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MÜƏLLİFDƏN
Bir Ülfət yaşayır məndə-arzuları gül qoxulu,
duyğuları sevgi dolu... Muncuq göz yaşlarını
misralara hədiyyə edib boynundan asan Ülfət...
O sevir gözəlliyi, həyatı, Tanrını...
Ülfət dünyasını anlamaq üçün sətirlərində
səyahət etmək gərək... Onun dünyası şeirləridir...
Biz onunla 7 yaşında tanış olmuşuq, əlinə qələm alıb ilk şeirini yazdığı gün. Həmin gün anladım ki, bu Ülfət mənim varlığımdır, arzularımdır, gələcəyimdir və baş aldığı şeriyyət yollarında onu tək qoymayacağıma söz verdim...
...Xəyalım məni ilk yazdığım şeirə apardı;
“Ey ana Vətən”adlı bu şeiri dinləyəndən sonra atamın üzündə yaranan təbəssüm mənə, sanki,
qol-qanad verdi və həmin bu şeirin “Ənəlhəq”
qəzetində dərc olunması mənim üçün dünyaya
bərabər bir sevinc idi.
Atam şair olduğu üçün tez-tez bizim evdə ziyalı insanlar, şairlər qonaq olurdu.Bu,mənim
uşaq təfəkkürümdə böyük izlər saxlayırdı. Zaman keçdikcə şeir-poeziya damarlarımdakı qana
qarışıb duyğulara qol açan ruhum boyu yol gedirdi. 1994-cü ildə dahi şairimiz M.Füzulinin
500 illik yubiley gecəsinin rayon üzrə tədbirinin
bizim evdə qeyd olunması mənim həyatımda ən
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unudulmaz günlərdən biri oldu. Evimizə çoxlu
şairlər, yaradıcı insanlar, ziyalılar gəlmişdi. Mən
də o tədbirdə Füzulinin qəzəllərindən söylədim,
ürəyimdə böyük fərəh və qürur hissi keçirirdim
ki,Füzuli dənizində bir zərrə də mənə aid oldu.
O illərdə yenicə fəaliyyətə başlayan Lənkəran Dövlət Televiziyasında “İstedad sorağında”
proqramının ilk qonağı olmaq 10 yaşlı bir uşaq
üçün unudulmaz sevinc hissi idi.
Şair Ziyafətin şəxsi təşəbbüsü və rəhbərliyi
ilə 1998-ci ildə yaranan “Ziya”ədəbi məclisinin
rolu həyatımda əvəzedilməz oldu. Bu ədəbi
məclisdə biz-məktəb yaşlı şagirdlər şeirin, ədəbiyyatın nəzəri cəhətlərini öyrənib Lənkəran
ədəbi mühitində yazdığımız şeirlərlə çıxış etməyə başlamışdıq. Günlər keçdikcə mən şairə
olacağıma daha çox inanırdım...
Başda atam olmaqla, bu yolda mənə dəstək
olan insanlara öz təşəkkürümü bildirirəm. Şeriyyət mənim üçün həvəs deyil, yaşamdır, nəfəsdir... Bu gün şeir dünyamın “Bir ovuc göz
yaşı”nı götürüb sizlərə qonaq gəlmişəm.
“Ülfət dünyasına” xoş gəldiniz, əziz
oxucularım...
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AZƏRBAYCAN
Öpüşlərim gəl qurutsun gözünü,
Tarix sənin göz yaşını çox içib.
Göz yaşlarım qoy sarısın yaranı,
Yaran üstdən neçə-neçə dərd keçib.
Bir ağrı var, didir məni içimdən,
Nəfəsiylə qorxuları dağıdır.
Ürəyimdə qəm qoxulu duyğular,
Sabahlarçın intiqama ağıdır.
Üfüqlərdə ağ günlərin işığı,
Al günəşli sabahlara bir inam.
Mən aşiqəm, sənsən mənim ilk eşqim,
Azərbaycan, ilk sevgilim, ilk anam!..
2002
MÜHARİBƏ OLMASIN
(2001-ci ildə 15-25 yaşlı gənclər arasında
keçirilmiş "Mənim Dövlətimdə sülh olarsa..." adlı
Respublika baxış müsabiqəsinin şeir nominasiyası
üzrə qalib olmuş şeir.)
Anaların ahlarından
Vətən qara bağlamasın.
Oğulların itkisinə
Yana-yana ağlamasın.
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"Ata" sözü dodaqlarda
Soyumasın, buz olmasın.
Yanaqlara axıb düşən
Göz yaşları köz olmasın.
Müharibə nəfəsindən
Qoy sönməsin od ürəklər.
Güllələrin nərəsində
Dəfn olmasın xoş diləklər.
Könüllərdə saf duyğular
Qəm-kədərə bələnməsin.
İtirilən məhəbbətlər
Məzarlara ələnməsin.
Doğsun Vətən göylərində
O günəş ki,adı sülhdür.
Azadlığın sorağında
O, əllərdə bir silahdır.
2000

8

Bir ovuc göz yaşı

AY ANA!
Sənsiz kimsə məni qoruyan deyil,
Sənsiz gözün yaşı quruyan deyil,
Sənsiz bu sızıltı soyuyan deyil,
Bir ömürlük həsrətimsən,ay ana!
Bumbuz baxışımı arxanca səpib
Həsrət gözlərimin qarasın öpüb.
Göynəyən ahım var,içimə hopub,
Bir ömürlük həsrətimsən,ay ana!
Bu həyatı xəyalınla keçirəm,
Yuxularda nəfəsini içirəm.
Sənlə qovuşmağa ömür biçirəm,
Bir ömürlük həsrətimsən,ay ana!
2011
HARDASAN, DOSTUM?
Aysel Səfərli:
Bu gecə düşündüm mən səni yenə,
Bir hicran naləsi düşdü qəlbimə.
Şirin xəyallarla dönməkçin sənə,
Həsrəti kirpiyim ucundan asdım,
Elə tənhayam ki, hardasan,dostum?
9
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Qəlbim həsrətinin toy-büsat yeri,
Orda paylaşmışdıq sənlə çox sirri...
Bu gecə oyadıb xatirələri
Sənli günlərimə mən qurban kəsdim,
Elə tənhayam ki, hardasan, dostum?
ÜLFƏT ZİYAFƏTQIZI:
Zülmət qaranlıqdan səhər doğular,
Ayrılıq ömürə vüsal çağırar,
Gözümdə xəyalın yatıb yuxular,
Sənsiz bu həyata, bu ömrə küsdüm,
Elə tənhayam ki, hardasan,dostum?
Getdin, bu günləri ömür saymadım,
Ürəkdə yerinə kimsə qoymadım,
Səni gözləməkdən bezib doymadım,
Həsrəti bağrımın başında qazdım,
Elə tənhayam ki, hardasan,dostum?..
2011
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SEVİN, ƏZİZİM
(Əziz Atam-şair Ziyafətin 60 illik yubileyinə)
Sözünlə əlçatmaz zirvələr yarat,
Qəlbində kədərin buzunu ərit.
Kökümdən yol gələn fitri istedad,
Səninlə öyünüb şeirim, sözüm.
Misralar həyadan hicab geyinib,
Sətrində Qarabağ qəmi soyunub,
Azərbaycan boyda ürək döyünüb,
Donan ürəkləri odlayıb közün.
Gözlərin baharın rəngini geyib,
Ömrün arzulara nəğmələr deyib,
Şerin könülləri təbəssümləyib,
60 yaşına sevin,əzizim.
2013

ARZU
Ən kövrək duyğularım
Ruhumu qucaqlayır.
Bir məktəbli ömrünü
Xəyallar vərəqləyir.
11
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Kaş ki, uşaq olaydım
Məktəbimə gələydim.
Məktəbli saçlarıma
Gül arzular hörəydim.
Dalğalanaydı ötən
Hər körpə ömür ilim.
Gülümsəyəydi mənə
Yenə ilk müəllimim.
Əllərimdən tutaraq
Yazmağı öyrədəydi.
Ömrə sevgi qataraq
Ağ saçda əridəydi.
Ən sevdiyim yer olsun
İlk cərgənin partası.
Bir ömrü yaşayaydım
İlk zəng son zəng arası.
Ümidlər arxasında
İllər boyu yol getdim.
Keçmişin yaxasında
İynəyə dönüb itdim.
Bildim əlçatmaz arzu
O illərə qayıtmaq.
İlk sevgiyə sevinib
Həsrətində boy atmaq.
2002
12

Bir ovuc göz yaşı

BACIM
( Bacım Ülviyyətə toy hədiyyəsi )
Bu gecə nə gözəl bəzənmisən sən,
Gözəllər içində təksən,tək,bacım.
Ömrə xoşbəxtliyi yazanmısan sən?
Sevinir bu gecə bu ürək,bacım.
Sənin gülüşünlə dünyamız gülsün,
Qol açan arzumuz,röyamız gülsün,
Göylərdən seyr edən sonamız gülsün,
Sevinir bu günə o mələk,bacım.
Gəlinlik duvağın həyan,ismətin,
Sevgi ünvanına getsin qismətin,
Səni xoşbəxt etsin bu məhəbbətin,
Məhəbbət bayramın mübarək,bacım.
2010
QARAGİLƏM
(Ən yaxın rəfiqəm şairə Aysel Səfərliyə)
Qara gözlərində ağ dünyam yaşar,
Dünyamdan kədəri sil,Qaragiləm.
Məni tənhalıqla qoyma baş-başa
Əl atıb həsrətdən al,Qaragiləm.
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Şirin arzulara saf niyyətinəm,
Ruhunda yaşayan məhəbbətinəm.
Dostluq dünyasında öz Ülfətinəm,
Sənsiz yaşamaram,bil,Qaragiləm.
Bu dostluq Tanrıdan ən gözəl paydır,
Bahar nəfəsiylə ömrə qayıdır.
Gözlərin qaranlıq dünyama aydır,
Eşqin ürəyimdə sel,Qaragiləm.
2003

ƏMİMSƏN MƏNİM
(Əmim Hacı Yaşarın-şairin "60"illik yubileyinə)
Gül açan arzular gözümdə gülür,
Körpə buludların göz yaşın silir,
Misralar sevgidən ilhama gəlir,
Pıçıldayır şerim: əmimsən mənim.
Təbin bulaq kimi köksündə qaynar,
Sətirlər alışar,misralar yanar.
Ağ günün işığı saçında oynar,
Ağsaçlı şairim,əmimsən mənim.
14
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Ruhumda kök salan qaya vüqarım,
Sənsən əzəmətim,sınmaz qürurum.
Düzlüyü səsləyən haqq bayraqdarım,
Sən Hacı Yaşarım,əmimsən mənim.
2001

SƏNİ SORAQLAR
Sənsiz gecələrim daha qaradır,
Sənsiz sabahlarım zülmətdi,ana!
Bilmirəm ömrümün yolu haradır,
Sənsizlik ən acı qismətdir,ana!
Getmisən,yoxluğun saçımı hörər,
Kimsəsiz otaqlar təsəlli verər,
İndi yuxularım səni soraqlar,
Xəyal arzuları kövrəltdi,ana!
Saçımda əlini gəzir əllərim,
Həqiqət olaydı kaş xəyallarım,
İsti qucağına gəlir yollarım,
Bu,mənə ən gözəl dəvətdi,ana!
2004
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ATAM
Gözlərinə baxanda dünyalar mənim olur,
Gözəlliklə bəzənir sən güləndə həyatım.
Sən kədərli olanda baharım erkən solur,
Sənsən aldığım nəfəs,sənsən qoşa qanadım.
Ürəyindən od alıb ürəyimin atəşi,
Sənsən körpə qəlbimin sevinc payı,gülüşü,
Qaranlıq gecələrin,zülmətlərin günəşi,
Sabaha yol aparan sönməyən tək ümidim.
Sənsiz nəfəsim sönər,ürəksiz qalar içim,
Sənsiz yoxdur həyatım,özüm isə bir heçəm.
Ürəyinə şerimdən istərəm cığır açam,
Hər vaxt qoşa çəkilsin təmiz adınla adım!..
2000
ANA!
Sənin həsrətinə oyanıb hər gün,
Sənin yoxluğuna ağladım, ana.
Sənsizlik sinəmdə açılmaz düyün,
Dərdim gözlərimdən çağladı, ana.
Kaş ki, yol alasan bir də,əzizim,
Yenidən ömrümə dönəsən,ana.
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Ala gözlərindən doymadı gözüm,
Al məni qoynuna yenə sən, ana.
Qara torpaqları qatdın canına,
Səni ürəyimdə yaşatdım,ana.
Mən də gələcəyəm bir gün yanına,
Qəlbimi bu ümid isitdi,ana...
2004
ƏSİRİ OLDUM
Gecikmiş arzular baş-başa verdi,
Ana, yoxluğuna nağıllar qoşdu.
Yığıb son həvəsi göz yaşa verdi,
İsti baxışlarım dondu, üşüdü.
Sənsiz xəzan donu geyindi ürək,
Sevincim köç etdi bəyaz durnatək.
Qol açıb oynadı gözümdə şimşək,
Buludlar diksindi, ildırım çaşdı.
Soyuq nəfəslərdə ruhum soyuldu,
Sənsiz hüzünlərin əsiri oldum,
Usandım sevdadan, daha yoruldum,
Nəm döyən gözümdən son ümid düşdü.
...İçimdə duyğular baş-başa verdi,
Ana,yoxluğuna nağıllar qoşdu...
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ANA
Gözümü açanda ilk gördüm səni,
Şipşirin laylanla böyütdün məni,
Saçına xal salan qartək ağ dənin
Gələn yollarını bilmək istərəm.
Qaya vüqarlıdır məğrur duruşun,
Soyuq,buz nəfəsli şaxtalı qışın
Alnına saldığı dərin qırışı
Körpə nəfəsimlə silmək istərəm.
Səmanı qırmızı pərdəyə bükən,
Zülmət dənizini nuruyla içən,
Üfüqdən boylanıb hər səhər erkən
Ömrünə günəştək gülmək istərəm.
1998
AĞAC
Bağımızda var bir ağac,
İstər qış olsun,istər yaz.
Donun dəyişmir bu ağac,
Geyinibdir yaşıl atlaz.
Həmişəyaşıl onun adı,
Bu adı kim verib ona?
Təbiətin bu övladı
Girmir heç bir dondan-dona...
18
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ŞEİR VƏ ŞAİR
Şeir həyatdır şairlər üçün,
Şair yaşayır yaratmaq üçün.
Bir şairdir,bir də şeir,
Bir həyatdır,bir də qələm,
Bunların olmasa biri,
Demək, yaşamır heç biri.
1994

