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Zaman və mən...
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Bilgəhə yağış yağır

Göy üzün bulud alıb
Rəngi yaman qaralıb
Ruhum xəyala dalıb,
Bilgəhə yağış yağır...
Coşub qəlbimin səsi,
Seyr edirəm dənizi,
Çiçəkləyib bənizi
Bilgəhə yağış yağır...

Buludun göz yaşları,
Kövrəldibdi daşları.
Açıb söz naxışları
Bilgəhə yağış yağır...

Gəzirəm ağır-ağır
İslanmışam mən fağır
Ruhumda şimşək çaxır
Bilgəhə yağış yağır...
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Axtarıram

Xəzan olan yarpaqların,
Üzərində gəzirəm mən.
Xatirələr sorağında,
Yarpaq kimi əsirəm mən.
Axtarıram kimi, nəyi?!
Keçmişimi axtarıram
O çağları axtarıram.

Qoca palıd meşəsində,
Mən həvəslə at çapardım.
Bir palıdın kölgəsində,
Enib rahatlıq tapardım

Çılğın uşaqlıq illərin,
Axtarıram ayaq izin.
Çiçək açmış yaz güllərin
Toplayardım dizin dizin.

Tələsərdim görüşünə,
Qıvrım saçlı qonşu qızın.
Xəyalımda çəkirəm mən,
Hələ də işvəsin, nazın.

On beş yaşlı qonşu qızı,
İp fırlayır tullanardı,
Mən çəpərdən boylandıqca
Könlüm alışıb yanardı.
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Yaz güllərin tez alardı
Əzizləyib qoxlayardı,
Həzin-həzin oxuyardı,
O çağları axtarıram.

Qonşu qızına verdiyim,
Güllərin ətri burnumda,
Ehmalca,bir göz vurduğum
Nəfəs nəfəsə durduğum,
Məcnun kimi vurulduğum,
O çağları axtarıram...

7

Ömür- gün qatarı

Elə ki, bitəcək alın yazısı,
Elə ki, ömür gün yetəcək sona.
Fələk təcrübəli dərzilər kimi,
Bir qarış torpağı biçər boynuna.

Vaxtın olmayacaq bir söz deməyə,
Solğun baxışın tək səsin də solar.
Vədəsiz saralan ömür bağında,
Xəzələ dönəcək bütün arzular.

Ölüm qucağını açaçaq sənə,
Bilərsən dünyanın vəfası yoxmuş.
Onda anlayarsan ömür deyilən,
Vaxtın kamanından üzülən oxmuş.

Bu dünya “gör-götür” dünyasıdır bil,
Götürüb görməsən, gör,sonra götür.
Yaxşı əməllərə tələsmək gərək,
Ömür-gün qatarı xəbərsiz ötür.

Bu bir həqiqətdir başdan-binadan
Torpaqdan yaranan torpağa dönür.
Yalnız yaxşı əməl sahiblərinə,
Deyirlər,dünyada yeri görünür...
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Vətən oğlu

Neçə didərgin ömrünə,
Ağrı əzab ələnibdi.
Ömür-gündən keçən günlər,
Göz yaşına bələnibdi.
Nə zamandır havalanmır,
Ər havası-ulu “Çəngi”
Damarda qan pas atıbdı,
İtib ərənlik ahəngi.
Göz kor ola,kaş görməyə
Ömrün acı qismətini.
Düşmən atıb ayaqlara,
Qız-gəlinin ismətini.

Yetər çaldı dərdin əli,
Bizimçün qəm havasını.
Qalx ayağa,vətən oğlu
Alaq yurdun qisasını.

Fələk çəkib qılıncını,
Yeriyir mərdin üstünə.
Ümidlər didərgin düşüb,
Dərd gəlir dərdin üstünə.
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Torpaq

Sən ulu babamın alın yazısı,
Nənəmin əbədi namusu torpaq.
Bəxtimin üzünə açılan qapı,
Ömrümün müqəddəs arzusu torpaq.
Sən dərdə,möhnətə bir əlhəd daşı.
Qabarlı ovuclar sənlə danışır.
Sinəndə bərəkət kükrəyir, daşır
Elimin ən halal ruzusu torpaq.

Ufüqlar qaşında söküləndə dan,
Zəhmətkeş canında çiçəkləyir qan.
Tale kitabımsan başdan,binadan,
Babamın bərəkət imzası torpaq.

Sən ki,ixtiyarlar ixtiyarısan,
Ümid ağacısan,könül varısan.
Babamın müqəddəs yadigarısan,
Ağ bircək anamın anası torpaq.
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Düşmən öz qanına boyansın gərək.

Qeyrət qılıncını sıyır əsgərim,
Cəsarət meydanda dayansın gərək.
Ali Baş Komandan versin əmrini
Qızılbaş ruhları oyansın gərək.
Körpüyə bənzəsin açılan qollar,
Üzü Qarabağa yol alsın yollar.
Qalxsın səngər-səngər ərən oğullar
Düşmən öz qanına boyansın gərək.

Hünər dalğalansın əsgər gözündə,
Üçrəngli bayrağın nuru üzündə.
İnşallah,bir səhər “Cıdır düzündə”,
Zəfər tonqalları gur yansın gərək.

Yürüyün düşmən üstünə
Qeyrət nəğmələri çağlayır qanda,
Çalarıq qələbə tez bir zamanda.
Ali Baş Komandan əmr etdiyi an ,
Qələbə sevinci uçar quş təkin
Ey oğlum, ey qızım nərələr çəkin,
Yürüyün-yürüyün düşmən üstünə.

Qarabağ torapağı sizi səsləyir,
Ey-oba sizlərə ümid bəsləyir .
Ruhu sizə keçib ulu Babəkin
Ey oğlum,ey qızım nərələr çəkin,
Yürüyün-yürüyün düşmən üstünə.
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Analar bir daha yolmasın saçın,
Üçrəngli bayrağı zirvəyə sancın,
Qayıtsın özünə Xankəndi, Laçın
Küllü Qarabağa yolları açın.
Yürüyün-yürüyün düşmən üstünə.
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İncələ

Arifsən, gəl otur arif yanında,
Fikir salxımını üzüb,incələ
Hər kəlam içindən min bir hikməti,
Ağıl süfrəsinə düzüb , incələ.

De,bir alın varmı tanrı yazmamış,
Əcəl bayrağını ondan asmamış.
Hələ son mənzilə qədəm basmamış,
Əyninə geydiyin bezi incələ.
Dövran təpmədədir saman dəriyə,
Nadanlığın buzu çətin əriyə.
Belə əyri-əyri baxma əyriyə,
Düzün düzlüyündə düzü incələ.

Göylərdə fırlanır bəxtin ələyi,
Bİrcə düyünü var min bir kələyin.
Yolu ömrümüzdən keçən fələyin,
Saldığı cığırı, izi incələ.
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Qalıb

Sanki bir dənizəm fikrim çağlayır,
Duyğular gah gülür, gah da ağlayır,
Sözlərdən çələngtək dəstə bağlayır,
Hələ deyilməmiş sözlərim qalıb.

Başımın üstündən bulud ötməsin,
Yolumda tikanllı kollar bitməsin,
Kövrək duyğularım solub getməsin
Hələ deyilməmiş sözlərim qalıb.
Hər sözdə bir ümid çırağı yansın,
Arzular işığa, nura boyansın,
Kaş ellər həmişə adımı ansın,
Dəmət, deyilməmiş sözlərim qalıb.
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Adın nədir-Dəniz

Baxıram dalğalanan dənizə,
Dalmışam xəyallara
Ağ ləpələrə baxdıqca
Hey düşünürəm
Bu düşüncələr
Hara aparır?
Uzaq keçmişə...
Səni xatırlayıram
Ləpələr qovur bir birini,
Sahildə görüşürlər.
Bizim də ilk görüş yerimiz
Bax bu sahildə idi
Yadındamı necə baxırdın
Hiss etdim süzgün baxışını
Baxdıqca gözlərin gülürdü
Yaxınlaşdım
Salam verdim, əl uzatdın
Ovcumda əlin
Ürəyim döyündü
Özümü itirdim
Lap on yeddi yaşlı
Gənc kimi həyəcandan
Əllərim tərlədi
O hansı qüvvədir
Məni belə titrədən
Ruhumu özündən alıb
Gedən...
Hə,
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Bu sevgidir
Vurulmuşam
O aydın gözlü
Gülər üzlü
Ala gözlü
O baxışlara.
Məftun edib bir baxışdan
Soruşuram
Adln nədirDəniz...
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Dəniz

Dəniz
Gəl danışaq
O sevdiyim nigardan,
Üzü nurlu o yardan.

O da sənə bənzəyirTərtəmizdir gözləri.
Lap mavi Xəzər kimi
Eşqdən çırpınır ürəyi.
İstəyir hər zaman
Sevdiyin görməyi
Darıxır onun üçün
Ondan sevirəm
Sözünü eşitməyi.

