəmiyik, mən və xəyalın...
/Həzəc/
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Xeyli var, bağlamışam yar ilə peyman, gələcək.
Yolunu yağı kimi, kəssə də hicran, gələcək.
Çəkmişəm həsrətini, səbri-qərarım kəsilib,
Sanmışam vəslini min dərdimə dərman, gələcək
Dözmüşəm möhnətə, gündüz-gecə yol gözləyərək,
Vermişəm qətlinə hicrin belə fərman-“Gələcək!”
Sözü pak, cümləsi nur, sətri məhəbbət çiçəyi,
Qoyacaq gül nəfəsi gülşəni heyran, gələcək.
Dəstəgül, aşiqə mən canımı qurban demişəm,
Könlümü şad eləyib, yar bizə mehman gələcək.
/Rəməl/
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Ələyir nurunu sübhün şəfəqi, dan görünür.
Dillənir şur ilə bülbül, gülə heyran görünür.
Açır əsrar ilə sübhü, üzü şəbnəmli çiçək,
Laləzar içrə bu dəm, qönçələr əlvan görünür.
Əsir ahəng ilə, ahəstəcə gülşəndə səba,
Tar-kaman məclisi qurmuş, saza meydan görünür.
İncə güllər qədəmindən necə də sayələnib,
Mehriban, qaməti şux sevgili canan görünür.
Meh sığal çəkmədə hər nərgizə, reyhanə əcəb,
Ətrini yaymaq üçün gülşənə imkan görünür.
Həsrətin bitdi yolu, aldı vüsal növbəsini,
Əsər etməz mənə qəm, yox daha hicran görünür.
Bülbülü lal eləyir tuti dilin nəğmələri,
Bu nə sirr,tutiyə hər yan şəkəristan görünür.
Əcəba, düşməz idim, mən belə sevda yoluna,
Tanrının taleyimə yazdığı fərman görünür.
İmtahan etdi fələk, bitdi qəmi Dəstəgülün,
Mənə bəxş eylədi xürrəm, təzə dövran görünür.
/Rəməl/

Salaraq meylimi, ey yar, sənə dildar oldum,
Elə bağlandı könül, dərdə giriftar oldum.
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Yatmayıb lal gecələr qüssəni gizlin çəkdim,
Demədim kimsəyə söz, aləmə aşkar oldum.
Nə biləydim düşəcək zillətə bir gün könlüm,
Nə deməkdir bu bəla, indi xəbərdar oldum.
İntizar üzdü məni, əhdini dandın, getdin,
Gözümün yaşı dayanmaz daha, ağlar oldum.
Dəstəgül, sorsa nədir atəşə yanmaq cəhdin,
Demə:”pərvanəliyimdən sənə mən yar oldum”.
/Rəməl/
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Boyayıb nura yenə ay üzünü, qarə gözün.
Sanki gün saçmadadır gülşənə, gülzarə gözün.
Tərk edib cismimi canım, yenə aşkarə gedir,
Döndərib eşqi qərib ruhumu zəvvarə, gözün.
Qovuşub hicrinə mən sübhü pərişan açıram,
Bəs nədən baxmaz olur, bir kərə dildarə gözün.
Söylə ey andı pozub, meylini yan səmtə salan,
Niyə istər çəkə öz aşiqini, darə gözün?
Sanma, pərvanə kimi atəşə yanmaqdır işim,
Canımı yaxmaq üçün döndü səbəbkarə gözün.
Nə ola, rəhm eləyib baxmaya biganə sayaq,
Dəstəgül, dərdinə istər eləsin, çarə gözün.
/Rəməl/
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Könlümə həmdəm, şirin ad, hardasan?
Ey şəkərim, bal kimi dad, hardasan?
Qüssəyə daldım, elədim min xəyal,
Gəl, ola könlüm yenə şad, hardasan?
Neyləyirəm dan üzü sənsiz açır,
Oldu şəfəqlər mənə yad, hardasan?
Həmdəmim olmuşsa da sənsizliyim,
Eyləmərəm bir daha dad, hardasan?
Çəksə də zillət, dözəcək Dəstəgül,
Eyləyəcəkdir səni yad, hardasan?
/Səri/
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Əsdikcə səba, dan üzü gülzarım oyandı,
Sübhün şəfəqindən süzülən, rəngə boyandı.
Baxdım gülə, gördüm ki, çəkir nazını bülbül,
Axtardı xəyalım onu, gülşəndə dolandı.
Söylərdi: “Mənim bircəciyim, dağ çiçəyimsən,”
Öz ömrünə mən bəxtəvəri “yaz gülü” sandı.
Hay çəkdi”gülüm, son harayım, tale payımsan”,
Yox etmədi bir an qəmi, odlarə qalandı.
Tərk etmədi həsrət, bu fəraq kəsdi qərarım,
Könlümdə qubar tutdu qərar, vəsli talandı.
Yanmaz ki, günəş, ağlamaz onsuz ki, buludlar,
Eşq atəşinin şövqünə canım oda yandı.
Yox Dəstəgülün bir günü ah-naləsiz olsun,
Kim söyləsə- aşiq usanar, bax bu yalandı.
/Həzəc/
İfadələr Ədalətindir.