ODLAR YURDUM
Təbimə od salan, ey Odlar Yurdum,
Sönməzdir günəşdən od alan közün.
İlhamım köklənib bu közün üstə,
Odlu nəfəsində yoğrulur sözüm.
Səpmişdir tökülən, axan qanıyla,
Mərdlik toxumunu köksünə sənin,
Azadlıq oduyla suvarıb onu,
İgid oğulları Azərbaycanın.
1999
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NOVRUZ BAYRAMI
Süfrəmin bəzəyi nur saçan şamım
Söylədi ki,gəlib Novruz bayramı.
Dedi:-"Bayramınız mübarək gəlib,
Yurduma "Yaz" adlı bir mələk gəlib."
Süfrənizdə olsun bayram çörəyi,
İtməsin zəhmətkeş insan əməyi.
Novruzun qədəmi sayalı olsun,
Qoy sevən könüllər fərəhlə dolsun.
1998
AZƏRBAYCANIM
(mahnı)
Musiqi:İlqar Əliyev
Vətən, nə gözəldir çölün, çəmənin?
Bəzəkdir bağlara ağ yasəmənin.
Bürünüb örpəyə qarlı dağların,
Ömrə qanad verir gözəl çağların.
Qayalardan axıb gəlir şəlalə,
Düzündə alovtək közərir lalə,
Salamlayır səni hər səhər Xəzər,
Köksünü yaşılbaş sonalar bəzər.
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Məğrurdur özüntək uca çinarım,
Bulaqların qanım axan damarım.
Qoy sənin oduna mən alovlanım,
Od-ocağım,yurdum,Azərbaycanım!
1998

GECƏDİR
Gecədir, çıxıbdır ay,
Şırhaşırla axır çay.
Düşünürəm sahildə,
Xəyaldan umuram pay.
Fikrim baharı anır,
Xəyalımda canlanır,
Yaşıl meşə, bənövşə,
Düzdə lalə nazlanır.
Uçur xallı kəpənək,
Hər biri əlvan çiçək.
Bir gəlindir bu bahar,
Yaşıl duvaqlı mələk.
Güllü-çiçəkli çəmən,
Cərgələnib yasəmən.
Təbiətin qızınaBahara heyranam mən.
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Ayrılıram xəyaldan,
Görürəm sökülür dan.
Ulduzlar əridikcə,
Gün boylanır üfüqdən.
1995

LƏNKƏRAN
Hər gün səhər səni günəş salamlar,
Səadətli ana yurdum Lənkəran.
Min-bir bəzək vurar hüsnünə dağlar,
Bərəkətli ana yurdum Lənkəran.
Bağçalarda güllə sevişər bülbül,
Zəmilərdə saçın darayar sünbül,
Dağların dumanı -örpəyi ağ tül,
Qız ismətli ana yurdum Lənkəran.
Dözübdür tarixin sərt küləyinə,
Arxalanıb igid,ər kürəyinə.
Verdiyi andına,duz-çörəyinə
Sədaqətli ana yurdum Lənkəran.
1998
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AY
Zülmətləri yarıb qaçar,
Xəyallara yollar açar.
Könüllərə işıq saçar,
Bəzəyidir gecənin Ay.
Baxışında sevinc yanar,
Dodağına gülüş qonar,
Buludlarla gülüb oynar,
Bəzəyidir gecənin Ay.
Yerimizin qardaşıdır,
Ulduzların sirdaşıdır,
Möcüzəli sirr daşıdır,
Bəzəyidir gecənin Ay.

1998

PAYIZ
Qəfil gələn xəzan meydan oxuyar,
Yarpaqlar yetimtək boynunu burar,
Quşlar civildəşər,baharı sorar,
Tələsib gələndə bir ömrə payız.
Buludların gözü nəm olar,dolar,
Təbiət qəribə xəyala dalar,
Ömrün baharını axtarar,arar,
Tələsib gələndə bir ömrə payız.
23
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ŞERİYYƏT
Daim şeriyyətlə könlüm güləcək,
Qəlbimin səsini dinləyəcətəm.
Çalınanda ömrün son akkordları
Yaza bilməsəm də inləyəcəyəm.
Əritdikcə sətir-sətir ömrümü,
Ömür kitabımdan vərəqlər qopur.
Şeriyyətlə nəfəs alır ürəyim,
Şeriyyət canıma, qanıma hopur.
1998

KÜTƏ GEDƏR
Zər qədrini zərgər bilirsə əgər,
Qiymətli sözə də şairdir zərgər.
İlhamı alovla qol-boyun olsa,
Daş qəlbləri odlu sözlə əridər.
Yoğrulmamış sözlər qiymətdən düşər,
Söz ilham odunda yoğrular,bişər.
Qoyma söz ağzından bişməmiş düşə,
Kündəsi kal sözlər tez kütə gedər.
1999
24
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EY ANA VƏTƏN!
Vüqarlı dağsan,
Çiçəkli bağsan,
Günləri ağsan,
Ey Ana Vətən!
Mənim canımsan,
Şah damarımdan
Axan qanımsan,
Ey Ana Vətən!
Sənin sinəndən
Ayrılmaram mən,
Səni sevirəm,
Ey Ana Vətən!
1992

İLK MÜƏLLİMİM
(İlk müəlliməm Mətanət müəlliməyə)
Əlimə ilk qələm verən sən oldun,
Bilik çələngimi hörən sən oldun,
Anatək bəsləyən hər an sən oldun,
Ümmanlardır qəlbin,ilk müəllimim.
25
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Ən təmiz, müqəddəs bir and yerimsən,
Qarşında hər zaman səcdədəyəm mən.
Şerimdə dil açan ən əziz kəlməm
Pak adındır sənin,ilk müəllimim.
Bir şagird ömrüdür saçında hər dən,
Günləri su kimi içdin ömürdən,
Ömrün ötdüyünü duysan da hərdən,
Gəlmədi heyifin,ilk müəllimim.
1998

LOVĞALIĞIN AXIRI
Balaca bir çürük diş
Özünü çox öyürdü.
“Mənəm-mənəm” - deyərək,
Sinəsinə döyürdü.
Kəlbətinlə çıxarıb
Atdılar çürük dişi.
Baş-gözünə döyürdü,
Yaman olmuşdu işi.
1996
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BAHAR
Bahardır bəzənib çəmənlər,çöllər,
Qol açıb rəqs edir düzdə lalələr.
Çiçəklənir ürəklərdə arzular,
Yenə müjdə verir şən qaranquşlar.
Uçur yenə əlvan,ağ kəpənəklər,
Göz oxşayır ətir saçan çiçəklər.
Təravət bəxş edən sərin küləklər
Gətirir insana arzu, diləklər.
1995

KİTAB
"Kitab bilik mənbəyidir."Söyləmişdir ata-baba.
O öyrədir bilikləri
Borcludur insan kitaba.
Ulu soydan xəbər verən
Odur canlı tariximiz.
Hörmət edin, ey insanlar,
Qoruyun kitabları siz.
1998
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YAZ
Yaz təbiətə
Ruh verir yenə.
Yamyaşıl meşə,
Hər yan bənövşə.
Güllər ətrini
Aləmə saçdı.
Lalə tələsdi,
Çöllərə qaçdı.
1994
LƏNKƏRAN
Lənkəranın torpaqları
Çayı ilə şöhrətlidir.
Lənkəranın torpaqları
Sitrusuyla sərvətlidir.
Bu yerlərdə sarı limon,
Geyindirib bağlara don.
Mavi Xəzər, yaşıl bağlar,
Vardır burda xoşbəxt çağlar.
Talışımın nazlı qızı
Xanbulanın seyrinə çıx.
Mavi gözlü, ayna üzlü
Dağlar qızın bağrına sıx.
28
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YAZ YAĞIŞI
Yaz yağışı çöllərimə,
İncə, zərif güllərimə,
Nəğməli bülbüllərimə
Təzə ömür, nəfəs verir.
Onu qonaq gətiribdir
Yurdumuza gözəl bahar.
Saçlarına bənövşələr
Dərib taxar gözəl qızlar.
1999

QAR
Yer olubdur ağappaq,
Təbiət qoyub papaq.
Qar yağır yavaş-yavaş,
Yatıbdır ana torpaq.
İndi bütün ağaclar
Geyinib bəyaz paltar.
Yaz gələndə durnalar
Gələcək qatar-qatar.
1998
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8 MART
8 Mart bayramıdır,
Sevinirəm bu gün mən.
8 Mart bayramıdır,
Anaların bayramı.
Mənim kimi sevinir,
Gülür,şənlənir hamı.
8 Mart bayramıdır,
Anaların bayramı.
1994

AD GÜNÜ
Atamın ad günüdür,
Mən sevinirəm.
Onu təbrik etməyə
Mən tələsirəm.
Verəcəyəm ona çiçək,
Edəcəyəm onu təbrik.
Sinəmdəki ürək atam,
Ad günün mübarək, atam.
1993
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ZİYATAY
Qardaşımdır Ziyatay,
Üzü ağappaq bir ay.
Qaşlarıdır aypara,
Gözləri də qapqara.
Burnu balaca fıstıq,
Ağzı balaca fındıq.
1993

BAHAR
Yaşıl geyibdir dağ-dərə,
Sevinc qonub könüllərə,
Bülbül oxuyur güllərə:
"Bahar gəlibdir ellərə."
Bənövşədən nişanlılar
Saçlarına gül taxırlar.
Dilə gəlir xoş arzular:
"Bahar gəlibdir ellərə."
Uçub gəlib qaranquşlar,
Müjdə yetirib çöllərə.
Nəğmə deyir bütün quşlar:
"Bahar gəlibdir ellərə."
1995
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GÜNƏŞİ OLDUN
(XIX əsr Lənkəran "Fövcül-füsəha" ədəbi
məclisinə rəhbərlik etmiş ustad şair M.İ.Qasirin
qəbrini ziyarət etdim.)
Ziyarətə gəldim,ey böyük ustad,
Durmuşam büstünün önündə indi.
Ruhunu içdikcə mən damla-damla,
Qəlbimə qısılan sözlərim dindi.
Açdın bir səhifə ədəbiyyatda,
Ölməzlik qazandın əbədiyyətdə,
Sən sönməz günəşsən,biz şəfəqlərin,
İz qoydun,söz qoydun sən bu həyatda.
Müəllimi oldun,ölməz sənətkar,
"Fövcül-füsəha"tək söz məktəbinin.
Şeriyyat bağladı səni bu elə,
Sən günəşi oldun talış elinin.
1999

SON ZƏNG
On bir il yaşanan ömür qurtardı,
Nə tez başa çatdı bu kiçik ömür?
Hər şagird qəlbində qəm-nisgil vardı,
On bir il alışan bir ocaq sönür.
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Gözlərdən süzülür yaş damcı-damcı,
On bir il böldülər kədəri,qəmi,
On bir il böldülər onlar sevinci,
Unutmaq mümkunmü bunları yəni?
Hər nə yuxu olur,bax xəyallaşır,
Şagirdlər həsrətlə baxışır,durur.
Hər ürəkdə min-min fikir dolaşır,
Onların ürəyi zamanla vurur.
Hörülür qəlblərdə vida çələngi,
Şən uşaqlıq ilmə-ilmə sökülür.
Durmadan çalınır ayrılıq zəngi,
Ayrılıq gözlərdə yaşa bükülür.
1999

YAĞIŞ
Yağış yağır damcı-damcı,
Hər dənəsi gözəl inci.
Yağmasıyla yusun qəmi,
Sığallasın qəlb sevinci.
Buludların dolan gözü
Görən nə üçün ağlayır?
İnsanların qəm-qüssəsi
Göz yaşını qucaqlayır?
1999
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NİYƏ KÜSÜR?
Günlər ötür bilməyirik
Sabahlar nə gətirəcək.
İnsanlarsa gözləyirlər
Nə tapıb,nə itirəcək.
Yeni heç nə yox dünyada
Təkrarlarla dolu içi.
İnsan kimdir?Qarasına
ağ yamayan kor pinəçi.
Həyat, üzün dönüb bizdən,
Sən bizə bir acı röya.
İstəmədən doğuluruq,
Niyə bizdən küsür dünya?
1999

BU GÜN
Vüsalım göz yaşın içində uddu,
Bir dünya uçuldu,söküldü bu gün.
Əlləri həsrətin ətəklərində
Sevgimin dizləri büküldü bu gün.
Qəlbimdə yaşayan duyğularımın,
Ümidə boylanan arzularımın,
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Sevgimdən od alan yanğılarımın
Öz külü başına töküldü bu gün.
Ruhumda gizlənən gizli istəyin,
Kədərdən doğulan arzu-diləyin,
Vüsal üfüqünə baxan ürəyin
Sabahı həsrətə açıldı bu gün.
2000