Dəniz,
O da sənə bənzəyirDalğalar tək
Qıvrımdır saçları.
Hüzur verir
Mavi rəngli gözləri.
Ləpələrin ritmiylə
Hey döyünür ürəyi.
Sevir
Ayı, günəşi, yeri,
Xəzərdən əsən yeli.
Səhər günəş doğanda
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Oyanır həmin anda
Sənin seyrinə çıxır
Gəzir sahillərində
Hərdən zümzümə edir
Həzin-həzin bir səsləGünəş,tezdən oyandın?
Mənim yarımı görmədin?
Dalğalar,ay dalğalar,
Qağayılara deyin,
Ona xəbər çatdırsınGörünüşünə gəlmişəm.
Bəs,sən harda qalmısan?
Sənsiz tənha qalmışam,
Tez gəl,çox darıxmışam.
Dəniz
O da sənə bənzəyir
SevirSəni
Bir də məni...
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Dalğalar

Sanki sevgililər tək,
Dalğalar qucaqlaşır.
Ayrılıq acısını
Bir birinə danışır.

Bəzən dəcəl uşaq tək,
Oynaq olur dalğalar.
Dənizin havasında,
Məhəbbətin ətri var.

Çox qəmli çağlarımda
Həmdəmim olur dəniz.
Onunla dərdləşirəm,
Bəzən səssiz-səmirsiz.

Həsrət ilə,qəm ilə
Dolub-daşanda ürək.
Dəniz təsəlli verir
Mənə doğma adam tək.
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Çiçək verək analara

Analar bir çiçəkdir
Ürəkləri kövrəkdir.
Bayramın təbrik etsək,
Qəlbdən sevinəcəkdir.
Yuxusuz qalan gözlər
Övladın yolun gözlər.
Qalmasın yolda gözlərYollar göynəyəcəkdir..

Çiçək verək anaya
O ağbirçək sonaya
Qocalsa da sevinclə
Qəlbi döyünəcəkdir.
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Ata

Ötübdür başından çox qəza-qədər,
Yaşadığın ömür olmayıb hədər.
Mən səni sevirəm dünyalar qədər,
Dilimin ən müdrik sözüsən, ata!

Səndən güc alıbdır hər kəlməm,sözüm,
Adından boylanıb qəlbimə dözüm.
Həyatda həmişə ağ olub üzüm,
Çin olmuş arzumun üzüsən,ata!

Doğma ətrin ilə ruhuma doldun,
Qəlbimi isidir hənirin,odun.
Ömrümə əbədi yaraşıq oldun,
İşıqlı taleyin özüsən,ata!

Sevgidir ömrünün qucağı,qoynu
Sövq ilə çaldırdın övlad toyunu.
Sevinclə oxşarsan nəvə boyunu,
Arzumun nur dolu gözüsən, ata!
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Atam yaman qocalıb

(Atamın 80 yaşı şərəfinə)

Adlayıbdır səksəni
Atam yaman qocalıb.
Yaşadıqca ucalıb
Atam yaman qocalıb.

İllər bir bir sökülüb,
Yarpaq yarpaq tökülüb.
Sual kimi bükülüb,
Atam yaman qocalıb
Asta gəlir nəfəsi,
Ləpələnir həvəsi.
Daha kövrəlib səsi
Atam yaman qocalıb.

Ömrü əlindən saldı,
Vaxt ağzına su aldı.
Həyat qərib sualdı,
Atam yaman qocalıb.

Qaçıb ağzının dadı,
Büzüşüb qol qanadı.
Bir nağıldı həyatı,
Atam yaman qocalıb.
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Qanadlanmır xəyalı,
Bağrı lalənin xalı.
Bir elin ağsaqqalı
Atam yaman qocalıb.

Ata uca bir dağdı
Qocaldıqca ucaldı
Böyükdü, ağsaqqaldı,
Atam yaman qocalıb.
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Atamın

O ki,əzəl gündən qibləgahımdır,
Böyük ümidgahım,həm pənahımdır.
Sabahı bitməyən bir sabahımdır,
Günəş tək nurludur üzü atamın.
Zirvədir qar yağıb uca başına,
Qurbanam alnının hər qırışına.
Ömür-gün yolumun hər qarışına,
Düşübdü ləpiri,izi atamın.
Arzusu saçını sərib güneyə,
Ürəyi bənzəyir bir kövrək neyə.
Səksənin belini qatlayıb deyə,
Astaca titrəyir dizi atamın.

Dünya başdan-başa olubdu dözüm,
Hikmət çeşməsindən su içib sözüm.
Həyatda bir baba olsam da özüm,
Məni uşaq görür gözü atamın.

Damət,dönməyib o öz ilqarından,
Daim narahatdır balalarından.
Məni bu dünyanın bəlalarından,
Qoruyur duası,sözü atamın.
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Bağdagül nənəm

Qələm dostum yazıçı
Nurəddin Ədiloğlunun
“Mənim Bağdagül nənəm”
məqaləsini oxuyarkən

Coşub kükrəməzdi küləklər kimi,
Üzü nurlu idi mələklər kimi.
Kövrəkdi xeyirxah ürəklər kimi,
Elin ağbirçəyi, Bağdagül nənəm.
Dilində min naxış bayatı vardı,
Noğulu, şəkəri, nobatı vardı.
Könül boxçasında sovqatı vardı,
Elin ağbirçəyi, Bağdagül nənəm.

Ömrü əzəl gündən ismətli oldu.
Daim namaz üstə gözləri doldu.
Məktəbə getmədən bir məktəb oldu,
Elin ağbirçəyi, Bağdagül nənəm.
24.06. 2016
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Belə dünyadı

Hər anı bir naxışdı,
Gah borandı, gah qışdı,
Gah alqış, gah qarğışdı,
Dünya belə dünyadı.

Gah səslənən qavaldı,
Gah ağzına su aldı,
Həm cavab, həm sualdı,
Dünya belə dünyadı.
Gah birini baş edir,
Ürəyini daş edir,
Kimisə çaşbaş edir,
Dünya belə dünyadı.

Yüz yol dilə tut onu,
Ha geyin qızıl donu,
Hamının birdi sonu
Dünya belə dünyadı.
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Ömrümün aynasi

(Həyat yoldaşım
Kərbəlayi Kəklik xanıma ithaf edirəm)

Ömür-gün yoldaşım,başımın tacı,
Yaşa ilahinin verdiyi payı.
Sən keçmiş ömrünə baxma qıyqacı,
Şərəflə ötürdün hər ili, ayı.

Varlığım,məsləkim,sən ey sirdaşım,
Neçə yol əzaba,möhnətə dözdün.
Yüzədək çatasan,ey arxadaşım,
Əlli beş yaşını qeyd etdik bu gün.

Xoşbəxt övladların xoşbəxt anası,
Oğlunla, qızınla yaşa bəxtiyar.
Saf, şəffaf ömrümün olub aynası,
Xoşbəxt nəvələrin,bar-bəhərin var.

Ömrümün mənası,qürurla yaşa,
Yaşa, arzuların qoy tam çin olsun.
Həyatı sonadək cüt vuraq başa,
Savablar hər zaman diləyin olsun.
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Nəvə

Bir baba ömrünün bəhri,nübarı,
Bİr nənə qəlbinin gözəl baharı.
Ümid körpüsüdür körpə qolları,
Tükınməz arzudu,diləkdi nəvə.

Ömrü gələcəyin tutub əlindən,
Öpür arzularım onun telindən.
Sözlər şirin-şirin uçur dilindən,
Ümidlərlə dolu ürəkdi nəvə.

Baxın ocağımın körpə oğluna,
Arzular,ümidlərgirib qoluna.
Haqq nuru ələnsin daim yoluna,
Üzü süd qoxulu mələkdi nəvə.

Damət,arzu gülür ümid tağında,
Təbəssüm oynayır gül dodağında.
Oğlumun mənalı ömür bağında,
Bir gözəl ətirli çiçəkdi nəvə.
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Şairdən bir kəlmə söz qalsın gərək

Hamı bu dünyadan bir gün köçəcək,
Ancaq hər ömürdən iz qalsın gərək.
Rəssamdan.memardan bənsəzrsiz əsər,
Şairdən bir kəlmə söz qalsın gərək.
Belə söyləyibdir aqil babalar.
Əməlsiz bir ömrün mənası yoxdur.
Hec zaman unutma sən bu hikməti,
Xoşbəxt o insandır əməli çoxdur.
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Qurtula bilməssiz haqqın selindən

Bir körpə ağlayır vəhşət içində,
Qaçqın düşüb obasından,elindən.
Anasız,atasız dəhşət içində,
Xəbərsizdi hələ öz taleyindən.