Əliağa Vahidin anım günündə oxunmuş şeir
Vahidi yad eləmək məclisə niyyətdi bu gün.
Ruhunu şad eləmək ellərə adətdi bu gün.
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Bu gün aləm yığılıb, qeyd eləyir ad gününü,
Şairin ruhuna, “əşar”ına hörmətdi bu gün.
Sözü dürr, hər qəzəli inci misal, sənəti şer,
Qəzəl ustadı deyən Vahidə millətdi bu gün.
Odur eşqin qulu, bülbül kimi avazı şirin,
Ona afətlərə aşiqliyi qismətdi bu gün.
Neyləyir hurini, qılman nə gərək olmasa eşq,
İstəməz könlü behişt, məskəni cənnətdi bu gün.
Solmayan gül bağıdır, sanki bahar- Vahid evi,
Biz onun gül-çiçəyi, gör nə qiyamətdi bu gün.
Dəstəgül, hər nə qədər vəsf eləsək aləmi biz,
Vahidin yazdığı hər kəlmə qənimətdi bu gün.
/Rəməl/

“Salacaqdın məni atəşlərə, sevdin niyə bəs?”
Ədalət Səda
Olmadın, bəs olacaqdın mənə sirdaş, niyə bəs?
Niyə tərk eylədi yoldaşını yoldaş, niyə bəs?
Bu sınıq könlümə nəqş eylədi min dərdi, qəmi,
Dərdimin üstünə xətt çəkmədi nəqqaş niyə bəs?
Əridir səbrimi şəm tək, nə deyim Tanrıya mən.
İstəyir tökdürə gözdən elə qan-yaş niyə bəs?
Çırparaq məhv eləyir atəşə pərvanə özün,
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Dəstəgül Zamanlı

Saçlarımda çiçəkləyir həsrətin

Yansa səssiz,yenə hər yanə olur faş, niyə bəs?
Mənə dərd aşiq olub, eylədi həmdərd özünə,
O vurulmuş elədi hicrana göz-qaş niyə bəs?
Ayrılıq gəldi, içimdən ümidi üzdü tamam,
Oldu hər işdə deyərdim bu bəla baş niyə bəs?
Qalacaqmış yenidən boynu bükük Dəstəgülün,
Doğmadın ay ana, söylə, qara bir daş,niyə bəs?
/Rəməl/

Deyirəm dərdi olan, sanmasın əfsanə məni.
Eyləyib qüssə-kədər, qəm dəli-divanə məni.
Həsrətindən əridim, şəm kimi öz sevdiyimin,
Sanmayın əhdə dönük, sevgiyə biganə məni.
Uydu Məcnuna könül, eylədi səhrayə həvəs,
Sürüyüb sərsəri tək, saldı biyabanə məni.
Fələyin yarələri könlümü viranə qoyub,
Döndərib qəm yenə bülbül kimi nalanə məni.
Belə ki, dərd ocağından alışıb mən yanıram,
Hicrinin atəşidir, eylədi pərvanə məni.
Bəxtini Dəstəgülün qarə yazıbdır Yaradan,
Döndərib bəxt nağıla, qəm yeni dastanə məni.
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/Rəməl/
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Dəstəgül Zamanlı