ANA NƏFƏSİ
Şirin-şirin, həzin layla olubdur,
Anamızın cəhrəsinin xoş səsi.
Bu dünyada çox şey doğmadır qəlbə,
Amma ən doğması ana nəfəsi.
Ana qəlbi üfüqsüz bir dəryadır,
Ana qəlbi ipək kimi sayadır,
O bizi qoruyan uca qayadır,
Ən isti beşikdir ananın köksü.
Duyğuları gözümüzdən anlayan,
Hər nəfəsdə bizə sevgi diləyən,
Ömrümüzə öz ömrünü qalayan
Yaşamaq həvəsi-ana nəfəsi.
1999
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YAZ
İlin gəlin fəsli yazdır,
Çən örpəyi bəmbəyazdır.
Gülümsəyər ömrə səhər,
Yazla başlar il, fəsillər.
Üfüqlərdən günəş qaçar,
Arzulara işıq saçar.
Ümid verər yaz insana,
Qida gələr ruha, cana.
1998
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KİMİ
Sürüşdün misramdan, düşdün şerimdən,
Düşdün dodağımın söz yaşı kimi.
Sənli xəyalları çırpdım ömürdən,
Çırpdım ürəyimin göz yaşı kimi.
Sən getdin,arxanca qaçdı izlərim,
Qaçdı ta kölgənə çatana kimi.
Sənin həsrətinlə yandı gözlərim,
Yandı,son baxışı dadana kimi.
Əsən küləklərlə oynadı külüm,
Oynadı gözümə dolana kimi.
Demirəm sənsizlik çətindir, gülüm,
Çətini onsuz da ölənə kimi…
2017

GÖYƏ ÇƏKİLDİ
Sınan güzgülərtək çilikləndi bəxt,
Səpildi ömrümün küçələrinə.
Ölümə qurulan intihardır vaxt,
Təklənib sığındım gecələrimə.
Baxış dua-dua göyə dikildi,
Yuxular gözümdən göyə çəkildi,
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Ünvanın tapmayıb göydən töküldü,
Dualar “Sən” adlı hecalarıma.
Daha yaşamağa qalmadı gücüm,
Əynimdə qapqara kəfəndir gecəm.
Ruhuma dar gəldi,bədəndən qaçım,
Ölümü doğuran sancılarıma.
2017

SÖYLƏ
Dəyişməzmisən fəsil,
sevdiyim?
Heçmi əriməz
qəlbinin buzu?
Sən ki axtarmışdın
ruhumda yazı…
Bahar nəfəslin idim sənin…
Bəs niyə gətirdin gözümə
leysanı-çəni?..
Dəyişməzmisən fəsil,
sevdiyim?
Göy qurşağın
həmişəmi
payızlanıb?
Qara buludların
can acımda
bəyazlanıb…
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Buz közüsən,
İçimdən alışdıqca
külün gözümə qarlanır…
Ayaqyalın ümidlərim
dodağımdan dodağına
boylanır…
Adın alnıma cızmalanır,qaralanır.
Günəş deyib yandırırsan
ürəyimi,amma…
..."qızınmayıb istisinə,
kor oluruq tüstüsünə."
Söylə mənə,söylə görüm,
bəs sənin
sızıldamırmı ürəyin?..
Söylə,dərdindən öldüyüm...
2017

GEDƏCƏK
Ruhum gözlərimdən əridi sən-sən,
Tükəndi ümidlər,tükəndi mən-mən…
Sənin yoxluğunla sənli həsrətdən
Tutundum ömrümün son anı kimi…
Bu sevgi qürurun başını əydi,
Şeirim əyninə söz yaşın geydi,
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Udulan ahlarım sinəmi döydü,
Dilinin "sevmirəm" yalanı kimi…
Sanma yoxluğuna gücüm yetəcək,
Sənli sənsizliklə ömür bitəcək,
Sevdiyin Ülfət də bir gün gedəcək,
Bir gün dönəcəyin gümanım kimi...
2017

QALIB
Bir ömür biçmisən boyuma,Allah,
Astarı günahdır,üzü dualar..
Bir ömür seçmisən payıma,Allah,
Göylərə çatmayan ahda yuyular..
Bu ömrün sol çiyni asılı qalıb,
Bir günah bəs edər qırılıb düşə.
Qismətim kirpikdə düzülü qalıb,
Bir qırpım bəs edər gözdən sürüşə.
2017
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GEDİRƏM MƏN
Küçələrdə veyil-veyil
Dolaşdıqca
yana-yana ağladım…
Ölmüş arzularıma
Gizli matəm saxladım…
Kimsə bilmədi mənim
"Sən" adlı bu dərdimi.
Göz yaşımda boğulan
Ən dəli hönkürtümün
Fəryadını duymadın…
Sevinci gözlərimdən
Zülüm-zülüm soymaqdan
Söylə,niyə doymadın?
Gələcəyin yollarda
İtirdim baxışımı…
Səpdim yollarına
Tərtəmiz göz yaşımı"Yar gələndə toz olmasın..."
Keçdi sənsiz bir günüm…
Mən gözlədim...gəlmədin...
Gəlmədiyin yollara
Səpdim sənsiz ahımı...
Götürüb sənsizliyi,
Geydim kimsəsizliyi.
Yoxluğunun əlindən
dartıb aldım
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paramparça ruhumu...
Sürüyərək arxamca
Həvəs-həvəs,
Nəfəs-nəfəs bitirəm mən…
Bu şəhərdən gedirəm mən…
2017

GÖZƏL SEVDİM
Bir küsən baxışına,
Bir damla göz yaşına
qurban edib hər nəyi
Soydum
Canı gözümdən…
Sənə qıymadım,
Qıydım,
Getdim
özüm özümdən…
"Bir gün mənə dönər"-deyə,
Ümidlər can çəkişdi,
Gülüm,amma ölmədi…
Həsrət dolu gecənin
Vüsal dadlı sabahı
Ömrümə gəlmədi…
Çökdüm ruhumun dibinə
Sığındım öz-özümə…
Səndən başqa dünyanı
Ürəyimə, gözümə
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Haram edib,candan qovdum…
Gəlməsən də,
Bilməsən də
Bu sevginin haqqın verib
Yoxluğunu gözəl sevdim…
2017
GÖZ YAŞLARIM
Zülmətlər gecələri
öz qoynuna alanda,
Gecənin qollarını
öz boynuna salanda
Təsəllimdir,həmdəmimdir,
Həm sevincim,
həm qəmimdir,
Ən kövrək duyğulardan
Gül dərən göz yaşlarım.
Gözümdən axa-axa,
Bu dünyaya bir qorxuyla
qorxa-qorxa baxa-baxa,
Gözlərimdə doğulub,
Ümidlərin yolun kəsib.
Kirpiyimdən özün asıb,
Yanağımda son öpüşə
Can verən göz yaşlarım.
2002
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ASANDIR?
Bircə sərt baxışla ürək sınanda
Bağışla söyləmək asandır görən?
Soyuyan nəfəsdən ürək sönəndə
Bağışla söyləmək asandır görən?
Kədər geyinəndə gülən baxışlar
Gözlərdən son yaşı dadar öpüşlər.
Odlu nəfəslərə gələndə qışlar
Bağışla söyləmək asandır görən?
İtirsən bu eşqin inam izini,
Gözümdə axtarsan əgər özünü,
Söyləmə "bağışla",susdur sözünü!
Bağışla söyləmək asandır görən?
Ürək od alanda gizli ahımdan,
Ümid gizlənəndə son pənahımdan,
Üzürün böyükdür bu günahından,
Bağışla söyləmək asandır görən?..
2001
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ŞEİR YAZMAQ İSTƏYİRƏM
Ürəyimdə düşüncələr
Yığılıbdır qalaq-qalaq,
Həmdəmimdir bu gecələr,
Həmdəmimdir qələm,vərəq.
Şeir yazmaq istəyirəm.
Sənə olan duyğularım
Sətirlərdə dilə gələr.
Misralarım nəm baxışlı
qorxuların gözün silər.
Şeir yazmaq istəyirəm.
Gözdən qaçan yuxularım
Heca-heca yozulacaq.
Yazılmayan ağrılarım
Sinəm üstə qazılacaq.
Şeir yazmaq istəyirəm...
2001

ÜRƏYİM
Dönəcəyin yollara baxa-baxa kor oldum,
Vüsalının acıyam,həsrətində qovruldum,
Bürünüb yoxluğuna,sənsizliyə sarıldım,
Bu həsrət yuxusundan ayılmadı ürəyim.
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Öz içimdən alışıb yandıranda özümü,
Bu isti əritmədi daş qəlbinin buzunu.
Göz yaşlarım içəndə işığını gözümün
Sevincin göz yaşında yuyunmadı ürəyim.
Xəyallardan alanda sevgimizin ətrini,
Sətirlərdə əritdim arzuların ömrünü,
Alın yazım bu eşqin ölüm yazdı əmrini,
İçindən can verdiyin duyulmadı,ürəyim.
2000

GÜNDƏLİKLƏRİM
Ötən günlərimə yeganə şahid,
Hər sətri min arzu,hər sətri ümid,
Əkiz doğulublar sevgimlə yaşıd,
Mənim sənli-sənsiz gündəliklərim.
Köksündə göz yaşım izlərin salıb,
Gizli duyğularım qoynunda ölüb,
Körpə xəyallara dar məzar olub
Mənim sənli-sənsiz gündəliklərim.
Gizlicə yol tapıb qəlbimə girib,
Dünəni,bu günü çələngə hörüb,
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Gələn sabahlara əmanət verib
Mənim sənli-sənsiz gündəliklərim.
Həsrətdən od tutar,sözlərim yanar,
Solan vərəqlərdən dərdim boylanar,
Kədər libasını bir gün soyunar
Mənim sənli-sənsiz gündəliklərim.
2003

YAŞARAM
Qəlbinin ən gizli döyüntüsündə
Gizli nəğmələrtək susub yaşaram.
Bu eşqin şahidi olan gözlərin
Yaşını kirpikdən asıb yaşaram.
Vüsal dünyasına səni səsləyib,
Sevgi günəşimi hər gün gözləyib,
Ürəkdən dodağa axan sözləri
Könlümdən könlünə yazıb yaşaram.
Sənsiz ayrılığın dərisin soyub,
Həsrətin kin dolu gözlərin oyub,
Vüsalın bahartək ətrini duyub,
Hicranın yolunu kəsib yaşaram.
2000
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ƏGƏR…
Ümidlərim qırılar,
Muncuq kimi dağılar,
Üfüqlərim qaralar,
Günüm,ayım boğular,
Əgər səni itirsəm.
Sonsuzadək susar qəlb,
Donar gülüş,qəhqəhəm.
Məhəbbətə susar qəlb,
Ölər sevgi ilahəm,
Əgər səni itirsəm.
Duyğularım buz olub
Ürəyimi dondurar.
Həsrətim bir köz olub,
Sevgim məni yandırar,
Əgər səni itirsəm.
Yandıqca öz içimdə
Tükənərəm,bitərəm.
Dünyanın bir küncündə
Əriyərəm,itərəm,
Əgər səni itirsəm...
2000
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SƏNƏ DOĞRU
Sənsizliyi soyunaraq,
Xoşbəxtliyi geyinərək.
Bu sevgimlə öyünərək
Sənə doğru gəlirəm mən.
Oyatmışam duyğuları,
Eşq yozumlu yuxuları,
Götürərək arzuları
Sənə doğru gəlirəm mən.
Gizli-gizli nazlayaraq,
Hər bir kəsdən gizləyərək,
Dünyamızda gözləyərək
Sənə doğru gəlirəm mən.
2001

ÖLƏRƏM
Soyuq nəzər salma mənim üzümə,
Ölərəm baxışın soyusa əgər.
Gözünə baxanda üşüsə qəlbim,
Solan ümidlərim boynunu bükər.
Həsrətim bezdirib yorarsa səni,
Xəyallar dünənə qaytarsa səni,
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Mənli xatirələr ararsa səni
Narahat qəlbinə intizar çökər.
Günlər gözü yaşlı bitsə beləcə,
Öpər yuxuların gözündən gecə.
Bir inam gülsə də mənsiz gizlicə,
Ürəyin mənsiz də mənsizlik çəkər.
2000

GÜLƏCƏYƏM
Ömürdən getməz oldu,
Həsrət nə bitməz oldu,
Bu qədər yetməz oldu?
Mən sənsiz öləcəyəm.
Ümidlər qucağında
Tənhayam bu çağımda.
Sevgimin sorağında
Ömrünə gələcəyəm.
Dodaqda xoş təbəssüm,
Sevinc qoy qəmə gülsün.
Özündən həsrət küssün,
Həsrətə güləcəyəm.
2000
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GÖZLƏRİM
Göz nurunu göz yaşıyla söndürən,
Al sabahın zülmətlərə döndərən,
Bəbəyində öz nurunu yandıran,
Qəflət sönən axı sənsən,gözlərim.
Bir işığın qara rəngin yaşayan,
İşıq adlı bir həsrəti daşıyan,
Qara dünya işığında üşüyən,
Rəngi donan axı sənsən,gözlərim.
Baxışların ümidləri saralıb,
Arzuların kirpik-kirpik yorulub.
Sənin ömrün yarıyolda qırılıb,
Başa döyən axı sənsən,gözlərim…
2000

ÇOX SEVİRƏM
Çiçəklənən arzular
İlk baharı axtarır.
Sənsizliyi qorxular
Bir ümidə sığdırır:
Mən səni çox sevirəm.
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Qucaq açır cəsarət
Gözündəki əksimə.
Ürəyimi əmanət
Göndərirəm tək sənə:
Mən səni çox sevirəm.
Bir şeirlik ömrümün
Sən ən gözəl sətrisən.
Nəfəsisən şeirimin,
Ölləm səni itirsəm,
Mən səni çox sevirəm.
İçimdə daşıdığım
Ürəyimsən,canımsan.
Xəyalın yaşadığım,
Sən onsuz da mənimsən,
Mən səni çox sevirəm.
2017