Gözünə baxırsan,ağrıları çox,
Ümidin köksünə sancılıbdı ox,
Nə evi-eşiyi,nə loxması yox,
Zalım adamların qaçıb əlindən.

Özünü dünyaya ağa sayanlar,
Bitməzmi bu qədər tökülən qanlar?
Gözləri qızarmış qara şeytanlar
Qurtula bilməssiz haqqın selindən.
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Yaz yağışı

Yağış yağır
Eyvanımdan damcı-damcı.
Hər damcıda pıçıldayır
Hey gözlə məni.sən ay bacı
Sevdiyimlə görüşüm var.
Demək,
Damcıların da sevdiyi var
Onları da gözləyən var,
Görüşləri bahardadır...
Mənim də görüşüm var,
Qonaq gəlir nazlı nigar!
Darıxıb qəlbim, ey yar,
Bir yerdə qalaq, nə olar!

O pəncərə arxasında
İkimizdə dayanaraq
Seyr edərik biz yağışı,
Sevgi dolu o baxışı...
Bitər hicran,mənim gülüm,
Çox gözəldir yaz yağışı...
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Qoy haqqa o dirənsin

Dağların vüqarı var,
Gəlin gedən o qızda.
İsmət.həya,işıq,nur
Çiçəkləyibdi üzdə .

Saçları şəlalədir,
Dağılıb axır yerə.
Ağ bənizi lalədir,
Günəş tək baxır yerə.

Bilsin,gəlinə deyək,
Öyrətməsin, öyrənsin.
Əyər-əskiyin əyək,
Qoy haqqa o dirənsin.

Dönük,donuq olmasın,
Deyinməsin hər şeyə.
Xəzan vurub solmasın,
Borana düşdüm-deyə.
Damət Salman oğlunun şeirləri
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Payızdır

Başına çən düşüb uca dağların,
Üzündə sevgi var barlı bagların.
Həsrəti dil açır ötən çağların,
Uzaqlar əl edir payızdır daha.

Buludlu göylərin gözləri dolub,
Hər tərəf xəzandır çiçəklər solub.
Külək ağacların saşını yolub,
Yarpaqlar əl edir payızdır daha.
Boşalmış yuvalar olubdur qərib,
Çöllərin ruhunu küləklər dərib.
Fəsillər sultanı fərman göndərib,
Torpaqlara əl edir payızdır daha.
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Uçaqdayam

Göy üzündən keçir ömrüm,
Yollar yaxın asimana.
Dağların da boyu çatmır
Mən durduğum bu ünvana

Ağ buludlar taya-taya,
Bax göydəki haqql saya
Bu da yoldu bir dünyaya
Düşmə gümandan - gümana.
Haqqa baş əyir fələklər,
Gərək paklansın ürəklər.
Zikr etdim duysun mələklər
Salam olsun din - imana.

16.01.2015 Bakı-Kiyev
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Şairlər

Adlayır zamanın şaxta,qarından,
Hec vədə dönməyir öz ilqarından.
Taleyin dolanbac dolaylarından,
Hünərlə,zəfərlə keçir şairlər.

Ruhu öyrənibdi haqqın dilini,
Ömrü haqq yolunun sıxıb əlini,
Həyatda həmişə öz əməlini,
Sözün arşınıyla ölçür şairlər.
Taleyi əcəldən bir nəhəng daşı
Vüqarı dağlarla durur yanaşı.
Dünyada həqiqi dostu,sirdaşı,
Qəlbinin gözüylə seçir şairlər.

Hər sözü çiçəkdi ətrini iylə,
Ömürlər bəzənir təravəti ilə,
Damət,sevgi dolu əməlləri ilə,
Elin yaddaşına köçür,şairlər.
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Ürək

Ruhunda sönməmiş hələ közüm var,
Onun gözlərində mənim gözüm var,
Yara deyilməmiş bircə sözüm var,
Ürək, söylə mənim zamanım varmı?
Sən təlaş içində fəryad edirsən,
Mənim harayımı yara yetirsən.
Bu fani dünyadan doyub gedirsənÜrək, söylə mənim zamanım varmı?

Neçə il cismimə yoldaş olmusan,
Özün ağrımısan, özün dolmusan.
Döyünə-döyünə sən yorulmusanÜrək, söylə mənim zamanım varmı?

Qoy ötən günləri salım yadına,
Yox daha bir kimsə yetməz dadına.
Övladlar qovuşsun hər muradınaÜrək, söylə mənim zamanım varmı?

Gözlərin yollarda daha qalmasın,
Xəyal göylərini bulud almasın.
Ayrılıq havası fələk çalmasın,
Ürək, söylə mənim zamanım varmı?
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Məsum körpə

Göz açdım dünyaya mən gözü yaşlı,
Donmuşdu anamın gözündə yaş da.
Eşidə bilmədi “inqə” səsini
Taleyim gülmədi bu körpə yaşda.

Gözümün önündə canlanır səhnəTabloya çəkirəm ana rəsmini.
Məsum körpə seyr edir ana nəşini
Rəsm etmək olmur onun qənini.

Kaş ki,gəlməyəydim bu dünyaya mən
Onun ölümünə səbəbkar oldum.
Göz açdığım dündən mənəm günahkar
Günahdan üşüyür ocağım, odum.

Dünyanın ağrısı, acısı böyük,
Anasız böyümək körpə üçün yük.
Tale amansızdır,bəxt üzü dönük,
İcimdə ağlayır bir laylay səsi.
****
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İMAN İŞIĞINDA
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Allaha xitab
(Minacat)

Sən ey ucalardan uca Allahım,
Bütün müşkülləri açan Allahım.
Tək sənin eşqindir qəlbimin varı,
Bu eşqlə çiçəklər ömür baharıı.

İlahi, bilmirəm kiməm, nəçiyəm,
Sənin dərgahında bir dilənçiyəm.
Bir söz bağçasıdır sinəmdə ürək,
Sevginlə açılır o,çiçək-çiçək.

Ya rəbbim, kimim var səndən savayı,
Adınla nurlanır könül sarayı.
Eşit harayımı, eşit səsimi,
Qoy daim eşqindən alım dərsini.

Geyindir sözümə sən hikmət donu,
Sənsən düçüncəmin əvvəli, sonu.
Tükənməz qüdrətin,min bir adın var,
Sənin hər adına etiqadım var.

Bütün hökmlərin hökmdarısan,
Haqqın,ədalətin vəfadarısan.
Ya rəbb zalımların qənimi sənsən,
Sənin ədalətli hökmünə əhsən.
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Əvvəlim,axırım, sonumdu torpaq,
Sən verən mübarək donumdu torpaq.
Mənim taleyimdən ötən,hər anım,
Boynundan asılıb sənin fərmanın.

Can da, can alan da sənin əsirin,
Gizlidir mübhəmdir həmişə sirrin.
Sənin qüdrətini vəsf eləmək üçün
Ağlayır sinəmdə söz için-için.
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Ya rəbb...

,,Bissimillahir-rəhmanir-rəhim”,
Ya Rəbb, misralarım qoy nübar olsun.
Səp mənim ruhuma qüdrət nurunu,
Yazdığım hər sətir növbahar olsun.
Sirlərin içində sirri-xudasan.
Nurundan sirlərin gözü qamaşır.
Səcdənə xalıtək döşənib ömrümİlmələr çağlayır, naxışlar daşır.
Mübarək adını basıb bağrına,
Cümlə yaranmışın ruzi təknəsi.
Sənin eşqin ilə çırpınır müdam,
Misralar içində sözün sinəsi.

İman işığında çağlayan qəlbim,
Düzür misralara arzularımı.
İlahi, şənini vəsf edir qələm,
Özün urvatlı et könül varımı.
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Reyğəmbərim

(nət)
Yerlərin, göylərin ey müqəddəsi,
Təpmisən ruhuma paklıq həvəsi.
Dinlə ürəyimdən gələn bu səsi,
Sənə salam olsun,ya Peyğəmbərim.

Ey hikmət elminin nurlu şəhəri,
Kamal dünyasına açdım səhəri.
Külli-kainatın son münəvvəri,
Sənə salam olsun,ya Peyğəmbərim.

Səndən ədəb dərsi aldı mələklər,
Qarşımda səcdəyə durdu fələklər.
İman işığıyla dolub ürəklər,
Sənə salam olsun, ya Peyğəmbərim.

Mübarək qədəmin dəydiyi yerə,
Gözaydınlıq verdi illər-illərə.
Müqəddəs bir səda qondu göylərə,
Sənə salam olsun, ya Peyğəmbərim.

Sən ədəb ümmanı, hikmət dənizi,
Nurundan gecənin qacdı bənizi.
Bizim özümüzə tanıtdın bizi,
Sənə salam olsun, ya Peyğəmbərim.
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Atının nalından od qopan zaman,
Bələndi işığa böyük asiman.
Külli-kainatdan səs gəldi bu an
Sənə salam olsun, ya Peyğəmbərim.