Saçlarımda çiçəkləyir həsrətin

“Olar eşq əhli olan eşq ilə bimar,bilirəm,
Nə bəla çəkdiyini eyləməz izhar bilirəm.”
Ə.Səda
Olsa hər kim dəli sevdayə giriftar, bilirəm,
Əsər ömründə onun bir dəli ruzgar bilirəm.
Nə xəyal etsə, sərasər gəzər avarə kimi,
Bağlayar könlü onun dərd ilə ilqar, bilirəm.
Ala gözlər də süzər hicr ilə qəm yağmurunu,
Dərdi artar, dəli sellər kimi çağlar, bilirəm.
Etsə həmxanə əgər qüssə, kədər, dərdi ürək,
Ahi göylərdə gəzər, kükrəyər-ağlar, bilirəm.
Zülfünün həlqələri vəsf eləyər qəm-kədəri,
Ağarar dərdin əlində,qara bağlar, bilirəm.
Dəstəgül, dərdini çək, etmə şikayət bu qədər,
Qismətin qəm payı var, eyləmə aşkar, bilirəm.
/Rəməl/
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Görməsinlər deyə göz yaşımı, pünhan silərəm,
Çarəsiz dərdimə, bir kəlməni dərman bilərəm.
Asilikdən çəkib əl, dərd-qəmə möhlət verərəm,
Tanrı dərgahına yalvarmağa imkan dilərəm.
“Hər qaranlıq gecənin gündüzü var” söylədilər,
Səbr edib sübhə qədər, zülməti mən dan edərəm.
Dərdimi tək çəkərəm, istəmərəm kimsə bölə,
Ola qismət, fərəhim gül aça, ey can, bölərəm.
Dəstəgül qəmlərə əyməz, uca saxlar başını,
Verərəm dərdə acıq, eylərəm üsyan, gülərəm.
/Rəməl/
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Saçlarımda çiçəkləyir həsrətin

Lənkəranda ziyarətgah ocaq sayılır
Olmasın kəm, imam övladı Seyid Mir Saleh,
Cəddi nurdu, özü mövladı Seyid Mir Saleh.
Gül onun pak nəfəsi,niyyəti saf,qəlbi təmiz,
Mərhəmət, nur dolu dəryadı Seyid Mir Saleh.
Xoş əməl carçısıdır, sirrli-müqəddəs bu ocaq,
Müşkül iş açmağın ustadı, Seyid Mir Saleh.
Çağırır cəddini, bimara ki olsun köməyi,
Diləyir Tanrıdan imdadı, Seyid Mir Saleh.
Cəmlənir el bu müqəddəs yerə pərvanə sayaq,
Darda qoymur onu, əcdadı Seyid Mir Saleh.
Dəstəgül, varmı bərabər ona şəfqətdə görən,
Tanrıya eşqdi, sevdadı Seyid Mir Saleh.
/Rəməl/
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Qəm çəkməyənin, sevgisi doğru ola bilməz,
Aşiq olanın, qəm ovudar könlünü, ölməz.
Bülbül dilə gəlməz, bürüyər qəm onu gülsüz,
Bülbül səsini duymasa heç gül üzü gülməz.
Sənsiz saralar, gül-çiçəyin ətrini duymaz,
Könlüm daha gülzarı gəzib, seyrinə gəlməz.
Hər dəm ayırardın məni, sonsuz kədərimdən,
Yazmışsa fələk bəxtimi, kimsə onu silməz.
Etməz ki, şikayət fələyin qafil işindən,
Bil, Dəstəgül öz dərdini gizlər, onu bölməz.
/Həzəc/
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Saçlarımda çiçəkləyir həsrətin