İNTİHAR
Düşən son yarpaqdan doğular payız,
Qaralan günəşin rəngi çarəsiz.
Zülmətin qəlbində boğulan gündüz
Qapqara üfüqdə gözlərdən itir.
Yolunu gözləmir daha ümidlər,
Ölən sevdalara şahiddir dərdlər,
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Göylərdən bezərək yorğun buludlar,
Qupquru torpağa canını qatır.
Hamilə duyğular ölü eşq doğur,
Soyuq baxışından dəlilik axır,
Kəndiri boğaza keçirib axır,
Bir dəli məhəbbət intihar edir.
2017

ÖMR ETDİM
Hər gecə dinlədikcə
Vicdanımın səsini,
Ruhumda daşıyaraq
Ölümün nəfəsini
Gözlərimdə dərd yudum.
Gilələnən günahlarım
Göz yaşımın təsbihatı,
Hər nəfəsdə gizli-gizli
Eşqə tövbələr getdim,
Sənsizliyi kirpiklərdə
Qırpım-qırpım zikr etdim.
Öz içimdən yanıb sanki
Qovrulduqca kül-kül oldum,
Amma yenə,bax,ölmədim,
Od yandırmaz odu çünki…
Küllərimdən doğularaq
Eşq həvəsli arzuları
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Bir Simurqtək mən diriltdim.
Dərk etdiyim son nöqtədə
Xəyalını saxlayaraq
sərsəritək ömr etdim…
2016

BİLƏRƏM
Səninçün yaşayıram,
Hər əzaba alışıram,
Sənsiz içim yanır,
gah da donuram.
Bu dünyanı danıram.
Yolunu gözlərəm
hər gün,hər gecə...
Yoxluğuna,de,alışım necə?..
Səni unudum?..
Keçmişə qayıdım?..
Bəlkə səni yuxu sanıb
yatmış qəlbi oyadım?..
Sənsiz kəlmələr susar,
Qəlbim sevginə susar.
Qismət qara yazılar
diri-diri ölərəm…
Bu dünyanı cəhənnəmim bilərəm…
2000
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EŞQ KARVANI
Çarəsiz ümidlər boynubükülü,
Küskün baxışından kədər tökülür.
Bu ömrün başına ələnib külü,
Həsrətin gözündən axıb gedirəm.
Yol getdi dualar,çatmadı göyə,
Bir lənət yaşadım,”ömürdür”-deyə,
Niyə gəlmişdim ki,gedirəm niyə?
Cavabsız sualtək yağıb gedirəm.
Qoşulub Azanla eşq karvanına,
Bir ürək əmanət verirəm sənə.
Kəfəni gəlinlik geyindir mənə,
Bu eşqə doymayıb axı gedirəm…
2017

RƏSSAM
Götür çək ruhumun rəsmini,rəssam,
Mənim gözlərimi sevgiyə boya.
Titrət kağız üstə səsimi,rəssam,
Baxan hönkürtümü rəngindən duya.
Gəl islat fırçanı arzularıma,
Min ömrü sığışdır bir damla yaşa.
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Gecəmi mürgülü yuxularıma
Elə yoz ölümün kölgəsi düşə.
Kədər sığallasın son güvənimi,
Dağıt saçlarımı xəyallarımtək.
Qarala fırçanla sən dünənimi,
Qırılmış qəlbimi sabahlara tik.
Cız mənim yolumu bir tablo üstə,
Dünyadan uzanıb cənnətə getsin.
Bağla gözlərimi sən asta-asta,
Bir eşqin nağılı rəsmimlə bitsin…
2017

SON VİDA
Ümidlərim qırılıb,
Göy üzünə
Ulduz kimi səpilib.
Ulduzlar göz vurar,
Ulduzlar sayrışar…
Ümidlərin sayrışmağa,
Duyğularla baxışmağa,
həvəsi yox...
Yaşamağa nəfəsi yox…
Ovutmağa məni külək
sığal çəkir saçlarıma,
tellərimə hey öpərək…
Xışıldayır yarpaqlar,
Rəqs eləyir göy otlar,
Ovutmaq istəyir
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məni həm onlar,
Pıçıldayır nəğmələrin
asta-asta bu gecə...
Bulud açır düymələrin
gizlicə…
Ürək köz-köz yandıqca
Ah-ah dolur gözümə...
Son vida söyləyirəm
Ruhumda son dözümə…
2000

GÖZLƏDİ SƏNİ
Həsrət gilə-gilə düşdü ruhuma,
Göz yaşım bələndi odlu ahıma,
Gizlicə boylandı hər sabahıma,
Can verən ümidlər gözlədi məni.
Kədər sinəm üstə yuvasın qurdu,
Sevinci gözümdən dərib qopardı,
Bu gündən sabaha pənah apardı,
Dəli inadlarım gözlədi səni.
Bitməyən dərdlərə tay oldu sevgim,
Gözümün yaşıyla yuyuldu sevgim,
Qəlb adlı məzara qoyuldu sevgim,
Səssiz fəryadlarım gözlədi məni.
2001
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BU GÜNLƏR
Bu günlər də beləcə
Ömürdən axıb gedir.
Sevincimə,dərdimə
Sakitcə baxıb gedir.
Ömür gedir,arxamca
Ayaq izləri qalır.
Xəyallarda qayıdır,
Ötən günlərdən gəlir.
Gözümdən qəmi dərib
Ümidləri oyatdım.
Arzuya sevgi verib
Sabahlarla ovutdum.
2002

QALDI
Sinəm üstə dırnağımla qazıldın,
Yuxularda həsrətimə yozuldun,
Qismətimə məndən gizli yazıldın,
Alnımda son sətrə asılıb qaldın.
Toxunmaq istəyən əllərim yandı,
Gözünü axtaran baxışım dondu,
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Titrəyib dodaqda adın odlandı,
"Sevirəm" kəlməsi köz olub qaldı.
Bu ömrü çəkməyə gücüm qalmadı,
Yük oldu çiynimə can çəkilmədi,
Baxışım sönsə də,ümid ölmədi,
Bu son ümid mənə qısılıb qaldı.
2015

DƏNİZ SANIRAM
Qəlbimi dənizə bağışlamışam,
O mənim bir sirli sevgi dünyamdır.
Köksün baxışımla naxışlamışam,
Narın ləpələri şirin röyamdır.
Ləpələr nağıllar mənə danışır,
Coşan ürəyimi dəniz sanıram.
Sonsuz üfüqlərdə eşqə qovuşur,
Göyləri dənizə çox qısqanıram.
2002
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SARMAŞIĞAM MƏN
Bir həsrəti dərd elədim ömrümə,
Gözlərindən yaş ələndi ömrümə.
Can verdi bu dərdim qollarım üstə,
Ümidi dəfn etdim illərin üstə.
Dünyaya gəlməmiş ölən körpətək,
Şerim ürəyimdə solsa pöhrətək,
Sıxılan gözlərdə yaşlar asılar,
Düyünlənən sözdən daşlar asılar.
Zülmət gecələrdə gözümün nurun
Yandırdım,çəkildi gözümə toran.
Sönmədi ürəyim,gur işığam mən,
Odlara sarılmış sarmaşığam mən.
2008

OXUNDAN ÇIXDI
Ruhum çırpındıqca dar nəfəsimdə
Sığmayıb dözümə dözümdən axdım.
Dəli arzularım eşq həvəsində,
Sərsəri duyğular gözümdən çaxdı.
Bir ümid axtardım əlindən tutam,
Bir nəfəs axtardım odunda bitəm,
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Bir ürək axtardım küncündə yatam,
Tapmadım,Yar kürəm oxundan çıxdı..
Çarəsiz duyğular dərd bələndikcə,
Ömür yanağımda ləpələndikcə,
Özümdən özümə səpələndikcə
Özümü götürüb özümdən yağdım.
2017

EŞQ
Kiminə görə
bir şeirlik bədənə
misra-misra
toxunmaqdır,
Kiminə görə
odlu nəfəslərdə
yox olmaqdır eşq…
Mənə görə
“Sən”dir,
Toxunmadan,
nəfəsində yox olmadan,
Bir ürəyi uzaqdan
çəkinmədən,
sıxılmadan
sevəndir eşq…
Kirpiyini pillə edib
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Yuxulara qırpım-qırpım
çıxandır,
Gözündən gözümə
baxandır,
Gecələr ruhuma
axandır eşq…
Sabaha yol gedən
duandır,
Göz yaşına sığınanda
hönkürtünü duyandır eşq…
Ömrünə,
könlünə
çağrılmadan gələndir,
Səni dünyadan,
Dünyanı səndən siləndir eşq…
Bu dünyada
vüsal ümidindir,
Qovuşmasan
o dünyanın cənnətində
səni gözləyəcək
Qadındır eşq…
Anladınmı
Nədir eşq?...
2017
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NƏ SİRDİR?
Ömrə doğan yaz günəşim,
İlk baharın nəfəsisən.
Ruha dolan arzuların
Ümidlərə qəhqəhisən.
Sən cənnətdən Yer üzünə
Mələklərin salamısan.
Yol tapmırsan çıxmağa da
Ürəyimdə dolanırsan.
Gözlərimin gecələrə
Dağıtdığı yuxularsan.
Bu sevgidə həsrətlərə
Yolun azan qorxularsan.
Sən əbədi solmaz, yaşar,
Bu nə rəngdir,nə ətirdir?
Bu dünyada sənə oxşar
Gül tapılmaz, bu,nə sirdir?
2000

ZİKR EYLƏDİ
Söndürdüyün ocağam,
Küllərimlə oynama.
Gözlərinə sovrulsam,
Kor olarsan, sınama.
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Baxışımdan asıldım,
Təkliyimdə boğuldum.
Dərgahlara yol gedib
Dualarda doğuldum.
Tək olan bir Allaha
Əl açdım ümidimi.
Gilələyib göz yaşın
Zikr eylədim adını.
2016

DUALARIMSAN
Sənsiz açılmasın mənə bir sabah,
Həyata inadım, can tabım mənim.
Səni sevsəm günah, sevməsəm günah,
Günahlar içində savabım mənim.
Gözümün qapağın sıxıb endirdim,
Yuxumun qapısın döyməyəsən sən.
Vüsalı göylərdə duvaqlandırdım,
Eşqin həsrətindən doymayasan sən.
Nə mənim arzumsan, nə istəyimsən,
Sən mənim Allaha dualarımsan.
Andlara "Amin"lər içirmişəm mən,
Tövbələr içində günahlarımsan.
2016
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DEMƏSİNLƏR
Əgər ölsəm,
Göylər matəm saxlamasın,
Kimsə mənə ağlamasın...
Çünki o gün sənsizlikdən
baş götürüb
vüsalıma qaçacağam...
Sənli-sənli xəyallardan
O dünyada öz yuvamı
quracağam...
Məndən sonra deməsinlər:
"-Öldü Ülfət..."
Qoy desinlər:
"-Nəhayət ki, bitdi həsrət..."
2016

NİKAHI OLDU
Yuxuların
qapısın açıq qoydum,
Titrəyən duyğuların
sənsizlik qorxuların
nəfəsimlə candan soydum..
Gecənin köynəyini
düymə-düymə
mən ulduzladım.
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Yar göynəyinin
gizli qalan od-ocağın
göynəm-göynəm közlədim..
Baxışlar əzizlədi
Səni mənə gətirəcək
şipşirin xəyalları.
Kirpiklər sığalladı
gələcəyin yolları..
Dünyaya
son dəfə baxıb yumuldu,
Gözlərim
əbədi vüsala açıldı..
Bu yuxu
vüsalın nikahı oldu.
2016

ÖPDÜM
Bu gecə ürəyə dardır qorxular,
Dəlisov duyğular səni arzular.
Tapmır gözlərinə qapı yuxular,
İtirib yolunu yanaqlarında.
Ruhum həsrətinlə eşq davasında,
İçdi öpüşləri od nəfəsindən.
Bu sevgi ürəyin "Sən" havasında
Yol getdi vüsalın soraqlarında.
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İçimdə bir eşqin ahın gizlədim,
Gözümün yaşıyla qəlbi közlədim.
Gələn sabahlardan səni gözlədim,
Öpdüm yoxluğunun dodaqlarından...
2016

ŞİMŞƏKLƏR ÇAXMAZ…
Saçların ağarır dedilər mənə,
Ağlıma sığmadi sərsəri ruhum.
İçimdə bir həsrət göynədi yenə,
Gecənin gözündən axdı sabahım.
Döndüm payız oldum sənsizliyimdən,
Ömrümdən getdin ki, yaz sənin olsun.
Sən ki, üşüyərdin mənsizliyindən,
Apar ürəyimi, köz sənin olsun.
Gözünün yaşına sarılanların
Soyuyan ruhunda şimşəklər çaxmaz.
Başını dik tutub sürünənlərin,
Başı ayağından yuxarı qalxmaz ...
2011

69

Ülfət ZİYAFƏTQIZI

YAN GƏZİR
Ömür gedir, yollar haça,
Ruh dağılır paramparça.
Düz yanımdan qaça-qaça
Ölüm də yan gəzir məndən.
Bu varlığın var mənası,
Kimdir bunu anlayası?
Dözmür dözüm, səbri asi,
Saçlarımda sayır dəndən.
Göz yaşımda yoğrulduqca,
Günahlarda boğulduqca,
Dünənlərdə yox olduqca
Sabah küsür bu günümdən.
2015

ÖLƏRƏM
Gözümdə zülmətin dodaq izləri,
Hər sabah ömrümə ömür qatırsan.
Gecələr yaşanan pak günahları
Ovuclayıb nəfəs-nəfəs udursan.
Getsən,sinəm üstə ürək qarıyar,
Buludlanar, gözdə ürək əriyər.
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Həsrətdən boğazda qəhər quruyar,
Son damla öpüşü əgər bitirsəm...
Yoxluğun bədəndən soyar bu ruhu,
Sənsiz istəmirəm heç bir sabahı.
Aldığım nəfəssən, ölərəm axı,
Ölərəm, əgər mən səni itirsəm...
2016