Qəlbim səni anır hər kəlmə başı,
Adınla nurlanır sözün yaddaşı.
İslam üzüyünün parlayan qaşı,
Sənə salam olsun, ya Peyğəmbərim.

Haqq səndən başlanır ey ulu bəndə.
Eşqinlə dil açıb ruhum bədəndə.
Hər iki dünyamın nicatı səndə,
Sənə salam olsun, ya Peyğəmbərim.

Heyrətdən heyrətin çatılıb qaşı,
Sirli hikmətini bilməz hər naşı.
Yerlərin, göylərin ulu nəqqaşı,
Sənə salam olsun, ya Peyğəmbərim.

Həqiqət yolunda dayandın mətin,
Açdım qapısını ulu hikmətin,
Hər an səni səslər sənin ümmətin,
Sənə salam olsun, ya Peyğəmbərim.

Qapına sürmüşəm inam atımı,
Səndən istəyirəm mükafatımı,
Qəbul et,ya Nəbi,salavatımı,
Sənə salam olsun, ya Peyğəmbərim.
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Ziyarətə Kəbəyə gəl

Ümid olsun oban elin
Boş ötməsin ayın,ilin,
Haqqdan pay alsın əməlin.
“Sübhanallah” desin dilin.
Ziyarətə Kəbəyə gəl

Ömrə güzgüdür pak əməl
İbadətlə imanə gəl
Səndən sonra,səndən əvvəl
“Sübhanallah” desin dilin
Ziyarətə Kəbəyə gəl.

Qurudacaq gün ahların,
Təmizlənər günahların.
Çiçəkləyər gül ahların
“Sübhanallah” desin dilin
Ziyarətə Kəbəyə gəl.

Bəni Adəm ilk adındır,
Dünya yolun həyatındır.
Quran,İncil, Tövratındır
“Sübhanallah” desin dilin
Ziyarətə Kəbəyə gəl.

Mənəm adəmin övladı,
Əhməd olubdu ilk adı.
Bu dünya fani dünyadı,
“Sübhanallah” desin dilin
Ziyarətə Kəbəyə gəl.
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Ya Hüseyn

Qəlbimin, ruhumun şah vüqarısan,
Hər iki dünyamın eibarısan.
Müqəddəs dinimin bayraqdarısan,
Uca hörmətinı qurban,Ya Hüseyn.

Kərbəla çölündə bir qəmli gündə,
Həqiqət üğrunda dayandın öndə.
Fəqət baş əymədin düşmən önündə,
Sənin cürətinə qurban,Ya Hüseyn

Adınla dünyaya haqq donu biçdin,
Həqiqət yolunda canından keçdin.
Sevərək şəhidlik yolunu seçdin,
Ulu niyyətinə qurban,Ya Hüseyn.

Körpələr oxlandı bələklərində,
Səbri çilikləndi fələklərin də.
Gözümdən yaş axdı mələklərin də,
Dərdə taqətinə qurban,Ya Hüseyn.

Abbasın qolları düşdü torpağa,
Fələklər hövlündən qalxdı ayağa.
Meydandan səs gəldi-hardasan,ağa?
Qardaş xiffətinə qurban,Ya Hüseyn.

Hərməla oxuyla sinə dağladı,
Göylər saçın yoldu fələk ağladı,
Kərbəla səhrası qara bağladı,
Kədərli qəddinə qurban,Ya Hüseyn.
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İmanın,inamın uca zirvəsi,
Adlnla başlanır şəhadət dərsi.
Rəsuli-Əkrəmin əziz nəvəsi,
Boyuna,şəstinə qurban,Ya Hüseyn.

Böyük əqidənin bükülmız qolu,
Ulu həqiqətin müqəddəs yolu.
Ey həzrət Əlinin hünərvər oğlu,
Sənin qüdrətinə qurban, Ya Hüseyn.

Yetmisən mübarək,ulu bir ada,
Cəddinlə çatırsan hər vaxt imdada.
Adın həkk olunub ərşi-əlada,
Böyük hikmətinə qurban,Ya Hüseyn.

Damət Salmanoğlu ah çəkib ağlar,
Könül mətləbini adından alar.
Hər iki dünyada aşiqlərin var,
Mehri-ülfətinə qurban,Ya Hüseyn.
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Bu söz kainatın zəfər tacıdır

,,Bissimillahir-rəhmanir-rəhim”,
Bu kəlam ömürlük könül fərəhim.
Bu sözlə açılır cahan kitabı,
Bu sözdür dünyanın dözümü,tabı.

Bu sözün nuruyla yaranıb bəşər,
Bu söz axırət,həmdə ki, məhşər.
Bu sözlə alışır könlümün şamı,
Bu sözdür yaradan hər ehtişamı.

Hikmət hikmətini alıb bu sözdən,
Hörmət hərmətini alıb bu sözdən.
Bu söz kainatın zəfər tacıdır,
Ən ulu sözlərin başlanğıcıdır.

Bu sözdür açarı qalibiyyətin,
Muradı ondadır hər bir niyyətin.
Cümlə ağrıların şəfası onda,
Hər iki dünyanın şəfasl onda.

Bu söz nəfəslərə nəfəs veribdi,
Bu sözlə dünyada səs göyəribdi.
Cahanın hər sirri bu sözdən keçir,
Hər sirr öz sirrini bu sözdən içir.
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Dünya öz ömrünü bu sözdən alıb,
Kainat önündə səcdəyə qalıb.
Arzuya,ümidə qanaddır bu söz.
Əbədiyyət adlı həyatdır bu söz.

Sükutla bu sözü zikr edir daşlar,
Yolların ömrü də bu sözlə başlar.
Bu sözdə yurd salıb fəzilət, kərəm,
Həmişə bu sözlərdən kömək istərəm.
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Kitab

Ürəklər döyünür bu xoş həvəslə,
Daim göz önündə sən onu bəslə.
Müdrik babaların gələcək nəslə,
Böyük nəsihəti,sözüdür kitab.

Rəsulu-Əkrəmin vəsiyyətidir
Cümlə müsəlmana nəsihətidir.
Külli-kainatın həqiqətidir,
İlahi mətləbin özüdür kitab.

Ulu Nizaminin “Xəmsə”sidir o,
Böyük Nəsiminin haqq səsidir o,
Xətainin vətən sevgisidir o,
Sevgi ocağının közüdür kitab.

Açır düyününü bağlı dillərin,
Sorağını verir uzaq illərin.
Damət düşün bunu dərindən-dərin,
Hikmətin mübarək üzüdür kitab.
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Sevgi yarpaqları...
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İlk məhəbbət

Köksümdə quş kimi çırpınır ürək,
Unuda bilmirəm,ilk məhəbbəti.
Vulkan tək püskürür həsrət dağları,
Unuda bilmirəm,ilk məhəbbəti.
Çöküb ayrılığın dumanı,çəni,
Dərdin yelkələndi saçımın dəni
Eşqin zindanına salıbdır məni,
Unuda bilmirəm,ilk məhəbbəti.

Sevənlər ağlayır sarı sim üstə,
Daima olurlar ürəyi xəstə.
Yaş donar gözümdə lap son nəfəsdə,
Unuda bilmirəm, ilk məhəbbəti.
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Sənin eşqin

Mən ki, bu qismətdən qaça bilmədim,
Hərdən qanad açdım uca bilmədim.
Sevgimin sirrini aça bilmədim,
Özünə bu qədər bağlama məni.
Sənin vüsalındır mənim baharım,
Tək sənin eşqindir dövlətim,varım
Sənsiz itib səbrim,yoxdu qərarım,
Özünə bu qədər bağlama məni.

Payız buludu tək hər gün doluram,
Bahar çiçəyitək vaxtsız soluram.
İnsafsız mən sənsiz dəli oluram,
Özünə bu qədər bağlama məni.
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Yaraşır

Gəl oxşayım narın-narın,
Gözəl xurmayı saçların.
Qələndi qara qaşların,
Sevmək sənə çox yaraşır.

Təravətli gözəl gülsən,
Gəl mənimlə danış,gül sən.
Püstə dodaq,incə belsən,
Sevmək sənə çox yaraşır.

Sənsən eşqim,sənsən əhdim,
Mənim olsun şirən-şəhdin.
Qız,səni mən vəsf elədim,
Sevmək sənə çox yaraşır.

Sinəmdə eşqin naxışı,
Qoy yağsın sevgi yağışı.
Oddu,alovdu baxışın,
Sevmək sənə çox yaraşır.
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Səni bağışlayan deyiləm əsla

Nə qədər ağlayıb göz yaşı töksən,
Səni bağışlayan deyiləm əsla.
Dayanıb qarşımda boynunu büksən,
Səni bağışlayan deyiləm əsla.
Sən ülvi eşqimi cox ucuz tutdun,
Mənim göz yaşımla dünyanı yudun.
Vəfa kəlməsini nə tez unutdun,
Səni bağışlayan deyiləm əsla.