Ömrümə nur saçdı hilalın yaman,
Könlümə xal saldı, o xalın yaman.
Meylimi çəkmişdi qara gözlərin,
Heyrətə salmışdı camalın yaman.
Məhbəsə düşdün, məni tərk etdi can,
Qəlbimə dağ çəkdi bu halın yaman.
Ayrılığın boynuma atmış kəmənd,
Gör nə hala qaldı “bəlalın” yaman.
Güllərə dəydikcə səba, dan üzü,
Mən duyuram incə sığalın yaman.
Olsa da müşkül görüşün, sevgilim,
Həmdəmim olmuş ki, xəyalın yaman.
İstəmirəm loğmanı etsin əlac,
Dərdimə dərmandı vüsalın yaman.
Bilməyir etsin nə sayaq Dəstəgül,
Tanrıya versinmi sualın yaman?
/Səri/
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Yetişdi bəs niyə həsrət, gülün saraldı nədən?
Apardı, bəs səni məndən ayırdı, aldı nədən?
Tutuldu çöhrəsi ərşin, göründü qarə bulud,
Ələmlə doldu gözüm,gündüzüm qaraldı nədən?
Boğuldu arzularım, bağrı xallı lalə sayaq,
Edibdi bağrımı viran, bəzəkdi, xaldı nədən?
“Bəladı dil” dedi, yalvardı, dil də tökdü dilim,
Olanda bülbülə məskən qəfəs, o laldı nədən?
Kədərli könlümə eşqin də, həsrətin də şirin,
Şirin dilin şəkəristan, sözünsə baldı nədən?
Nə vaxtdı könlünə dərd-qəm çökübdü Dəstəgülün.
Dilərdi vəslini, vəslin xəyalı qaldı nədən?
/Müctəs/
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Saçlarımda çiçəkləyir həsrətin

Qovuşdu həsrətə sevdam, gümanı neyləyirəm?
Sığındı dağlara röyam, dumanı neyləyirəm?
Ələndi könlümə nisgil, üzümdə güldü kədər,
Büküldü qəmlərə misram, kamanı neyləyirəm?
Olarmı mən kimi bağban, solubdu gül-çiçəyim,
Susubdu bülbülüm ey vah, xəzanı neyləyirəm?
Büründü atəşə canım, kül oldu arzularım,
Edirdi cəlb məni dəryam, aranı neyləyirəm?
Sevinci bəmdə qoyub, öylə zildə ötdü qəmim,
Yox oldu sözdəki mənam, yalanı neyləyirəm?
Könüldə dərd təzələndi, ömür də vermir aman,
Yetişdi bəxt ilə davam, amanı neyləyirəm?
Gözümdə tən gecə-gündüz, Zamanlı Dəstəgüləm,
Çəkildi zülmətə dünyam, zamanı neyləyirəm?
/Müctəs/
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Varsa kim mən kimi tənha, gülməz,
Ağladırsa onu sevda, gülməz.
Qəmlə yar olsa könül, canında,
Etsə qəm mülkünü inşa, gülməz.
Dərdlinin dərdləri çağlar sel tək,
Dərdə sahib duran əsla gülməz.
Çıxsa doğma ona düşmən, yadlarVersə nemət dolu dünya, gülməz.
Dönsə bir gün dəli rüzgar ondan,
Çəksə hərgah başı dava, gülməz.
Dəstəgül gizləməz,aşkar söylər,
Olsa xoş günləri röya, gülməz.
/Rəməl/.
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Dəstəgül Zamanlı