GƏLİN OLMUŞAM
Əlinin sığalıyla
Üz-gözümü bəzəyib,
Saçlarımı süsləyib,
Ruhuna qarışmağa,
Vüsala qovuşmağa
Gözlərinə gəlmişəm.
Sənə gələn yolları
Yuxulardan salmışam.
Kədərimi soyunub
Sevincimi geymişəm.
Bakirə duyğuların
Nəfəsində yuyunub,
Sevgiylə həyalanıb
Sənə gəlin olmuşam...
Bu gecə həsrətin
canın almışam...
2016
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GƏLİR
Özümə sığmıram yenə bu axşam,
Yağışlarla nəğmə deyəsim gəlir.
Həsrətin əlindən soyuqlamışam,
İsti nəfəsini geyəsim gəlir.
Sənə sevdalıyam mən dünənimdən,
Sənsiz sabahlara qıyasım gəlir.
Bir dəli ruh var ki, bu bədənimdə,
Tutsam, əllərimlə döyəsim gəlir.
2016

NEYLƏYİM?
Düşdüm burulğanlara mənalı baxışlarda,
Gözlərindən yol alıb ruha girdim,neyləyim?
Ürəyinə adımı hıçqırıqlarda yazdım,
Şirin pıçıltılarla sevgi hördüm,neyləyim?
Ümidsiz bir sevgini köçürdüm ürəyimə,
Öz içimdə tərtəmiz dünya qurdum,neyləyim?
Sənsə bilmədin bunu,bu dünyadan qoparıb
İçimdəki dünyaya mən apardım,neyləyim?
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Arzular can atdıqca gizli arzularıma
Ən gizli duyğularda səni gördüm,neyləyim?
Çarəsiz baxışlarım boylandı öz gözümə,
Gözümdə göz yaşımı mən qarıdım,neyləyim?
Gəlsə də ilk baharım, gül açsa da duyğular,
Körpə vüsal yerinə həsrət dərdim,neyləyim?
Qismətim xalı kimi sənin qədəmlərinəAlnımdakı yazıya həsrət sərdi,neyləyim?
2000

BİZİ YAŞADACAQ
Bu eşqin gözlərin güldürsün deyə,
Hecalar əl çalar, sözlər oynayar.
Adındır adıma gözəl qafiyə,
Bizi yaşadacaq şeirlərim var.
Gəlişin gecəmdən həsrəti silib,
Gözümə yuxutək dolanım mənim.
Səni misra-misra öpəsim gəlib,
Laylası şeirim olanım mənim.
Yol ver bu sevginin qapısın döyüb
Yol getsin nəfəsim yanaqlarına.
Dəli qorxuları bədəndən soyub
Dualar yol alsın dodaqlarına.
2016
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BİR OVUC GÖZ YAŞI
Günəş dünyaya oyandı,
Ömür sənsizliyə…
Həsrətə boyandı,
İntihara can atdı
asılmağa baxışımdan
əksin gözlərimdə…
Son nəfəsi yeyə-yeyə,
Son ümidim
boğulmasın deyə
bir ovuc göz yaşımda
kirpikdəki tək damlaya sarıldı..
Gözləyirəm gəl...
2016

BİR YOLAM
Bir yolam mən,
Dünənlərə sarılan,
Bu günlərə sərilən,
Sabahlara gedən yol…
Sonunda
işıq olmayan qaranlıq,
Dörd tərəfi viranlıq…
Gedə bilməzsən məni,
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Daşlıyam, kəsəkliyəm,
Çuxurlarla bəzəkliyəm.
Ayaqların dolaşar,
Yıxılarsan,
Sağın,solun qarışar…
Sənin addımların mənə
görə çox kiçik…
Mənim arzularım
sənin cəsarətinə böyük…
Bir yolam mən,
İşıqforum
Tələskənlik,
Səbirsizlik,
Kimsəsizlik…
Heç sınama,
Gedə bilməzsən məni,
Çıxma alın yazıma...
2016

XƏBƏRİN YOX
Dodağından öpüb-öpüb
Doyub yaşam həvəsimi,
Baxışımdan qırpım-qırpım
soyub yaşam nəfəsimi,
Qismətimi göz yaşımda
Qara-qara ağardaraq
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bəyaz-bəyaz öləsiyəm…
Sənin bundan xəbərin yox…
Yoxluğunla sarmaş-dolaş
Bir sevginin zinasıyam,
Bu günahla cəhənnəmdən
od istəsəm,verməz mənə,
Şaxtasında donasıyam,
Ayaz-ayaz öləsiyəm…
Sənin ondan xəbərin yox…
Vaz keçməyib bu sevdadan,
Səni hər gün sevəsiyəm,
Sənsizliyə ömür verib
Hər gün bir az öləsiyəm…
Sənin məndən xəbərin yox…
2016

GƏL
Boğulduqca günahımda
sarıldım "Sən" nəfəsimə…
Dua-dua yollandım
Səmaların gözünə…
Soyumuşdu köz ahımda
Buz bağlayan göy üzü…
Dualanan arzulara
Açmayıb qapısını
Çırpdı eşqin üzünə...
Çilikləndi ahım,
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Misra-misra səpildi
Bir şeirlik ömrümün
Son yaşam həvəsinə…
Düşüb bəxtimin izinə
Gözümdəki qan topasın
Atdım ölüm yoluma…
Qan tutdu kor izimi…
Gəl, kömək et toparlayaq
Qan qoxulu ürəyimdən
Sən "özümü",
Mən "özünü"...
2016

QAYIT
Dəli kimi ağlayıb
Yoxluğundan öpdüyüm,
Gözlərimdə bitmir qara yağışlar,
Qəmdən sonra
rənglənmir göz qurşağım..
Ovuclayıb ümidi
Səpmişəm yar üzünə,
Unutmuşam eşq üzünün
Buludları yamaq-sökük...
Yağışları əynitökük...
Öz ovcumda yuyulduqca
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qismətim,
Alnımdakı yazıdan
soyulduqca həsrətim
Unutmuşam getdiyini.
Bağışladım
yoxluğunla əlbir olub
mənə nələr etdiyini..
Unutmuşam…Qayıt ömrə…
Məni qoyub gedişlərin
Dönüşləri boynubükük…
Gəl sahib çıx sənsiz mənə…
Gəl sahib çıx mənsiz sənə..
Qayıt eşqə,qayıt yenə...
2016

MƏNİMDİR
Zülmət qara sinəsinin
Düyməsini açmadı…
Bu gecə yuxularım
Dəli-dolu ehtirasla
Gözlərimə qacmadı…
Od nəfəsli duyğularım
Eşq dadlı öpüşləri
Dodağımdan içmədi...
Bu gecəmin gecəsi,
Yaman bəxti qara gəldi,
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Canım məndən küsüb getdi…
Gedişiylə sol tərəfim
Kirpikdəki intihara
Gözlərimdən üzüb getdi…
Bu canımdan
Canı soydu…
Canım candan bu canımı
Yoxluğuyla qazıb getdi…
Həsrətini saçlarından
Sürüdükcə uzaqlara
yol gedib saf dualara
qoymaram can candan gedə…
Varlığıyla var olmuşam,
O qaytarıb məni mənə.
Heç bilmir ki,məhkumumdur,
Həbs etmişəm onu mənə…
Yox ,qoymaram məndən gedə…
Əgər getsə,
Yoxluğuyla imza çəkər
ölümümlə nikahıma.
Bu gecədən çıxmaram ki…
çıxmaram ki sabahıma…
Gücüm yetməz cansızlığa..
Canımdır O…
Mənimdir O…
Mən dözmərəm onsuzluğa...
2016
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ÜRƏK
Yaşamadın bu sevdanı
doya-doya,
Yasamadın duyğuları
duya-duya…
Doymadığın bu eşqinə
Doya -doya ağla, ürək…
Öpmədiyin gözlərindən
Tək rəsmini soya-soya
Bağla, ürək…
Çox ağladın
Bu sevginin dirisinə
İndi növbə ölünündür…
Dəli kimi hönkür... hönkür…
Ağla onun ölüsünə…
Nəfəsində günahları
Dua-dua yuya-yuya
ahla, ürək…
Çox sevdikcə yaralandın,
Sevda yaran
Qoyma sağalsın, ürək.
Öldü eşqin,
öldü bu gün,
Başın sağ olsun,ürək…
2017
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YAŞADIM
Nəfsi dodağıma daş möhürlədim,
Gizli arzularda səni yaşadım.
Qismətin oxunu bəxt zəhərlədi,
Alnımda qazılan ömrə tuşladı.
Sənin yoxluğunla sevişdim hər gün,
Gözdən ümid-ümid sürüşdüm hər gün,
Sən getdin,özümlə savaşdım hər gün,
Özümü özümlə özüm daşladım.
Mən sənə şeirdim,hər kəs anlamaz,
Şeir tək qadınlar hər gün doğulmaz,
Mən öldüm,ruhumun misrası ölməz,
Eşqim misralarda göz yaşı oldu…
2017

YOLLAR
Tutub ətəyimdən çəkib sürüyər,
Ömrün payızına yol alar yollar.
Hər gizli dalandan həsrət yeriyər,
Həsrətimin başına dolanar yollar.
Dünənlər bu yolda gəldi üz-üzə,
Gözlərdə həsrətlər sevgilər çaxdı.
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Batdım o gözlərdən daşan dənizə,
Tutmağa əlləri əlimdə yoxdu.
Bilsəm ki,ölümə gedən bu yollar
Bir gün bu dünyaya dönər səninçün,
Hələ yaşanmayan o aylar,illər
Sənə qovuşmaqçın sınar səninçün.
2011

MURADA ÇATIR
Qurtum-qurtum axır ömrü ömrümün,
Hər nəfəs ömrümə min ömür qatır.
Anlaya bilmirəm gizli sirrini,
Bu ömür azalır,yoxsa ki,artır?
Xəyallar dirildir ölən günləri,
Saçına əl qatır gələn günlərim.
Xatırladır mənə xoş dünənlərim
Hardasa son nəfəs baş qoyub yatır.
Duyğular sığışmır quru bədənə,
Nəfəsim boyanır Azan rənginə,
Namazla qovuşur vüsal dəminə,
Tanrı dərgahında murada çatır.
2010
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BƏXT AĞARIR
Gözlərimdən su içib,
Bir sevgiyə don biçib,
Hər gün qəlbimdən keçib
Dərd böyüyür içimdə.
Bahar donlu qışımdır,
Gecələr sirdaşımdır,
Ürəyim sirr daşımdır,
Yuxum məndən qaçanda.
Sabahları əridir,
Yazısına yol gedir.
Həsrət sevgi qarıdır,
Bəxt ağarır saçımda.
2002

YUXUM SINDI
Yığdım ömrün yollarını
Qırışlara yumaqladım.
Dünənləri sabahlarda
Bu günlərlə vərəqlədim.
Ən dəlisov duyğuların
Gözlərində yaşlar dondu.
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Kirpik altda döyüldükcə
Gözlərimdə yuxum sındı.
Ağ günlərin əllərinə
Qara günlər həna yaxdı.
Vüsalımın bəxt falına
Qaragözlü həsrət çıxdı.
2004

AĞLADIM
Ağladım tər-təmiz,pak günahlara,
Ömrümə yol gələn ağ sabahlara.
Ağladım içimdə gülən ahlara,
Yaşadıqca ömrü həsrət köçündə.
Bu sevginin izi-tozu bilinməz,
Qaysaqlanar ürək közüm,bilinməz.
Qanadıqca yaram qanı silinməz
Gözümdən bu dərdi udub içəndə.
Adı sevgidirsə,bunun özü nə?
Bu donda bənzəmir axı özünə.
Gözündən xəyanət axdı gözümə,
Bezib bu dünyadan göyə köçəndə.
2010
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DUYĞULARIM
İçimdəki dəli-dolu duyğularım,
Keçmişimi dünənimdən,
Gələcəyi bu günümdən,
Yanan ruhu bədənimdən
soyundurun,
Son baxışın izləriylə
yol gəlin gözlərimə,
Gizlətdiyim bu sevgimə
“günah”- deyib
baxışımı sındırın,
Günahları qaranlıqla
yuyundurun.
İçimdəki dəli-dolu duyğularım,
Məni məndən soyundurun...
2010

SƏNİ
Ruhumda ağrıyan dadlı ağrımsan,
Bəxtimsən,taleyim,xoş uğurumsan,
Müqəddəs yalanım,təmiz doğrumsan,
Mələklər mənimçün göndərib səni.
Sən yoxsan, kədərim qucağın açıb,
Şirin yuxularım gözümdən qaçıb,
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Həsrət sabahların ömründən içib
Getdiyin yollarda axtarır səni.
Dodaqdan sürüşüb, gülüşüm sınıb,
Gözümdə oynayan göz yaşım sınıb,
Oxa tuş gəlməmiş bəxt daşım sınıb,
De, necə ömrümə qaytarım səni?
2011

HARDASAN?
Hardasan, ölüm mələyim?
Gözün nuru qaralmamış,
Qara saçlar ağarmamış,
Dünya məndən kam almamış,
Bəxt köynəyin
dərd əynimdən çıxarmamış
ömrümə gəl...
Gəl mən sənə ərk eləyim,
Bu ruhumu kimsəyə yox,
Təkcə sənə tərk eləyim.
Hardasan, ölüm mələyim?
Hansı arzularda səni diləyim?..
2010
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GÖZLƏRƏM
Səadəti ömür dolu istəmirəm,
Mən həyatın əzabını gözlərəm.
Arzuların üfüqlərdən doğmasın,
Ümidlərin qürubunu gözlərəm.
Yaşadıqca sevinc dolu anları
Qaragözlü kədərimi gözlərəm.
Göz ağlarsa,ürək qəmin boşaldar,
Udulmayan qubarımı gözlərəm.
Doymamaqçın vüsalımın dadından
Məhəbbətin həsrətini gözlərəm.
Xəyallardan dünyamıza yol gələn
Alın yazım,qismətimi gözlərəm.
2000