Dünya dar gələcək sənin özünə,
Dilin topuq vurar,baxmaz sözünə.
Hərdən görünsən də,sənin gözünə,
Səni bağışlayan deyiləm əsla.

Qəlbim həsrətindən ah çəkir necə,
Gündüzlər gözümdə gecədir gecə.
Şəklini oxşardım hər gün gizlicə,
Səni bağışlayan deyiləm əsla
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Sənsiz, gülüm, mən neyləyim?
Küsüb məndən nazlı yarım,
Heç bilmirəm ki, neyləyim.
Ala gözlü, ay nigarım,
Səninçün bəs mən neyləyim?

Şair qəlbi kövrək olar,
Tez boşalar, tez də dolar.
Gah rəngi alar,gah da solar.
Söylə, gülüm, mən neyləyim?

Gəl barışaq,deyək-gülək,
Ayrılığa dözmür ürək.
Müşkül işi xeyrə görək,
Sənsiz, gülüm,mən neyləyim?
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Sənə sözüm var

Qatil gülləsitək atma addımı,
Bir az yavaş yeri,sənə sözüm var.
Nə olar,insaf et,bir məni dinlə,
Ay qaragöz pəri,sənə sözüm var.

Bir baxışla vurulmuşam qəddinə,
Yetirmisən məni məcnun həddinə.
Həsrət hopub şeirimin hər bəndinə,
Eşqimin and yeri,sənə sözüm var.

Qəlbimi atəşin yaxır gizlicə,
Mənim ürəyimdir keçdiyin küçə.
Nə günüm gündüzdü,ne gecəm gecə
Dilimin əzbəri,sənə sözüm var.

Damətin dilbəri, yanağı lalə,
Həsrətin könlümü salıb məlala.
Gəl mənim ömrümün ətrinə belə,
Arzumun səhəri, sənə sözüm var.
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Qısqanıram

Çoxdan öyrənmişəm dərdin dilini,
Rəhm elə,əlimdən çəkmə əlini.
Qıymaram oynatsın bircə telini,
Saçını yellərə qəsqanır ürək.

Demə bu yollardan bircə yol daşın.
Sevda yollarında mənəm yoldaşın.
Sellənə-sellənə tökülsə yaşın.
Səni o sellərə qısqanır ürək.
Həsrətdən çağrışır sonasız göllər
Gözəl gözlərindən danışır ellər.
Sənin camalından utanır güllər,
Adını güllərə qısqanır ürək.
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Adını qəlbimə nəxş elə dedim

Mən səndən dünyanı istəmədim ki,
Bircə ürək boyda məhəbbət umdum.
Sevginə həmişə güvənim deyə,
Bir könlü bəzəyən dəyanət umdum.

Bəxtimin tacı ol, gözümün nuru,
Ruhuma səadət bəxş elə dedim.
Məhəbbətin isti əlləri ilə,
Adını qəlbimə nəqş elə dedim.

Tək səndən istəyim bu olub gülüm,
Qəlbimiz sevgiylə boyana bilsin.
Həyatın amansız tufanlarında,
Eşqimiz ayaqda dayana bilsin.
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Alovum üşüyür közümdə yenə

Dünyanın mənimlə qəsti var imiş,
Ürəyim sıxılır köksümdə yenə.
Fələyin çaldığı havası ağırmış
Qəm,kədər oynayır gözümdə yenə.
Bizi oyuncaq tək oynadır fələk,
Ömrü çaydan kimi qaynadır fələk.
Həsrət ocağı tək alışır ürək,
Alovum üşüyür közümdə yenə.

Kədər bəxt yolunda at oynatsa da,
Səbrimə fələyin oxu batsa da,
Hərdən qaraçuxam qəfil yatsa da,
Haqq nuru tükənməz sözümdə yenə.
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Ay qız

Unudub dünyanın ələmlərini,
Qoy sinəm üstünə qədəmlərini.
Qəlbimə səpirsən dərd- qəmlərini
Sən məni yandırıb yaxırsan, ay qız.

Durmusan taleyin dönüş yerində.
Elə bil yığvalı dönmüş yerin də.
Səsimiz üşüyür görüş yerində,
Sən məni yandırıb yaxırsan, ay qız.

Köksümdə həsrətlə çırpınır ürək
Sənli xatirələr kövrəkdi,kövrək.
Gə, qoyma sevinsin bu zalım fələk,
Sən məni yandırıb yaxırsan, ay qız.
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Bağişla məni

Bu qəmi,kədəri sən verdin mənə,
Ayrılıb gedən o hicran günü.
Getdin acı həsrət dərd verdi mənə,
Gəl,ovut könlümdə harayı,ünü.

Halımı görənlər məni qınayır,
Sorurlar kim salıb bu halə səni.
Rəngim açılmayır,ürəyim yanır,
Eşqim,gətiribdi zavala məni.

Tək səni sevməkdi mənim günahım,
Gül belə insafsız olarmı gülüm?
O qədər yoluna bağlanmışam ki,
Yetim bənövşəyə dönübdü könlüm.
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Bənövşə boylum

Sənin xəyalınla yaşayıram mən,
Həsrətin qəlbimi yandırır-yaxır.
Könül baxçamızda tənha qalmışam,
Həsrət yağışları üstümə yağır.

Gəl gülüm.yenə də tutum əlindən,
Duyum ömrümüzüm ilk görünüşünü.
Qoxlayım ətirli qıvrım telindən,
Seyr edim üzündə,yar gülüşünü.
Könül baxçamızda güllər açılsın
Sevgi bənövşə tək saçsın atrini.
Yenə də yaxın gəl,bənövşə boylum
Daim əzizlərəm sənin xətrini.
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Yönün məndən dönüb, niyə?

Göz yaşların gilə-gilə,
Yanağında donub-niyə?
Mən səninlə gülə-gülə,
Dedim-odun sönüb, niyə?
Gözəllikdə tayın yoxdur,
Sevənlərin sayı çoxdur.
Kirpiklrərin,Vallah,oxdur,
Səmtin yana çönüb, niyə?

Sənsən mənim səsim,sözüm,
Yolum, rizim, görən gözüm.
Yox taqətim,necə dözüm,
Yönün məndən dönüb, niyə?
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Yanıram

Ürəyim yıxılıb bu qəmin üstə,
Ağrılar səpilib sinəmin üstə.
Bu könül sazımda “Dilqəmi” üstə,
Tellənə-tellənə yanıram, gülüm.

Dərdin səhrasından keçib gedirəm,
Səbrimi zəmi tək biçib gedirəm.
Gözümün yaşını içib gedirəm,
Sellənə-sellənə yanıram, gülüm.
Kaş qəbrim olaydı qolların sənin,
Sinəmdən keçəydi yolların sənin.
Düşüb qədəminə vüqarım sənin,
Dillənə-dillənə yanıram, gülüm.
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Yada salarsan

Ürəyin darıxanda,
Həsrət oda yaxanda.
Bir ah bitər yaxanda
Yada salarsan məni.

Göy üzü naxış -naxış,
Yağanda həzin yağış
Bir səs gələcək tanış
Yada salarsan məni.

Yollar buz bağlayanda
Dərd sinə dağlayanda,
Pəncərən ağlayanda
Yada salarsan məni...

Saçlarıma düşüb dən
Gözlərimə enib çən,
Çox keçibdi o gündən
Yada salarsan məni...

Çox şey unudulacaq,
Bunu unutma ancaq.
Sönməz eşq adlı ocaq,
Yada salarsan məni.
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Dalğanın sahili öpdüyü yerdə

Birimiz dənizik, birimiz sahil,
Mən dalğan olum, sən də sahilim.
Qorxutmaz nə boran,nə tufan bizi,
Gəl görüş yerinin göz yaşın silim.
Səni gözləyəcəm, gülüm, o yerdə,
Dalğanın sahili öpdüyü yerdə.
Onlar da görüşüb tez ayrılırlar,
İntizar çəkirlər biz çəkən yerdə.
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Darıxmışam mən

Ayrılıq ruhumu məndən alıbdl,
Sənli duyğularım yetim qalıbdı.
Sevdalı qəlbimi dərd talayıbdı,
Sənli günlər üçün darıxmışam mən.

Bahar çiçəyi tək bir təzə-tərdin,
Könlümə sevginlə fərəh verərdin.
Bəs niyə qəlbimdən sevinci dərdin,
Sənli günlər üçün darıxmışam mən.