Saçlarımda çiçəkləyir həsrətin

Dağlara çökmüş duman, bağlara gəlmiş xəzan,
Gözləri dolmuş yaman, ağlayacaq asiman.
Rəngi saralmış çölün, ətri azalmış gülün,
Şən dili lal bülbülün, dərdini eylər bəyan.
Qoymadı zalım fələk, qurdu amansız kələk,
Soldu çəmən, gül-çiçək, qalmadı yazdan nişan.
Ötdü o xoşbəxt çağım, ötmədi hicran dağım,
Keçdi gözəl növrağım, eylədi qəddim kaman.
Çağladı həsrət seli, titrədi qəlbin teli,
Üzdü vüsaldan əli, qoymadı qalsın güman.
Ayrılığın haqq-nahaq, istədi etsin sınaq,
Qoymadı ki, kam alaq, etdi bizi imtahan.
Bəsdi daha Dəstəgül, sil qəmi gözdən, de, gül,
Olma kədərdən könül, böylə sınıq, bağrıqan.
/Münsərih/
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Tacdır bəşərin başına, şahanə anamdır.
Şöhrət də, şərafət də bu dövranə, anamdır.
Vardır ana haqqında yazılmış neçə dastan,
Yoxdur anamın bənzəri, bir danə anamdır.
Laylasıdı dərman, neçə dərdi ovudanda,
Aləmdə, bərabər demə loğmanə, anamdır.
Hərgah düşər olsa çətinə, ya da bəlaya,
Övladı üçün, bil ki, qıyan canə anamdır.
Pərvanə yanar sübhə qədər, od sitəmindən,
Yanmaqdadır odsuz, elə pərvanə anamdır.
Çəkmiş həmi hicran, acı həsrət dağı dadmış,
Dərd ilə olan, can evi viranə, anamdır.
Heç Dəstəgül istərmi zəri, gövhəri, dürrü?
Dəryadə, həqiqətdi ki, dürr danə anamdır.
/Həzəc/

Bir qəmli hekayət edib əzbər, gecə-gündüz,
Dönmüş dəli könlüm neyə, inlər gecə-gündüz.
Sarmış məni möhnət, ağarıb saç qara gündən,
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Dəstəgül Zamanlı

Saçlarımda çiçəkləyir həsrətin

Ötdükcə ömürdən neçə illər gecə-gündüz.
Göz yaşları daim elə çağlar ki, qərarsız,
Heç, çağlaya bilməz belə sellər gecə-gündüz.
Ahim dilə gəlmiş, oda yandıqca bu canım,
Şəm istəsə yanmaz mənə bənzər gecə-gündüz.
Çəkdikcə qələm dərdimə sözdən neçə nəqşi,
Əks eyləyə bilməz onu dəftər, gecə-gündüz.
Var Dəstəgülün arzusu, getsin qara günlər,
Dərgahə tutub üz, səni istər gecə-gündüz.
/Həzəc/
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Yarəb, dəli sevdadı, düz ilqardı günahım,
Səhvdir, desələr zərrə günahkardı günahım.
Çünki, iki qəlbin dağılan mülkünü görcək,
Bərpa elədi şövq ilə, memardı günahım.
Könlümdə bir aləm yaradıb, etdi firavan,
Zindan kədərimdən məni qurtardı günahım.
Bəxtim bizə kəm baxdı, qədər vermədi imkan,
Yox çarəsi, məhbəsdə giriftardı günahım.
Çalmaqda qırıq tar kimi könlüm o günahı,
Gizlin ki, deyil, aləmə aşkardı günahım.
Çəkdim elə zillət, deməyə qalmadı hacət,
Səbrim tükənib, bəlkə mənim vardı günahım?
Al Dəstəgülün canını vardırsa günahı,
Səndən mənə, qismət payı bir yardı günahım.
/Həzəc/
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Saçlarımda çiçəkləyir həsrətin

Olmuşdu uzaq bir neçə ay, ildi ki, yarım,
Qaldım necə zillətdə görüb, bildi ki, yarım.
Düşmüşdü qəfəs içrə “günahsız, o günahkar” *
Şən nəğməsi bitmiş sarı bülbüldü ki, yarım.
İnkar edib “öz dərdini, bir zərrəcə sandı” **
Qismət payı min dərdimi tən böldü ki, yarım.
“Eşqində günahkarə dönüb” çəksə də möhnət, ***
Öz andına, öz eşqinə maildi ki, yarım.
Bir ayrılığın biz köləsiydik, qəmə məhkum,
Qurtardı əsarət, sevinib güldü ki, yarım.
Ağlatsa da hərgah məni həsrət qucağında,
Göz yaşımı axır qurudub sildi ki, yarım.
Yoxdur daha könlündəki qəm Dəstəgülün, bax!
Vermiş idi fərman “gələcək”,- gəldi ki, yarım.
/Həzəc/
İfadələr Ədalətindir.
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“Gedəcəksənsə əgər, ey güli-rəna, yeri get,”*
İstəyirsən, elə öz könlünü səhra, yürü get.
Əymərəm, bir də boyun dərdə, kədər, qüssəyə mən,
Tut əlindən, ətəyindən, qəmi guya, sürü get.
Qısılıb həsrətə, mənsizliyi könlün ovudar,
Çalaraq astaca öz dərdinə layla, kiri get.
Baxışından əriyib itsə təbəssüm, o zaman,
Verəcəkdir o rəqib qüssəyə amma yeri, get.
İtəcəksə zəri könlündəki eşq məbədinin,
Arama zərgəri, ya zərşünası, ya zəri, get.
Dəstəgül, “dön geri” söylər sənə, amma, bilirəm,
Bitəcək, dönməyəcək, getsən o sevda geri, get.
/Rəməl/
Misra Ədalətindir.
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Saçlarımda çiçəkləyir həsrətin