SAXLADI YASINI
Baxışlarım süpürdü
gözlərimdən ruhunu,
Əksini soyundurdu.
Gözümdəki dalğalarda
qüsl verdi,yuyundurdu
sınan yaşam həvəsinin
boğazda son nəfəsini.
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Dalğalandı,
çalxalandı baxışlar...
Atdı səni kirpiklərdən
o taydakı sahilə...
Düşdün boşluqdakı
qapqaranlıq dünyaya.
Bu qaranlıq dünyanın
Ölmüş ümid balığına yem oldun.
Kimsə duymadı bu səssizliyi,
bilmədi sənsizliyi...
Təkcə ürək həmişəkindən bərk döyündü...
Saxladı yasını...
2013

BƏSDİ
Mən hansı günaha dünyaya gəldim?
O günah dünyamı ikiyə böldü.
Bir tərəfim sağdı, digəri soldu,
Çiyində mələklər cüt əməl yazdı.
Bu məhbəs dünyada necə yaşayım?
Ruhuma günahkar bədən daşıyım.
Odlanan bir gözün biri üşüyüb,
Sevinci, kədəri kirpiklər əzdi.
Güzgüdə əksimə baxdım, duruxdum,
Hansı mən var idi, hansı mən yoxdu?
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Baxışım güzgüdən gözümə çaxdı,
Gözümdə özümə cüt qəbir qazdım.
Bizik qismətini günahdan yazan,
Axirətin yolun dünyadan qazan.
Allaha səcdədə mələk, həm şeytan
Dünya həvəsiylə yaşamaq bəsdi.
2012

DÜNƏN, BU GÜN, SABAH...
Verdiyin dərdləri çəkirəm,gülüm,
Çəkirəm bir ömrün şələsi kimi.
Hər gələn sabaha əkirəm ölüm,
Dünənin bu günə "hələ"si kimi.
İllər arxasınca il təpələndi,
Ömür yarpaq-yarpaq xatirələndi,
Ruhsuz dünənlərdən can səpələndi
Sabahın yolunun tələsi kimi.
Soyudu içində, zaman külləndi,
Ələyi fırlandı, külü ələndi,
Başına tökdüyü külə bələndi,
Boğuldu bir eşqin naləsi kimi...
2011
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BU GECƏ
Əlləri ulduz düymələrin
aça-aça,
Sinəsində ay ürəyi işıq saçan,
Gecə gəldi qoynuma,
utana-utana,
soyuna-soyuna
Çılpaqlaşdı bu gecə...
Qara rəngi həyalandı,
Qaranlıqla hənalandı.
Çıxarmışdı əynindəki
qorxuları.
Mürgüləyən yuxuları
Gözlərindən soyunmuşdu,
Baxışları soyumuşdu.
Buludlarda qüsl verib yuyunmuşdu,
Dənizlərin dalğasında
köpüklənən ümidləri
kəfən deyib geyinmişdi...
Ayrılmışdı öz yarından
Sevgilisi-gündüzünün
sinəsindən soyulmuşdu.
Tənhalığa məhkum olub
qucağıma qoyulmuşdu.
Dizim üstə əbədilik
uyumuşdu
bu gecə...
2011
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TAPMIRAM
Göz yaşlarım gözlərimi yandırır,
Kədər sınmaz qürurumu sındırır,
Bəxt də məndən ayrı gəzir, yan durur,
Çılpaqlaşan ruha bədən tapmıram.
Qara qismət saçlarımda ağardı,
Ağ gündüzü gecələrə apardı.
Bəxt mələyim ölümümü yoğurdu,
Kütə getdi ömür kündəm, tapmıram.
Gec ayıldım, demə ömür yuxuymuş,
Bir varlığı yaşadım ki, yoxuymuş.
Əynimdəki zər paltarım çuxaymış,
Çiyinlərə salım kəfən tapmıram.
Həyatımın adı mənim, özü yox,
Ürək sevdim, külü mənim, közü yox.
Bir yoldayam eşqin ayaq izi yox,
Məzarıma mənlə gedən tapmıram.
2009
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TOXUN RUHA
İçimdəki küləklər
Sığalladımı ruhunu?
Toxundumu ürəyinə?
Oxşadımı nəfəs-nəfəs
ahını?
Dodağında bir öpüşə
baş qoyan,
Gizli qalan bir gülüş
axdımı dalğa-dalğa
kədərinin gözündən?..
Baxışından nəm soyan
sulu ahlı bir sevgi
titrətdimi duyğunu?..
Qırpım-qırpım topladınmı
gözdən qaçan
min gecəlik yuxunu?..
Hiss etdinmi məni səndə?..
Yaşadınmı tək bədəndə?..
Hiss etdinsə,yaşadınsa,
Ehtiyatla toxun ruha...
Toxun ki,mən
Qoy hiss edim,
Qoy yaşayım səni məndə...
2016
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GÜNAH
Səni sənsiz yaşadıqca
Günah döndü qismətə...
Bir sevdaya əsir oldum...
Mələklər də çaşbaş qaldı,
bu duyğunu,
yaşantını
yazsın bəs hansı
çiynimə?
Sağ tərəfə,sol tərəfə?..
Günah olan duyğularım
Nəfəsində qüsl verdi,
halallaşdı...
Ruh bədənə sığışmadı...
Gecənin gözündən daşdı...
Gizlətdim səni
qaranlığın pıçıltılarında...
Gözlərinin qarasındakı
ümid işartılarında...
Yuxusuzlar bilir
ən qatı vaxtını zülmətin...
Vüsalsızlar bilir
necədir dadı həsrətin...
Və mən bilirəm
necədir ətri,dadı
sənsizliyin...
Həsrətini çəkə-çəkə
mən bilirəm nədir
Bu həyatda ola-ola
ölü kimi cansızlığım...
2016
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BİR DƏNİZƏM...
Bir dənizəm...
Üzdən sakit görünən...
Göy üzünə bürünən...
Çiynində üfüqlər,
Sinəsində ümidlər...
Arzuları dalğa-dalğa
bəyazlığa sürünən...
Bir dənizəm...
öz eşqinə sadiq qalan...
Bir təkana bənd olan,
Sevdiyinə-göy üzünə
dalğa-dalğa şahə qalxan...
Bir dənizəm, günahları
təmizləyib qüsl edən...
Gözəlliyi öz köksünə
həbs edən...
Bir dənizəm,
Səni məndə gizləyən...
Məni səndə gizləyən...
2016
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TABLO
Bu dünyanı
gözlərinin rənginə
baxış-baxış boyadım..
Sevgi geyən ürəyim
bir duyğunun
"Sən" rənginə oyandı.
Sulu baxışları
göz qanında isladıb,
ömrümü fırçalayıb
gözəl tablo çəkmişəm...
Gözlərimi əllərinin
sığalıyla süslədib
dəli-dolu sevdaları
öpüşlərin ahənginə
nəfəs- nəfəs əkmişəm...
Allahın ətəyini tutmuşam...
Bu həyatın tək yolunu tapmışam...
Qismətimdən gözlərinə
dəli-dəli eşq çəkmişəm..
2016
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YAXIN GƏL...
Bir qırpım məsafəsi qədər,
Quruyan dodaqlarda
dolub daşan öpüşlərin
ruha axan nəfəsi qədər,
İlk toxunuş həvəsi qədər
Yaxın gəl,sevdiyim,
lap yaxına gəl..
Vaxt dayansın,
Ömür donsun o anda...
Bilinməyən zamanda,
Dəli-dolu arzuların qanadında
Xəyal quraq...
Ürkək,körpə qorxulardan
bu sevdanın vüsalının
gizli qalan yerin soraq...
Dar gəlsin bədən ruha,
Yol gedək biz o sabaha
Orda həsrət olmasın,
Vüsal bizə gülümsəsin...
O sabahlar xatirinə
mənə sarıl...
Məni sənsiz buraxma...
Yaxın gəl,sevdiyim,
lap yaxına gəl...
2016
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NECƏ?
Bir dəniz sahili,qaranlıq gecə,
Şeir tək yazıldı eşq heca-heca.
İstərəm ruhunu dodaqdan içəm,
Bu dəli arzuya necə "yox" deyim?
Vüsal ayaq açıb ömrə yeridi,
İsti baxışlarda kədər əridi.
Dünya nəfəsində ətrə büründü,
De, bu gözəllikdən mən necə doyum?
Odlu öpüşlərə dardır nəfəsim,
Gəlişinlə doğub yaşam həvəsim.
Sənin varlığındır dünya əvəzim,
Sən istə bu canı bədəndən soyum.
2016

GƏL
Əvvəl baxışlarda öldürdün məni,
Sonra dodağınla gətirdin cana.
Yığıb ovucladım sənsizliyimi,
Sıxdım gözlərimin kor bulağına.
Dəli həsrətinlə qol-boyun oldum,
Gecələr bu eşqi yuxular dadır.
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Yalvardım duama:"Söyləmə mənə,
Bizim vüsalımız yuxulardadır."
Çətin bu sınaqdan üzüağ çıxam,
Sənsiz yaşamağa gücüm yox mənim.
Sənin gəlişinlə doğulacağam,
Sən gəl ki, qoy bitsin kədərim, qəmim.
2016

YOLA SAL
Bir gün mən olmasam,
Dünyaya gözü yumsam,
Axirətə oyansam,
Gülüşünün göz yaşıyla
yu məni.
Gözlərinə kölgə salan
dərdə büküb kəfənlə.
Lal harayın ağı desin,
Baxışının çiynində
kirpik üstə son mənzilə
yola sal.
Göz yaşında dəfnlə...
2014
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NECƏ?
Bu sevda ömrümün ərköyün nazı,
Çaldığı havaya necə süzüm mən?
Tanrının adıma yazdığı yazı,
Söylə,bu yazını necə pozum mən?
Adınla boy atar dodaqda gülüş,
Səni sənsizlikdə soraqlar baxış.
İsti dodaqlarda sonuncu öpüş
Soyusa,dodaqdan necə üzüm mən?
Ayrılsaq,ruhum da candan soyular,
Sənsiz yaşamaq da günah sayılar,
Sabahlar ölümdən mənə pay olar,
Bu payı gözümdən necə süzüm mən?
2014

YORULDUM
Didərgin arzuların
arxasınca qaçmaqdan yoruldum...
Gecələr yuxusuzluğu
zülmətə süzüb
içməkdən yoruldum...
Sevgimi axtarıb
Səhv ünvanlarda
Bir ömrü boyuma
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kəfəntək biçməkdən
yoruldum...
Yoruldum həyata
inad yaşamaqdan,
Yoruldum ruhuma günahkar bədən
daşımaqdan...
İstəyirəm dodağından
son nəfəsi mən içim,
Bu dünyanı tərk edim,
Son mənzilə-ürəyinə
mən köçüm...
2015

YUXULARIM
Kirpiklər sığalladı
ən dəli yuxuların
dağılmış saçlarını...
Yuxularım didərgin,
Yuxularım ağlağan.
Gecənin nağılına,
həsrətin laylasına
ovunmayan,yatmayan.
Yetim qalan körpə kimi
susmayan...
Təkcə sənin varlığına susayan,
Sənli ömrə gün sayan...
O ömür ki,
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bu dünyada yaşanmayan...
axirətə yazılan...
O dünyada bu vüsalı
yaşamağa atdıqca can
Öz ömrünü silə-silə
gözlərimdən
yumur gözlərini yuxularım,
Sənli günə-ölümünə
can atır...
Sənsizliyin qucağında
sənli olan vüsalınaölümünə o çatır...
2015

DƏFN ETDİM
Baxışlar qucaqlaşdı
illərin həsrətlisi kimi,
ayrıla bilmədi...
Gözlərim sığalladı gözlərini,
Saçının hər telini...
Baxışımda qurban kəsdim
Ömrün sənsiz keçən hər ilini...
Bir günaha "sevda"-deyib
öz-özümü əfv etdim...
Can verən vüsalı
gözlərimdə dəfn etdim...
2015
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YAŞADIQ
"Olmaz"-deyıb yaşadıq
bir olmazı,
Yəqin bu da alnımızda bir yazı...
"Ümid "-dedik,
"Həsrət "-dedik,
"Sevgi"-deyə bilmədik...
Bu günahı çiyinlərdə
ağır yük tək daşısaq da,
Ömrümüzə biz geyinə bilmədik...
Gizli olan duyğuları,
Günah olan qorxuları
Yaşadıqca gizli-gizli
Ürək yandı közlü-közlü,
Alışdıqca alovlandı,
Duyğuların közü artdı,
Gözlərini külü örtdü...
Son qığılcım külləndi.
Çox gec oldu ayılanda,
Bu gecikən arzularım
Gözlərimdə selləndi...
2015
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SEVGİ BAYRAMI
Gülümsəyir xoş arzular,
Gözdən qaçır qəm, qorxular.
Dilə gəlir saf duyğular,
Bu gün sevgi bayramıdır.
Dodaqlardan qəmi silir,
Vüsal ömrə qonaq gəlir.
Yuxular da gerçək olur,
Bu gün sevgi bayramıdır.
2001

ALIŞMADIM
İllər ötdü,
Sənsizliyə alışmadım.
Qismətimlə barışmadım.
Bu sənsizlik hər günümdən
ömür aldı,
Həsrətin də yoxluğunu
bir körpətək böyütdü...
Ona inad varlığını
tək böyütdüm,
Nəfəs oldun,
103