Gəzərdik cahanı verib əl-ələ,
Fələyi insafsız bilməzdim belə.
Gözüm yollarında qalıbdır hələ.
Sənli günlər üçün darıxmışam mən.
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Düşüncələr

Bu nə iztirabdı, bu nə həyəcan,
Qəlbimin təlaşı ötüşmür bir an
Sənli günlərimdən ruhuma hopan
Kövrək xatirələr dinir, danışır...
Gözlərim yol çəkir,fikrim qarışır.

Sənli günlərimi düşünüb,anıb,
Verdiyin sözlərə bir- bir inanıb,
Ürəyim neçə il alışıb yanıb
Duyğular sinəmdə kükrəyir, daşır
Gözlərim yol çəkir, fikrim qarışır.

Bu ürək sənin üçün döyünürdü hey,
Səni düşünürdü, öyünürdü hey...
Sevgin gözlərimdə böyüyürdü hey,
İndi xəyalınla dərd qucaqlaşır
Gözlərim yol çəkir, fikrim qarışır.

Amma yarı yolda qırıldı ürək,
Sanki fərman verdi bizə bu fələk.
Məni dəli edən gül üzlü mələk
Gör necə həsrətlə sinəm alışır
Gözlərim yol çəkir, fikrim qarışır.

Bu istək icimdə soldu,saraldı,
Ölən bir sevgidən xatirə qaldı...
Ümidin gözü kor,dili isə laldı,
Fələk taleyimlə hələ yarışır
Gözlərim yol çəkir, fikrim qarışır.
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Əsirin, qulunam, eşqinsə şahdı

Bir ülkər doğulub mənim bəxtimdə,
Ey saçı ağarmış,cavanlaş!-deyir.
Ömrün payızıdı,dedim-mənim də,
Yox,yox,baharıdı,razılaş -deyir.
Qara gözlərindən ildırım çaxır,
Odlayır qəlbimi,yandırır,yaxır.
Ruhumu oynadır,baxır,hey baxır,
Hakimin olaydın mənə kaş-deyir.

İşvəli,qəmzəli o,ərköyün qız,
Zülmət gecələrdə parlayan yalqız.
Bacar ax qəlbimə,ürəyimə saz,
Arzu-diləyimə qulaq as-deyir.

Oduna yandığım,bil ki,günahdl,
Qəlbimdə tufandı,nalədi.ahdı.
Əsirin,qulunam,eşqinsə şahdı,
Yanağına donub qalan yaş-deyir.
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Gəl barışaq əzizim

Könlüm,gözüm yollarında qəribsər,
Ümidimi külək döyər,yel əsər.
Sənsiz ömrüm son mənzilə tələsər,
Gəl barışaq,gəl barışıaq, əzizim.
Qoy səninlə haraylanım,haylanım,
Nəfəsinlə günəşlənim,aylanım.
Sən ey məndən uzaqlarda qalanım,
Gəl barışaq,gəl barışıaq, əzizim.

Kövrək duyğum,şirin nəğməm, bayatım,
Qoy vüsalı yarpaq yarpaq oyadım.
Sənsən mənim sevgi dolu həyatım,
Gəl barışaq,gəl barışıaq,əzizim.
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Eşqin ürəyində çağlayan ümman

Gülüm,darıxmışam səninçün yaman,
Əsirin olmuşam bu yaşında mən.
Eşqin ürəyimdə çağlayan ümman,
Gəl dərdi dəfn edim yaddaşımda mən.

Gülüm,darıxmışam səninçün yaman,
Ruhun göy üzündə uçur quş kimi.
Sən gedən yollara kipriklərimlə
Gözlərim yazıbdı sənə eşqimi.

Gülüm,darıxmışam səninçün yaman,
Sənsizlik odunda yanıb qalmışam.
Sən gedən çiçəkli güllü yollara
Səni sevdiyimi pıçıldamışam.
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Əzizim

Sənin eşqin məni daim ucaldır,
Acı intizarın qəlbi qocaldır.
Tut əlimdən məni göylərə qaldır
Könlümü yaşadan sənsən.
Sən arzu bağımın gülü çəçəyi
Ruhumun sevgisi,gözə göyçəyi.
Ömür sarayımın şirin mələyi,
Könlümü yaşadan sənsən.

Sən mənim gözümdə çağlayan dəniz,
Sevgi qoxuludu hər cığır,hər iz,
Sevgidi hər şeydən müqəddəs,əziz.
Könlümü yaşadan sənsən.

Damət yaşar sənlə mövsümünü
Bir sənli nəğmədir ömrün hər günü.
Səpələ ömrümə təbəssümü
Könlümü yaşadan sənsən.
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Gəl

Hardasan, sevgilim, hardasan harda?
Gəl,bahar ətirli küləklərlə gəl.
Ömrümün içimdə tənha qalmışam,
Bu gecə yuxuma mələklərlə gəl.
Sənin həsrətinə dözməyir qəlbim,
Könül gülzarımda,yarpaqlar soldu.
Sənsizlik içimdə elə darıxdım,
Fikrimin,duyğumun gözləri doldu.

Dağların başına çən gələn kimi,
Mənimdə qəlbimdə həsrət çəni var.
Barı uzaqlardan mənə əl eylə,
Həsrət niqabından çıxsın duyğular.
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Xəzərin sahilində

Kaş ki,sən yanımda olaydın, gülüm
Günəşin doğmasın bir seyr edərdik.
Xəzərdən boylanar al günəş, gülüm,
Onun şöləsində rəsm çəkərdik.
Qırçın ləpələrin şırıltısına
Biz nəğmələr qoşub bəstələyərdik.
Balıq qulağının narıncısını
Bir yerdə toplayıb, bir sevinərdik.
Qağayılar uçur hey gülə-gülə
Deyirəm nə ola,sevgilim gələ.
Qollarım dolansın o incə belə,
Xəzər sahilində biz gəzək qoşa...
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Saxla sən

Nəğmə kimi dodaqlarda ötərəm,
Bənövşə tək yollarında bitərəm,
Hər arzuma,istəyimə yetərəm,
Əgər əhdi,etibarı saxlasan.

Əsən küləklər saçlarını daraqlar,
Məhəbbətin ürəyimi varaqlar.
Həsrət könlüm ünvanını soraqlar,
O ünvanda bu eşqimi saxla sən.
Bir quş kimi pəncərənə qonaram,
Heyrət olub baxşında donaram.
Məhəbbətdən heykəlini yonaram,
Sədaqətli duyğuları saxlasan.
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Gələrəm yuxularına

Alıram ətrini xatirələrdən,
Gülüşün səslənir qulaqlarımda.
Sənli xəyallara dalmışam yenə,
Adın çiçəkləyir dodaqlarımda.

Bələnib sevincə kövrək duyğular,
Arzular sinəmdə çiçək-çiçəkdir.
Bu gecə içimdə həsrət yuxular,
Vüsal harayıma hay verəcəkdir.
Qırılar həsrətin solğun ilməsi,
Vüsal nəğmələri çıxar yollara.
Əsən küləklərin yolunu kəsib,
Sənə bir xatirə nəğmə yollaram.

Gecələr gələrəm yuxularına,
Bilirəm yuxuda diksinəcəksən.
O kövrək nəğməsi basıb bağrıma.
Soyuq gecələrdə isinəcəksən.
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Xatırlanar hər zaman

Gülüm,səni unutsam,
Onda unudam gərək,
Xatırlanan hər anı,
Qışda qarı boranı,
Yazda çəni dumanı.

Gülüm,səni unutsam,
Onda unudam gərək,
Əsən Xəzri küləyin
Ağ ləpəli dənizin,
O qumlu sahillərin.

Gülüm,səni unutsam,
Onda unudam gərək,
Yaşıl palıd meşəsin,
Heç bənzəri olmayan,
Süsəylərin gur səsin.

Gülüm,səni unutsam,
Onda unudam gərək,
Ovucumda içdiyin
Suyu baldanda şirin,
Sərin şır-şır bulağın.

Ötüb keçən hər anı
Köksümüzdə varsa can,
Unudulmaz bax o an,
Xatırlanar hər zaman.
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Xatırla məni

Biz
Bir şəhərdə yaşayırıq
Amma
Elə bil çox uzağıq
Bir-birimizə.
Ürəyim təlaşda,söhbət edir öz-özüylə.
Görən hardadır,
Məni xatlrlayırmı?...
İndi əlim çatmır əlinə
Sığal çəkəm qıvrın telinə.
Gözüm baxmır gözünə
Qulaq asım,söhbətinə,sözünə.
Biz bir şəhərdə
Yaşayırıq,
Bir şəhərdə yaşlanırıq...
Görə bilmirəm onu
Onun gül çöhrəsini
Heç olmasa unutmayıb
Xatlrlayarmı məni?Ona olan saf sevgimi
Bir də ötən günləri...
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Vüsal çağı

Bahar gəlib bizim elə,
Sevən könlüm gəlib dilə.
Nə olaydı,yarım gələ,
Bilsin yaman darıxmışam

O mənim üçün havadı,sudu
Ruhumun saf duyğusudu,
Ürəyimin arzusudur,
Yoxdu güman darıxmışam.
Tək sevdiyin o nigardı,
Gül ətirli, gözəl yardı,
Vüsal çağı növ-bahardı,
Bitmir hicran darıxmışam.