“ Getdim ki, açım könlümü dildarə, gecikdim,
Oldum yenə sərgəştəvü-avarə, gecikdim.”
Ənvər Nəzərli.
Etdim nə günah, yetmədim ol canə gecikdim,
Sandım olaram eşqimə pərvanə, gecikdim.
Verdim ki könül, şad eləyim ruhumu, eyvah,
Düşdüm təzədən gör neçə tufanə, gecikdim.
Hüsnün bağını eşq çəmənzarı bilirdim,
Bağban olacaqdım o gülüstanə, gecikdim.
Həsrət üzü dönmüş gələcəkmiş, nə biləydim,
Bağrım dönəcəkmiş təzədən qanə, gecikdim.
Hicran dönüb ümmanə, olub can qəmə lövbər,
Vəslin idi, aşkar mənə tərsanə, gecikdim.
Sandım sökülər dan yeri, qalmaz bu qaranlıq,
Zülmət edəcəkmiş məni divanə, gecikdim.
Bəsdir – dedi könlüm- məni öldürdü bu hicran,
Qəsdimdə duran hicr ilə üsyanə gecikdim.
Ey Dəstəgül, ustadımız Ənvər kimi mən də,
“Saldım özüm öz canımı” əfqanə, gecikdim.
/Həzəc/
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Hazırdı sevənlər arasında bitə həsrət,
Hər dəm edərək şadlığı inkar, yetə həsrət.
Xoşlar ona təzim edə hər eşqə düşən kəs,
Ondandı ki, döndərmiş özün bir bütə həsrət.
Ovsunladı, sirdaşım olub könlümü aldı,
Sandım məni qıymaz sala ta, möhnətə həsrət.
Qaldım mən onunla elə ki, baş-başa, tənha,
Qul etdi məni, döndü şirin afətə həsrət.
Gəlmir də dilim söyləyə,- bilsin nədi həsrət,
Tənha qala bir gün, düşə kaş, zillətə həsrət.
Çox da, ən uca zirvəsi eşqin o sayılmış
Aşiqləri hazırdı sala, həsrətə həsrət.
Qəsdində durub Dəstəgülün, sanki o yanmış
Qoymur bitə könlündəki nisgil, ötə həsrət.
/Həzəc/
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Saçlarımda çiçəkləyir həsrətin