Ülfət ZİYAFƏTQIZI

Ruha hopdun...
Məndən qopdun...
...İllər ötdü,
Sənsizliyə alışmadım...
2012

BEZDİ DAHA
Soyuq yanağımda göz yaşım qara,
Dodaqda əriyən gülüşüm qara,
Yanaqda iz qoyan öpüşüm qara,
Qara duyğulardan süzüldüm ruha.
Kövrəldim,dərd məndən qabaq ağladı,
Gözümdə bu dərdi dərd qucaqladı.
Sevincə qol açdım,dərd qabaqladı,
Mən yox,dərdin özü batdı günaha.
Qəlbə vüsal adlı həsrət dolanda,
Dərd əl açdı mənə, savab diləndi.
Dərddən dilə gəldi,dərd də dilləndi,
Bezdi dərd olmaqdan dərd özü daha…
2004
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EŞQİM-GÜNAHIM
Körpə duyğuların baxışı qəmli,
Gözlərim ümidin kirpikdən üzür.
Sevgimin payızı,yağışı qəmli,
Can verən ruhumu tənhalıq əzir.
Bir sevgi sakitcə içimdən keçir,
Ruhuma sənsizlik ağrısı hopur.
Son gülüş qatarı dodaqdan köçür,
Quruyan dodaqdan həsrətin öpür.
Ürəyə qısılır şirin arzular,
Sənli xəyallarım məndən utanır.
Sənsiz gözlərimə gəlmir yuxular,
Həsrətdən alışır, gecəm odlanır.
Zülmətlər qəlbimə qolların açıb,
Daha doğmayacaq sevgi sabahım.
Bu həsrət cəzamdır,mələklər seçib,
Tərtəmiz eşqimdir böyük günahım.
2002
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PAY OLAYDI
Yenə sənli günlərim
Ömrümə pay olaydı,
Göz yaşımı siləydi,
Səni mənə verəydi,
İlıq öpüşlərimlə
Saçlarını hörəydim.
Yenə mənim olaydın,
Yenə sənin olaydım…
Yenə sənli günlərim
Ömrümə pay olaydı,
Baxışların gözümdən
Axıb qəlbə dolaydı,
Kədərimiz solaydı...
Yenə sənli günlərim
Ömrümə pay olaydı,
Nəfəsin sübh mehitək
Saçlarımı öpəydi,
Gözlərinin qarası
Dünyama nur səpəydi…
Yenə sənli günlərim
Ömrümə pay olaydı,
Yenə çiçək arzular
Gül qanadın taxaydı,
Dünya bizə baxaydı.
İlk bahar yağışları
Ömrümüzə yağaydı.
106

Bir ovuc göz yaşı

Deyirəm,bu dünyada
Nə qədər sevgi varsa,
Qəlbimizə axaydı...
Qəlbimizə axaydı...
2001

BU KÖRPƏ MƏHƏBBƏTİM
Gecələr göz yummurmuş
İşığında zülmətin.
Ulduzların yanında
Səssizcə uyuyurmuş,
Əl-üzünü o, ayın
İşığıyla yuyurmuş,
Ömrümə yol gəlirmiş
Bu körpə məhəbbətim.
Buludun göz yaşını
Öpüşüylə silirmiş,
Günəştək üfüqlərdən
Mənə doğru qaçırmış,
Sübhün nurun üfüqün
Dodağından içirmiş.
Ömrümə yol gəlirmiş
Bu körpə məhəbbətim.
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Səhərlərin gözündə
Sökülürmüş duyğular,
Körpə,ürkək qorxuya
Bükülürmüş duyğular,
Ulduzları gecələr
Göy üzündən dərirmiş,
Səhərlər al günəşin
Saçlarına hörürmüş,
Ömrümə yol gəlirmis
Bu körpə məhəbbətim.
Arzulardan pay alıb
Ömrə vüsal dilərmiş,
Gözlərində ümidlər
Şirin-şirin gülərmiş,
Ömrümə yol gəlirmiş
Bu körpə məhəbbətim...
2001

VERİR
Həsrət gözlərimdən yaşlar ələyib,
İnadkar dözümün qəddini əyib.
Qismət ömrümüzə hicran diləyib
Səni dünənimə əmanət verir.
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Büküb xəyallara sevən ürəyi,
Bələnib qanına gözün bəbəyi.
Sevgimin boş qalan körpə bələyi
Səni dünənimə əmanət verir.
Sənsiz sevən ürək karıxır yaman,
Həsrət qollarında vurnuxur yaman,
Bu gün itirməkdən o qorxur yaman,
Səni dünənimə əmanət verir.
2000

DƏRGAHINA GƏLİRƏM
Əl açıram bir müqəddəs ünvana,
Ruhum qaçır saf eşqinə-yanına,
Qoşulmuşam səhər-axşam Azana,
Dərgahına-Sənə doğru gəlirəm.
Gözlərimdə bu dünyanın yuxusu,
Səndən uzaq öləcəyin qorxusu,
Ürəyimdə bir sevginin yanğısı,
Dərgahına-Sənə doğru gəlirəm.
Sönən közəm,qoy oduna qalanım,
Yox həyanım,Sənsən olan- qalanım,
Bu dünyadan yoxdur yola salanım,
Dərgahına-Sənə doğru gəlirəm!..
2000
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BİR YOL GEDİRƏM
Bu, nə titrəyişdir,bu,nə təlaşdır?
Bu, hansı duyğudur mənə qəm verir?
Bu gülən sevgimin gözləri yaşdır,
Soyuq yağışlarmı ona nəm verir?
Özümdən baş alıb bir yol gedirəm,
Həsrət dünyasına uzanır bu yol.
Ömrü addım-addım mən əridirəm,
Həyat izlərimi qazanır bu yol.
Bu yolda sənsizəm,qərib qalmışam,
Tənhalıq olubdur sirdaşım mənim.
Vüsala çatmamış çox yorulmuşam,
Uzaqdan qaralır bəxt daşım mənim.
2002

NƏ ÜÇÜN?
Yenə xatirələr gecəmə gəlib,
Xəyalın güzgüsün çilikləndirir.
Yuxular hər sabah gözümdə sönən
Gizli arzuları işıqlandırır.
Körpə duyğularda səni yaşadıb
Sevən ürəyimdə gizləyirəm mən.
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Odlu baxışımı arxanca səpib
Səni min həsrətlə izləyirəm mən.
Hicran nəğməsində yanan ruhumu
Yoxsa qara tale qarğışlamışdır?
Görən sevmək üçün yarananlara
Nə üçün ayrılıq bağışlanmışdır?
2001

QAYIT
Tənha gecələrdə ruhum sənindi,
Gözümdə can verən yuxum sənindi.
Sən bütün varlığım,qəlbim,canımdın,
Düşüncəm,xəyalım,duyğum sənindi.
Baş qoyub qoynunda yatmaq istərəm,
Ruhumu ruhuna qatmaq istərəm,
Sevgimdən xoşbəxtəm səninlə,gülüm,
Sevgiylə vüsala çatmaq istərəm.
Daha bəsdir bu ayrılıq,bu hicran,
Yoluna göz dikir Ülfətin hər an,
Sevgilim,geri dön,qayıt yanıma,
Gələn qədəminə olaram qurban...
2007
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ƏRİDİRƏM
Sabahlara ağladıqca dünənim,
Göylər kimi gah boşalır,gah dolur.
Qamçılayıb gözlərimi dərd mənim,
Ürəyim dərd kündəsidir yoğrulub.
Göz yaşlarım yuxulara dağılıb,
Yuxularım payız olub nəm çilər.
Gözlərimdə qəm boxçası yığılıb,
Can evimdə həsrətindir dincələn.
Duyğularım sənsizliyə ad olub,
Min arzuyla gözləyirəm səni mən.
Sənli günlər qismətimə od salıb,
Əridirəm yoxluğuna canı mən.
2005
YOL ALDIM
Dönüb baxdım,
kimsə yoxdu…
Dünya nə vaxt boşaldı?...
Öz-özümdə tək qaldım.
Tənhalıqdan əridim...
Bu yoxluqda yeridim,
Varlığına yol aldım,
Azan gəldi...
Namaz qıldım...
112
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İTİRDİM
Mən səni itirdim bu son baharda,
Buludlar göynədi,içindən yandı.
Vüsalım köç etdi fəsil qatarda,
Bir də gələn bahar ona ünvandı.
Ruhum parçalandı bu gedişinlə,
Yollar ayrıcına can səpələndi.
Kədər dirçələndi bu gedişinlə,
Gözümdə böyüdü,yaş təpələndi.
İçimdə qol açıb oynadı həsrət,
Ömrün sənlə keçən vaxtına güldü.
Sənin yoxluğundur varlığa qismət,
Yox ikən varlığa-bəxtimə gəldi.
2008

SINAYIR
Bu həyatın gündüzü də qaradır,
Ağ üfüqlər qaranlığın əksidir.
Baxışların lal qisməti haradır?
Uzun illər bir anlığın əksidir.
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Nəm payızın gözündəki buludla
Sönən ruhu yandırmaq da olardı.
Arzulara can atsaydı ümidlər,
Vüsal doğub ayrılıqlar ölərdi.
Tərəzinin gözlərində xeyir,şər,
Ağır gəlmir nə axirət,nə dünya.
Bu dünyamız o dünyaya bərabər,
Tanrı burda insanları sınayar.
2008

GETDİN
Gözdən axan hər damlayla axdın,
getdin...
Can ayrıldı bu canımdan,
dişlərimi sıxdım,
getdin...
Təkan verdi zaman,
Silkələndi dünya.
Öz oxundan çıxdı,
Alt-üst olundu dünya...
2009
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UNUDURUQ
Yer fırlanır,
Göy fırlanır,
Gün fırlanır,
Ay fırlanır...
Öz oxunda yay fırlanır.
Baş hərlənir,
gicəllənir.
Günah dönür qismətə.
Unuduruq fırlandıqca
Yol gedirik qiyamətə...
2009

ƏMANƏT
Sənin gözlərinə vurulmuşam mən,
O gözlər bu eşqin ilk ovu olub.
Odlu baxışında qovrulmuşam mən,
Baxışın ən gizli qəm evim olub.
Qara gözlərində ağ gündüzlərin
Doğmamış günəşi saçını yoldu.
Həsrət ünvanlıdır nəmli gözlərin,
Baxışın qəlbimə qaranlıq yoldu.
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Arxamca didərgin salma ahını,
Gedirəm,içimdə yar həsrətimdir.
Qoru gözlərində sevgi yuxumu,
Qapqara yuxular əmanətimdir.
2010

DƏRD OLMASA...
Bir körpə var
böyüdükcə içimdə
laylası hıçqırığım,
ana südü göz yaşım.
Doğmayacaq sabahdan
qismətimə qarğışım.
Nagılları gecələr,
yuxusu da gündüzüm.
Alnımdakı dərd yazım,
Al qara gözlü qızım.
Körpə üzü daşdan sərt,
Bu balanın adı dərd…
Gün keçdikcə əl-qol atar,
iməkləyər içimdə,
Sabah-bir gün ayaq tutar,
yollar açar saçımda.
Ürəyimdə bir qorxum var,
birdən məni qoyub qaçar,
116

Bir ovuc göz yaşı

uzaqlaşar,
unudar...
İstəmirəm o eləsin məni tərk,
qalım tək.
Mən anayam,balam dərddir,
Acısı da şirin dadır.
O ömrümə ömür qatır.
Onsuz heçəm,
onunla mən bu dünyaya sakinəm,
Dərd olmasa,mən heç kiməm...
2011

GİLƏLƏNDİM
Doğmayacaq arzulara pay verib,
Öz ömrümdən neçə ömrü silmişəm.
Tanrı mənə həsrətini tay verib,
Gözlərindən aşıb-daşan selmişəm.
Dəniz ömrüm dalğalandı sahilə,
Hecalandım,ləpələrdə söz oldum.
Gizli eşqim sətirləndi ah ilə,
Sahil boyu küləklərdə yozuldum.
Qaranlıqlar sürüklədi ruhumu,
Bu sevgidə kim idim mən, kim oldum,
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Nəfəsimdə boğduqca mən ahımı,
Daş ruhumda gilələndim, qum oldum.
2011
YALAN GƏTİRDİN
Niyə gündüzləri gecə rəngində,
Niyə xoşbəxtliyi qəm ahəngində,
Bahar güllərimi qar çələngində
Ömrümün saçına solan gətirdin?
"Dünya" adlı gözdə səni itirdim,
Sətirlədim dərdi şerə gətirdim,
Özüm bu şeirdə bircə sətirdim,
O bircə sətiri dilə gətirdin.
Dedin:"Ürəyini buz kimi saxla,"
Verdin yaz ümidin boran qoxulu.
"-Sənə dönəcəyəm,qəlbimi saxla…"
Gəlmədin,ömrümə yalan gətirdin.
2010
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GƏTİR
Gözlərdə buludtək nəm məhəbbətdən,
Ömrümə yol alan sənli qismətdən,
Gizli görüşlərdən,şirin həsrətdən
Vüsal qoxulusun seçib say,gətir.
Hər sabah göylərdə gülən günəşdən,
İçində göynəyən gizli atəşdən,
Gözümü axtaran ürkək baxışdan
Şirin qorxulusun mənə pay gətir.
Ruha həyat verən arzu,inamdan,
Sevgiyə bələnən sənli dünyamdan,
Birgə gördüyümüz sevgi röyamdan
Sakit yuxulusun hay-haray gətir.
2002

QÜSL VERSİN
Əllərin uzadıb günah dərgaha,
Tanrının qapısın nahaqdan döyür.
Allahın ətəyi batmaz günaha,
Bu əllər dünyanın belini əyir.
"Qozbeli düzəldər"-deyiblər-"qəbir",
Göstərin dünyanın qəbrini mənə.
119

Ülfət ZİYAFƏTQIZI

Haqqı əzizləmir,nahaqqı öpür,
İtirib bu dünya başını yenə.
Azan qamçılamır günah edəni,
Günahlar Tanrıya çapmır deyəsən.
Bəlkə bu dünyanın ruhsuz bədənin
Gözlərin ağıyla kəfənləyəsən?...
Nəfəsdə qüsulun versin dualar,
Yuyulsun soyuyan göz yaşlarında.
Ölüm qoxusunu bəlkə duyalar
Dərdlərin qaralan başdaşlarında...
2004