Gəl qovuşaq ceyran gözlüm,
Deyək,gülək,şirin sözlüm.
Bitsin hicran daha, gülüm,
Sənsiz yaman darıxmışam.
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Vüsal

Ayrılıq neçə yol sınadı məni,
Demə,bu əzaba dəyərmiş vüsal.
Baxıb bir ürəyin intizarına,
Bir gün bəxt qapısın döyərmiş vüsal.
Yaşayır həmişə ən xoş diləkdə,
Ondan qanad alır duyan ürək də.
O,qədəm basanda sevən ürəkdə,
Qışı da al-əlvan edərmiş vüsal.
Damət, o insana dünya bağışlar,
Aləmdi onda gözəl naxışlar.
İnan bu həyatda bircə baxışla
Həsrətin qəddini əyərmiş vüsal.
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Vurğunam qəlbimi bəzəyən gülə

Körüyə dönmüşdü eşqin ocağı,
Görüşə gəlmişdi yar axşam çağı.
Cənnətin özüydü vüsal qucağı,
Gözləri gülürdü duyğularımın.

Gözüm heyran idi şux duruşuna,
Üstümə ələnən nur baxışına.
Baxıb Tanrı çəkən,çatma qaşına,
Gözləri gülürdü duyğularımın.

Vurğunam qəlbimi bəzəyən gülə,
Ömür bu sevgiylə kaş deyib-gülə
Baxırdı üzümə bəxt gülə-gülə
Gözləri gülürdü duyğularımın.
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Özüm də özümü tanımadım heç

Üz-üzə dayandım xəyalınla mən,
Ötən günlər üçün yaman darıxdım.
Sənin gedişindən xəbər olmadı,
Sıxıldı içimdə güman,darıxdım.
Baxdım ki,ruhumu qaytara bilim,
Əqlimi əlindən qoparım.Gülüm!
İtdin,yaman itidin sən ilim-ilim,
Özümü bəs hara aparım,Gülüm!
Güllər təravətin səndən alardı,
Hörüb çələngini,gətirim hara?
Təbiət mahnısının sənə çalardı,
İndi geyinibdi libasın qara.

Qara geyinmişəm mən də hamı tək.
Özüm də özümü tanımadın heç.
Sən yoxsan,əzizim,yoxsan sən demək,
Barı heç olmasa, günahımdan keç!
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Öz özümə qısqanıram

Gördükcə o qoşa xalı
Uçunur şair xəyalı.
Sevdiyim o gül camalı
Mən gözümə qısqanıram.
Göydən yağan yağışlara,
Damcılanan baxışlara,
Yağış dəysə o saçlara
Göy üzünə qısqanıram.

Meh qönçəni yoxlayanda
Şehli-şehli qoxlayanda
Gül bal ləbə toxunanda,
Gül üzünə qısqanıram.

Vəsf eləyir şair təbi,
Şirin dili,o bal ləbi,
Səni sevən bax bu qəlbi
Öz özümə qısqanıram.
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Qovrulur

Qərib eşqim düçüb dilə,
Əriyirəm gülə-gülə.
Xəbər yetirin o gülə
Şairin ömrü ovulur,
Ruhum içimdə qovrulur.

Ümidlər geyinib qara,
Arzularım düşüb dara.
Xəbər verin o nigara,
Vüsalın saçını yolur,
Ruhum içimdə qovrulur.

Ələnir həsrət yağışı,
Göynəyir bağrımın başı.
Eşq olub bir əlhəd daşı,
Bəxtim yarpaq-yarpaq solur,
Ruhumun içimdə qovrulur.
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O payız axşamı...

O payız axşamı əziz gün kimi,
İz salıb qəlbimdə xoş bir duyğu tək.
Gəl dinlə könlümü-o,sarı simi,
Deyir soraqlaram səni sonadək.

Köksümdə nəfəsim,qəlbimdə səsin,
Belə də ayrılıq olarmı,Gülüm?
Oxuyaq bir yerdə sevgi nəğməsin,
Gül bülbül yanında solarmı,Gülüm?

Bilirəm,hər zaman,hər an səs-sədan,
Pıçıltın,hənirtin ayrılma-deyir.
Yerişin,duruşun,işvən,naz,ədan,
Gözün də “hə” deyir,dilinsə “xeyir”.

Müşkülə,düyünə düşmüşük, Allah
Gücün,qüdrətində isinmişik biz.
Kömək ol,əl çəksin bizdən kədər,ah,
Sənin dərgahında sevinmişik biz.
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Üşüyür eşqimin yolları gülüm

Kövrək sevgimizi qış haqlayıbdı,
Üşüyür eşqimin yolları.gülüm
Payızda tökülən yarpaq kimidi,
Ömrümün ən şirin anları,gülüm.
Gözlərim elə bil həsrətin gölü,
Ələnir ruhuma bu eşqin kölü,
Necə ovundurum yaralı könlü
Arzular olubdu sapsarı, gülüm.

Könül dəftərimdən yüz ayə düşdü,
Dugular matəmə,əzayə düşdü.
Nə vaxtsız vədəsiz qəzaya düşdü,
Bizim sevgimizin qatarı, gülüm.
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Əlvida demirəm...

Sənsizlik mənimçün çətin olacaq,
Əlvida demirəm,gəl vidalaşaq.
Sən Allah,axıtma göz yaşlarını,
Gəl sıxıl köksümə bir qucaqlaşaq.

Dönəcəm,gözəlim,tez bir zamanda,
Dənizdən Günəşin çıxdığı kimi,
Şəfəqlər açaçaq günəş o anda,
Sənin gül çöhrəndə bir günəş kimi.

O an axıdarsan,sevinc göz yaşın,
Tutarsan əlimdən,ay arxa daşım,
Qoşa addımlanırıq biz həyat yolun,
Sənsən qəlb evimdə sadiq sirdaşım.
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Unut məni

Qismətimiz belə imiş,
İndən belə unut məni.
Unudulmuş bir nəğməyəm,
İndən belə unut məni.

Göz yaşlarım çiçək-çiçək,
Yollarına səpiləcək.
Yollar ah çəkib deyəcək,
İndən belə unut məni.
Sınıb ömrümün gülüşü,
Qismətimə kölgə düşüb.
Üşüyürəm üşüm-üşüm,
İndən belə unut məni.
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Bu bahar

Gülüm,qoy dərd iməkləsin
Vüsal həsrəti təkləsin
Qoy arzumuz çiçəklənsin,
Toy eyləyək biz bu bahar.

Ümid əldə tutsun xonça,
Arzu gülsün qönçə qönçə.
Yetər həsrətimiz bunca,
Toy eyləyək biz bu bahar.
Bağçamızda güllər açsın,
Güllər üstə bülbül uçsun,
Günəş bizə sevgi saçsın
Toy eyləyək biz bu bahar

Başımdan uçmaz xəyalın,
Sərvətimdi bir cüt xalın.
Yarım,xoş olsun əhvalın
Toy eyləyək biz bu bahar.
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Gözləyəcəyəm

Ömrüm bir şam kimi ərisə belə,
Taleyim bulaq tək kirisə belə.
Qəm,kədər içimdə yerisə belə,
Mən səni həmişə gözləyəcəm.

Bir ovuc ümidi tutub gözümə,
Kürək söykəyərəm özüm-özümə.
Qısılıb içimdə lap son dözümə,
Mən səni həmişə gözləyəcəm.

Yuxulu gözümdən mürgünü qovub
Bagrıma qısılan həsrəti ovub.
Çıxıb yollarında nida tək durub,
Mən səni həmişə gözləyəcəm.
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Qayıt

Getdin, ürəyimi kədər,qəm aldı,
Bürüyüb həsrətin dumanı məni.
Xəyalın əksin tək gözümdə qaldı,
Üzür ayrılığın hər anı məni.

Qayıt,gözlərimin nurunu qaytar,
Qaytar o,işıqlı dünyamı,Gülüm?
Dünya qarşımızda-hələ ömür var,
Günahlar bizikmi,dünyamı,Gülüm?
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Seyr edirəm

Seyr edirəm dənizi,
Dalğalar pıçıldaşır.
Ləpələriylə şır-şır...
Nə deyir bir-birinəMən qaçıram,tut məni.
O birisi deyir
Sahildə tutacam səni.
Qovuşarıq əbədi,
İkimiz də bir qəlbli,
Qayıdarıq dəryaya.
Tamaşa edərik
Dəniz faunasına
Orda min cür
İncilər yaşayır.