Ey kəs, demə səndən xəbərim var, xəbərin yox!
Gəl, gör ürəyimdə nələrim var, xəbərin yox!
Sanma məni tənhalığa atdın, qəmə saldın,
Arxanca yetim bir nəzərim var, xəbərin yox!
Əfsanə, nağıl, ya ola dastan, nə işin var,
Könlüm kimi canlı əsərim var, xəbərin yox!
Solmuşsa da könlüm bağı, etməm ki, şikayət,
Eşq adlı barım var, bəhərim var, xəbərin yox!
Qıymaz ki, sevən aşiqi ağlar görə yadlar,
Zalım, necə sənsiz qəhərim var, xəbərin yox!
Gəl ki, dolanım başına, ey candakı ruhum,
Səndən yana, küskün təhərim var, xəbərin yox!
Gör Dəstəgülün halını, amma səni tari,
Ey kəs, demə səndən xəbərim var, xəbərin yox!
/Həzəc/
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Gözlər səni, gözlər yenə dolmuş bu səbəbdən,
Qəmgindi, xəyala yenə dalmış bu səbəbdən.
İzlər məni kölgəm kimi arxamca düşən qəm,
Könlümdə də məskən demə salmış bu səbəbdən.
Bilmir necə tutsun mənə divan dəli sevdam,
Hicran başım üstün belə almış, bu səbəbdən.
Könlümdə qəriblik elə tutmuş ki, qərarın
Kürlük eləyən körpə tək olmuş, bu səbəbdən.
Məhbus elədim eşqimi öz könlüm içində,
Çarəm daha fərmanuva qalmış bu səbəbdən,
Bil Dəstəgülün dərdini, insaf elə, çünki,
Gözlər səni gözlər, yenə dolmuş bu səbəbdən.
/Həzəc/
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Sorma ki, nədəndir bu həzin hal, ürəyimdə,
Qalmış neçə arzum-diləyim lal, ürəyimdə.
Dağ laləsi tək al idi çöhrəm o zamanlar,
Qəm kölgəsi, əfsus, toxuyub xal ürəyimdə.
Yağdıqca kədər üstümə, keçdikcə fəsillər,
Şənlikdən əsər qalmadı misqal, ürəyimdə.
Könlüm bağının bəhrəsi sandım ki, yetişmiş,
Qalmaqda muradım nə qədər kal, ürəyimdə.
Bəxtim kimi bağlandı dilim, qaldı sualım,
“Tanrım niyə verdi belə iqbal?” – ürəyimdə.
Küssəm də əgər, söyləyirəm- “Könlümü ey yar,
Bir kəlmə şirin söz ilə gəl, al” – ürəyimdə.
Görsən ki, dolub, Dəstəgülün lal baxışından,
Bil ki, bu nə haldır, bu nə əhval ürəyimdə.
/Həzəc/
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Düşdü payız ömrümə, oldu qonaq, gülmədim.
Etdi həzin zümzümə, susdu bulaq, gülmədim.
Könlümü qəm təklədi, ruhumu həm köklədi,
Eylədi cəm yüklədi, saldı nifaq, gülmədim.
Getdi ümid çoxluğu, gəldi səbr yoxluğu,
İtdi könül şuxluğu, soldu yanaq , gülmədim.
Sökdü göyün bağrını, sandı xəyal doğrunu,
Çəkdi sinəm ağrını, dondu dodaq gülmədim.
Yağdı kədər üstümə, durdu fələk qəsdimə,
Var kələyi bəs demə, verdi soraq gülmədim.
Mən kimi bəxtsiz hanı, yar pozaraq peymanı,
Çəkdi yola karvanı, oldu uzaq gülmədim.
Dəstəgüləm gül kimi, yandı canım çöl kimi,
Qaldı közüm kül kimi, söndü ocaq gülmədim.
/Münsərih/

“ Məcməüş-şüəra” məclisinin rəhbəri
Şahin Fazilə hörmət və səmimiyyətlə
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Görmədi, tay ola heç yanda bir el, öz elinə,
Zəmzəmin ləzzəti hopmuş demə Qudyal selinə.
Eyləyib, gör nə qədər zirvəni məskən özünə,
Şahdağın zirvəsi tək qar ələnibdir telinə.
Qürbətin çəkdi cəfasın, dözərək qüssə-qəmə,
Sandı divanə özün düşdüyü əfqan çölünə.
Həm heca, həm də əruzdan yaradıb cüt qanadı,
Doğma etdi əruzu, Azəribaycan dilinə.
Tutdu yad sözlərə divan, neçə “Divanı” ilə.
Tutdu söz zərgəritək üz qəzəlin sahilinə.
Eşqinin şahinidir, söyləməyin bülbül ona
Yoxsa “söylər ağaca dərdini”, açmaz gülünə.*
Qoymuş ağlar,”yuxusun kimsə qaçırmış”demə ki,**
Yetməyir gör neçə vaxtdır əli dildar əlinə.
Dəstəgül, bilmədi Şahin “daş atan kimdi ona,” ***
“Bir göyərçin itirib”, batdı kədər, qəm gölünə.****
/ Rəməl/

* Şahin Fazilin “Qoyun məni bu ağacla danışım” adlı şeirinə
işarədir. /Bax: İkinci Divan, Bakı, 2005, səh. 613/
** Şairin “Kim isə yuxumu götürüb qaçıb”şeirindən əxz olunub
/Bax: ”Əllərini ver mənə kitabı, Bakı, 1998, səh. 47-48/
*** Fikir Ş. Fazilin “Görəsən bu daşı kim atdı mənə?” şeirindən
götürülmüşdür /Bax: Divan, Bakı, 1996, səh. 327/
**** “Səadət quş kimi uçdu əlimdən” şeirinə istinadən
deyilmişdir /Bax: ”Əllərini ver mənə”, səh. 22-23/
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“Vahid” poeziya məclisinin sədri
Həkim Qəniyə ehtiramla
Dövran yetirib böylə bir insan, ona əhsən,
Zövq əhli, rəvan təbli qəzəlxan, ona əhsən.
“Vahid “adına məclisi şövq ilə yaratdı,
Bağbanı olub etdi gülüstan, ona əhsən.
Zərgər zərə, sərrafsa verər gövhərə qiymət,
Sərraf özü, söz incisi ümman, ona əhsən.
Yanmaqda səməndər quşutək, əhli-qələmçün,
Sönməz, elə şamtək əridər can, ona əhsən.
Öyrətdiyi meyxanə, əruzdan və hecadan,
İllər boyu açmış sözə meydan, ona əhsən.
Bülbül onu dinlər, utanar, sanki olar lal,
Al bağrı qızılgül eləyər qan, ona əhsən.
Ey Dəstəgül, etsin elə fəxr Azəribaycan,
Varmış Qənitək Vahidə loğman, ona əhsən.
/Həzəc/

Güləmail Murada səmimiyyətlə
Bilmirəm, mən sənə gerçək deyim, əfsanə deyim,
Tutma nöqsan mənə ey gül, sənə cananə deyim.
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Solsa gülşəndəki nərgiz, süsənim, yasəmənim,
Ey qızılgül, yaraşıqsan bu gülüstanə deyim.
Sanmışam yanmağı meyar, düzü aşiqlər üçün,
Bənzəməz, yanmada bir dəm, sənə pərvanə deyim.
Neyçün aldatmaq olur adəti eşq aləminin,
Salmasın kaş səni Tanrım qəmə-hicranə deyim.
Salmadım meylimi var-dövlətə, heç daş-qaşa mən,
Tapmışam səndəki ləli, sənə dürr danə deyim.
Dəstəgül, bil Güləmail umaraq tazə qəzəl,
Gözləyir, cəng edə, həm çıxa meydanə deyim.
/Rəməl/
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Nəcibə Allahverdiyevaya /Nəcib/ həsr olunub
“Cövrü-cəfa çəkməyə, qəmlərə qəmxanədir,
Həsrətinə yanmada sanki o pərvanədir.
Əhdinə sadiq qalıb, “eşqinə sərhəd çəkib”,
Can evi möhnət çəkən, parçalanan şanədir.
Səf-səf olub arzular, cərgələnib bir kitab,
Vəslinə yetmək ona bir daha əfsanədir.
Əsli-nəcabətlidir, xoş əməlin carçısı,
Çəkdiyi el dərdidir, öz qəmi bir yanədir.
“Mehrü-məhəbbətdə”bil, “yoxdu ona tay olan”
“Girməyir o min dona,” ər kimi mərdanədir.
“Böhtana yol verməyir, haqsızı xar eyləyir”,
“Haqq sözü etmiş niqab” cürəti şahanədir.
Dəstəgül, olmuş nəsib, konlünə həmdəm Nəcib,
İsmi kimi şeri də, gör nə nəcibanədir.
/Münsərih/
İfadələr Nəcibə xanımındır.
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