Balıqlar da sevirlər,
Onlar toplum gəzirlər.
Bir yerdə üzürlər
Hərəsi bir rəngdə
Bir ölçüdə
Bir boyda...
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Gedək şirin sulara
Qarışaq dağ çayına.
Susayanda insanlar,
Bəlkə bizi içdilər.
Bizim ülvi sevgidən
Pay verək insanlara
Bizim kimi sevsinlər.

Arzu dilək tutsunlar,
Arzulara çatsınlar.
Şəffaf dağ çayından
Şirin sular içsinlər
Allaha şükr etsinlər.
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Həsrət ocağı...

Bir sən idin,bir dəniz,
Bir də sevən qəlbimiz.
O vaxtdan qalmayıb iz,
Söylə,unutdunmu, qız?
Sahil sənsiz ağlayır,
Ləpələri yalayır.
Həsrət ocağ qalayır,
İnsafın de,bumu,qız?

Doluxsunub dalğalar,
Yada düşür o anlar.
Ürəyimdə yanğın var,
Gəl söndür odumu, qız.
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Yavaş-yavaş

Bir göz qırpımında sən aşiq olsan,
O gülün nazını çək yavaş yavaş.
Bil,sevgi yükü də çox yüngül deyil
Daşıya bilərsən,çək yavaş yavaş

Bir anlıq görməsən yanacaq qəlbin
Alış aram aram,yan yavaş yavaş.
Xəyalın aparar o ilk görüşə,
Həsrətlə o anı an yavaş yavaş.
.
Yalanlar söyləmə, de həqiqəti,
De, sənsiz ölərəm mən yavaş yavaş.
Qoyma uçub getsin ilk məhəbbətin,
Sev onu, sev onu sən yavaş yavaş.
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Sənin üçün

Darıxdım sevgilim,yenə sənin üçün
Kövrəlib içimdə,söz için- için
Ətirli saçını qoxlamaq üçün,
Öl desən,sənin üçün öləsiyəm mən.

Səni gül bitirdim könül bağında,
Güllər qoncələndi gül dodağında.
Ömrünün ən acı qəmli çağında
Gül desən sənin üçün güləsiyəm mən.

Eşqin ətri ilə dirilər canım,
Adınla damarda çağlayar qanım.
Dünyadan köçsə də ömür karvanım,
Gə desəm sənin üçün gələsiyəm mən.

***

Məsum körpə kimi baxar gözünə,
Möhtacdır hər zaman “sevgi”sözünə.
Qoyma kədər qonsun onun üzünə,
Baxan gözlərinin aynsıdır o.

Həmişə əzizlə onun qədrini,
Qoy səpsin ruhuna sevgi ətrini.
Sığal çək saçına, tut əllərini
Ruhunun yarısı yarısıdır o.

***
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Həsrətin şeh kimi...

Xəzana dönübdü güllü baharım,
Sanki talanıbdı sərvətim varım.
Səbrim tükənib,ay nazlı yarım,
O gün əllərindən uçdu əllərim...

Əlinin həniri əlimdə qalıb,
Sənli nəvazişim dilimdə qalıb.
Həsrətin şeh kimi gülümdə qalıbO gün əllərindən uçdu əllərim...

Saçlarım qivrımdı,həm də siyahdı,
Dolanmır boynuma gör neçə vaxtdı.
Qız.ala gözlərin Daməti yıxdıO gün əllərindən uçdu əllərim...
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İlahinin payı

Dünən
Özəl gün idi
Allahdan pay gəlmişdiQıvrım telli
Aydın gözlü,gülər üzlü
Nazlı nigar gəlmişdi.

Mən baxırdım gözünə,
O baxırdı gözümə
Mən hələ də o sevdadan
Gələ bilmirəm özümə.

Şükür sənə İlahi,
Göndərdiyin paya şükür.
Qəlbimə sevinc verən,
Bu gözəl Aya şükür.

Sanki neçə illərdi
Könlüm,onu gözləyib.
O mənim qismət payım.
Mən təzədən sevəcəm
Bu sinnimdə,bu yaşda,
O mənim ilham pərim,
Alaraq ağuşuma,
Şeirlər qoşacağam
O gözəl,ağ quşuma...

102

Sevgi ətirlim

Yenicə açılan çiçək kimisən,
Ətrindən doymuran sənin,Nigarım.
Qıvrım saçlarını yana hörmüsən
Dolanmır boynuma,çatlayır bağrım.
Adın var sevgimin naxışlarında,
Sənli ünvanlıdı alqışlarım da.
İslandım sevdalı baxışlarında,
Gəl sevgi ətirli güllü baharım.

Bu gün doğum günü,gülüm,gülümsə,
Duyğular sinəmdə verib səs səsə.
Damət səndən istər odlu bir busə
Qalmayıb canımda səbri qərarım.
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Qəlbim bir sirli evdi

Ağacın kölgəsində,
Könlümü süfrə sərdim.
Bu yaşımda,bu sində
Gülüm,mən səni dərdim.

Könül süfrəmi açdım,
Göründü ay xəyalın.
Sən ey baxdın,ey dərdim,
Bax,bu yazı,bu alın.
Alnımın yazısısan,
Oxu, bəlkə inandın.
Qəlbimin avazısan,
Hanı əhdin, o andın?

Qəlbim bir sirli evdi,
Sənsən onun açarı.
Gözümdəki tilsimi
Misra misra aç barı.
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Kölgən olaydım

Gözlərinə işıq,bəbəyində nur olaydım.
Yanan sevgi ocağı tək od alovu gur olaydım.
Şam kimi sənin başına pərvanə tək
dolanaydım.
Sevdiyimin eşq oduna,gizlin gizli həm
yanardım.
Kədəriə şərik olub,ömrünə həmdəm
olaydım.
Səninlə bir nəfəs alıb vuran nəbzin mən
olaydım.
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Könül dünyasının sonasıdır o

Bir gözəlin qəlbini fəth edə bilsən,
Qara gözlərini məth edə bilsən
Onun həyatında nur payı bilsən
Qəlbindı şam kimi yanasıdır o.
Heç qırma qəlbini incə çiçəyin,
Dur,al qadasını öncə çiçəyin,
Naz etsə,nazını çək o göyçəyin
Könül dünyasının sonasıdır o.

Məsum körpə kimi baxar gözünə,
Möhtacdır hər zaman “sevgi”sözünə.
Qoyma kədər qonsun onun üzünə,
Baxan gözlərinin aynsıdır o.

Həmişə əzizlə onun qədrini,
Qoy səpsin ruhuna sevgi ətrini.
Sığal çək saçına,tut əllərini
Ruhunun yarısı yarısıdır o.

***
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Oxşarı ceyrandır,cüyürdür çöldə

Sevgi qonub o gözəlin gözünə,
Düz gedir,baxmayır o yan-bu yana.
Qısqanır kürreyi-ərzi özünə,
Niyə ilk baxışdan bağlandım ona?
Naz-qəmzə yaraşır şux qamətinə,
Süzür su sonası elə bil göldə.
İncə bel,gül camal,o xal-xəttində,
Oxşarı ceyrandır,cüyürdür çöldə.
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Biləydim

Möhnət icindəyəm qəlbim yaradı,
Özüm də bilmirəm yolum haradı.
Həsrət bəxt önündə üzü qaradı,
Kaş bu ayrılığa bata biləydim.
Sevinc qaçaq düşüb gəlməyir ələ,
Kim bilir bu başım nə çəkər hələ.
Əgər qurmasaydı fələklər tələ,
Bəlkə vüsalıma çata biləydim.

Dərdim dünya boyda ürəyim köz-köz
Damət,ağrısan da bu dərdlərə döz.
Açıb yaxasını qönçə-qönçə söz,
Kaş sözün ətrində yata biləydim.
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Yaralıyam ğözəl

Qara zülfün yana dara,
Qoy çəkməsin məni dara,
Yara üstən vurma yara,
Sənsiz yaralıyam, gözəl.

Gül səpim o gül üzünə,
Şeh düşübdü, gül üzü nəm
Bəxtim çıxsın gün üzünə
Sənsiz yaralıyam, gözəl.

Gülləri vaxsız dərmədim,
Dərib torpağa sərmədim,
Sənsən mənim könül əhdim,
Sənsiz yaralıyam, gözəl.
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Özünə bağlama məni.

Mən ki, bu qismətdən qaça bilmədim,
Hərdən qanad açıb uça bilmədim,
Sevgimin sirrini aça bilmədim,
Özünə bu qədər bağlma məni.
Sənin vüsalındı mənim baharım,
Tək sənin eşqindir dövlətim, varım,
Sənsiz itib səbrim, yoxdu qərarım,
Özünə bu qədər bağlma məni.
Payız buludutək hər gün doluram,
Bahar çiçəyitək vaxsız soluram,
İnsafsız mən sənsiz dəli oluram,
Özünə bu qədər bağlma məni.
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