QINAMA
Sənsiz yandığıma illər şahiddi,
Gözümdə çağlayan sellər şahiddi.
Hansı ümidlərə arzu oyatdın
Vüsal köynəyitək geyim əynimə?
Sənsiz gecələrin yuxusu sındı,
Mürgülü baxışam gözündə indi.
Sınan qaranlıqdan həsrət boylandı,
Əl edib çağırdı məni yanına.
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Sənsiz yaşadığım ömür boş oldu,
Sənin həsrətinlə vüsal yaşadım.
Bir parça vüsala həsrət daşıdım,
Sənsiz yaşadığım ömrü qınama.
2011

DARIXIRAM
Ay bulud yaylığıyla
Gözlərini siləndə,
Sevgi dolu duyğuyla
Sən yuxuma gələndə
Darıxıram səninçün.
Gecənin gözlərinə
Al şəfəqlər dolanda,
Açılan bu sabahlar
Səni məndən alanda
Darıxıram səninçün.
Qovrulanda,yananda
Gözlərinin odunda,
Sənə həsrət qalanda,
Sənsizliyi dadanda
Darıxıram səninçün.
2000
121

Ülfət ZİYAFƏTQIZI

GECƏLƏRİ SEVİRƏM
Yuxulu gözlərini
Ayın nuruyla yuyan,
Səssiz pıçıltılarla
Eşqimə lay-lay deyən,
Ulduzlar nəğməsini
Şirin-şirin dinləyən,
Gözlərinə bənzəyən
Gecələri sevirəm.
Səni mənə gətirən,
Məni sənə yetirən,
Sübhədək oyaq qalan,
Bəzən hətta sabahdan
Bir az da möhlət alan,
Bu eşqə şahid olan
Gecələri sevirəm...
2000

ŞEİRLƏRİM
Mənim şeirlərim körpələrimdir,
Yenicə göz açmış ömrə,həyata.
Tumurcuq bağlamış pöhrələrimdir,
Göylərdə gözləyən əbədiyyətə
Əllərindən tutub yol gedirəm mən.
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Doğulur əzabdan hər sətrim mənim,
Doğur iztirabdan şeirim mənim.
Şerimdə duyulur acı qəhərim,
Şerimdə açılır nurlu səhərim.
Zülmətin bağrını hey didirəm mən.
Əlində düzlüyü silahtək tutur,
Haqqın sinəsinə sığınıb yatır.
Misralar böyüyür,şerim boy atır,
Adi günlərimə minbir rəng qatır,
Yatan duyğuları oyadıram mən.
2000

HƏMDƏMİM
Gözlərindən rəng alan
Qapqara gecələrdə,
Sükutun lal səsini
Zülmətlər dinləyəndə,
Sənsiz sənlə olanda,
Gözlərindən yaş tökən
Qərib düşüncələrlə
Xəyalına dalanda
Ulduzlardır həmdəmim,
Yalqızlardır həmdəmim.
Hər kirpikdə əzilən
Yaşlar gözdən axanda,
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Sevgimiz qərib-qərib
Arzulara baxanda
Arxasınca qaçdığım
Coşan sellərtək dəli
İnadlardır həmdəmim,
Ümidlərdir həmdəmim...
2001

AĞLAMIRAM
Ağlamıram,
qorxuram
gözlərimin işığı
bəbəyimdən soyula.
Ağlamıram,
qorxuram
gözümün dalğasıyla
adın qəlbdən yuyula...
2001
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SEVGİ NAĞILI
Duyğular baş qoyub ürəkdə yatıb,
Ömrümə bir eşqin şəkərin qatıb.
Gizli yolları var,vüsala çatıb,
Bir sevgi nağılı yaşamışıq biz.
Gecələr yuxutək dolub gözümə,
Hər sabah üfüqdən gülüb üzümə,
Məndən doğma olub mənim özümə,
Bir sevgi nağılı yaşamışıq biz.
Yanan ürəyimdə soyuyub külü,
Ümidə çatmayıb,qırılıb əli.
Saçıma ilişib ağaran teli,
Bir sevgi nağılı yaşamışıq biz.
2002

YOL GEDİR
Göz yaşı qarışır göz yaşlarıma,
Göylər fəryadını naləmə qoşur.
Qəlbimdə hayqıran hönkürtülərim
Coşan çaylar kimi sədləri aşır.
Təbəssüm qonubdu qəm dodağına,
Sızlayır içimdə gülən arzular.
Axır mənzilinə-son yuxulara,
Qəlbimdən yol alır sənli duyğular.
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Bu sevgi doğulur,içimdə ölür,
Yuyulur həsrətin yağışlarıyla,
Gözünü dünyaya açmayan sevgim,
Yol gedir qismətin qarğışlarına.
2001

BİR SEVGİM VAR
Dünyam boyda bir sevgim var,
Hələ körpə,hələ şıltaq.
Bu sevginin bal dadından
Ömrümüzə şəkər qataq.
Dünyam boyda bir sevgim var,
Sətirlərdə yaşayır o.
Yumruq boyda ürəyimdə
Bir dünyanı daşıyır o.
Dünyam boyda bir sevgim var,
Gözlərimdən silib qəmi.
Bu sevgimlə çox xoşbəxtəm,
Qınamasın kimsə məni.
Dünyam boyda bir sevgim var,
Hələ körpə, hələ şıltaq.
2002
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KİMDƏN GİZLƏDİ?
Bumbuz baxışların odu göynədi,
Bu payız xəzəldən donun geyindi.
Soyuq damlalardır qəlbi,döyündü,
Ümidsiz ümidlər yazı gözlədi.
Külək vərəqlədi alın yazımı,
Nəfəsi soyutdu ürək közümü.
Qışa pay göndərdi ömür yazımı,
Bir soyuq həsrətlə cavab izlədi.
Üşüyən sevginin qardır bələyi,
İslandı gözlərdə,yaşdı köynəyi.
Düyünlü boxçada qalan ürəyim,
Kimin sevgisini məndən gizlədi?
2007

QƏM YAĞIŞLARI
Küsər ümid adlı tənha qonaq da,
Gülüşlər buz geyər qaçan dodaqda.
Bir sevgi yol gedər vüsal soraqda,
Ömrümə yağanda qəm yağışları.
Həsrət dara çəkər olub-keçəni,
Qəlbə sirdaş edər yalqız gecəni.
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Küləklər dağıdar xoş düşüncəmi,
Ömrümə yağanda qəm yağışları.
Ağlar arzuların göz yaşın içdim,
Sənli yuxulara gözümü açdım.
Baş alıb özümdən mən sənə qaçdım,
Ömrümə yağanda qəm yağışları.
2001

SINIR
Üşüdüm,
Qızınmaq üçün sənsizliyi geydim,
dondum,
Üstündən dərd büründüm,
isinmədim,
Həsrətə büküldüm,
qızınmadım.
Bir isti nəfəsə ac,
Bir yanan gözə möhtac,
Qalaqladım üstümə,
Atdım çiynimə
nəyim var.
Geydiklərim əynimə dar,
dünyadan ağır,
çiynimi sıxır.
Ağırlıqdan belim sınır...
2007
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QORXURAM TƏNHALIQDAN
Hər gecə tənhalığı
Qucaqlayıb yatardım,
Hər gələndə dərdimi
Gizli-gizli udardım.
Sığınıb sinəsınə
Dinləyərdim laylasın.
Təkliyimlə bəzərdim
Qəmin tənha dünyasın.
Ancaq indi qorxuram
Tənhalığın səsindən,
Qorxuram sabahların
Tənhalıq gecəsindən.
Qoy,o daha gəlməsin,
Gülən arzularımı
Gözlərimdən dərməsin,
Mənə qorxu verməsin!
Qoy içimdəki ağrı
Yavaş-yavaş sızlasın,
Ürəyim öz dərdini
Özündən də gizləsin.
Ancaq qoy o gəlməsin!
O,yaman sevir məni,
Mən sevməsəm də onu,
Görəsən nə olacaq
Bu sevgimizin sonu?..
Dağılmış saçlarına
129

Ülfət ZİYAFƏTQIZI

Qoyur həsrət çələngi,
Bu çələngdə güllərin
Niyə qaradır rəngi?..
Tənhalıqdan qorxuram,
Kaş o,məni gəzməsin,
Kaş ruhumu əzməsin...
Axı hardadır mənim
Öz körpə,bəyaz sevgim?
Axı hardadır mənim
Ötən nəğmə çələngim?..
Bilmirəm...yenə gəlir,
Tənhalıq mənə qaçır,
Soyuq qucağın açır.
Artıq qollarındayam,
Tənhalıq məni qucur.
Qorxuram tənhalıqdan.
Qorxuram tənhalıqdan...
2001
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QƏM NAĞILI
Sənin gedişinlə barışmışam mən,
İndi qayıtmağa yolun bağlıdır.
Sənsizlik ömrümün ən ağır yükü,
Acı həsrətindir məni ağladır.
İlk hicran ağrısı ürəyə dolur,
Sevgi yuxuları gözdən soyulur.
Körpə xatirələr gözümü silir,
Eşqimiz bitməyən qəm nağılıdır.
Ömürdən pay verir kədər sevincə,
Yolun ulduzlara salır düşüncə.
Həsrətdən donunu geyir bu gecə,
Nəfəsi saçımda lal sığalıdır.
2002

GƏLİRƏM
İnadım özümü yandırdı.
Yetər!Qısıldım abrıma!..
Soyundum köz səbrimi.
İçimdə dəfn etdiyim hıçqırıqları
Diriltdim gözlərimdə,
Süzdüm ayrılığın qədəhinə,
Batdım günaha.
131

Ülfət ZİYAFƏTQIZI

İçimdəki günahları
Əritdim bu günahla.
Qol uzadan kədəri
Yaxasından itələdim,
Baxışımı ürəyinə
sancmaq üçün itilədim.
Əlimdə yumaqladım getdiyin yolu,
Gəlirəm,bu yolu yığa-yığa,
Həsrətin canını almağa.
2003

YIXILIRAM MƏN
Bir qurtum vüsalı çəkdim içimə,
Qorxdum sənsizlikdən boğularam mən.
Bu son ümidimi əkdim içimə,
Dərdim böyüdükcə dağ oluram mən.
Gözümə tor atıb gözlədim bəxti,
Öz kirpik toruma səslədim bəxti.
Yenə qismətimə ayrılıq çıxdı,
Boşalır dizlərim,yıxılıram mən.
Həsrət bəyaz eşqin kölgəsi oldu,
Köksümdə at çapıb şimşəktək güldü.
Soyuyan cismimdən canım soyuldu,
Bir qurtum tüstütək dağılıram mən.
2005
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YUXULARIM
Bu gecə baş alıb yenə yol gedir
Yuxular didərgin,yuxular sərsəm.
Buzlaşan ahlarım sinəmi didir,
Gecənin sükutu diksinir hərdən.
Sənin görüşünə yaman tələsir,
Yuxular bəzənib hörükləndikcə.
Vüsalın yolunu zülmətlər kəsir,
Baxışlar toqquşub çilikləndikcə.
Sınmış yuxuları ayaqlarınaGəldiyin yollara səpərəm,gülüm.
Gözlərin yuxumdur,bəbəklərində
Sənli yuxuları taparam, gülüm.
2003

GƏZİRƏM
Yığılıb boğaza gözün yaşı da,
Yaşama gileyi var baxışında.
Bədəndən soyulmuş bu can dişimdə
Bir ucuz ölümü baha gəzirəm.
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Həsrət tüstü kimi başımda çaxa,
Allaha çatmayan ahlarım baxa.
Göydən yanğım üstə odlu ah yağa,
Canımı dünyadan yığa gəzirəm.
Bu ömür ruhumun hansı günahı?
Bu ömür ruhumun hansı pənahı?
Üzümə bağlanıb Tanrı dərgahı,
İndi yapışmağa yaxa gəzirəm...
2006

QUCAQLA RUHUMU
Ruhumda dolaşır çaşqın fikirlər,
Duyğumu bilmirəm hara çəkirlər.
Qorxuram son ümid gözdən tökülərMəni qucağına çağırır ölüm...
Ölsəm,qoyma,gülüm,qəlbində öləm!
Bu ömür yolundan dayanır sanki,
Məni öz əynindən soyunur sanki.
Gecələr diksinib oyanır sanki
Bir dəli uşaqtək çığırır ölüm...
Ölsəm, qoyma, gülüm, qəlbində öləm!
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Ayrılıq qorxusu gəzir canımda,
İki yol uzanıb mənim önümdə-Ölüm bir yanımda, sən bir yanımda...
Qucaqla ruhumu, sən, Qaragiləm,
Ölsəm,q oyma, gülüm, qəlbində öləm!..
2002

ÖMRÜMDƏN SİLİNSƏ
Sonuncu baxış da arxanca qaçar,
Bu dərdin yuvası başıma uçar,
Gözlərim qapısın ölümə açar,
Gözümün son yaşı olub süzülsən!
Ruhuma ağrılar layla söyləyər,
Gülüş dodağımda sızlar,göynəyər,
Buludlar dərdimə dərdin qalayar,
İçimi yandıran dərd közü olsan!
Barışmaz həsrətə dəli duyğular,
Can verən gecələr səni sayıqlar.
Gələn sabahlarda ölüm yuxular,
Ömrümdən silinən eşq izi olsan!...
2005
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ÖZÜM YAZDIM
Gecəni geydim əynimə,
Gündüz gəlmədi eynimə,
Yol aldım,
sənsizliyə qonaq gəldim.
Göz yaşımı əl uzadıb
ulduzlar sildi.
Gənclikdən qocalığa
gedən yolları süzdüm.
Taleyimə dodaq büzdüm.
Alnımdakı qırışlardan
Ölüm yolumu pozdum.
Ulduzları həsrətimin
saçlarında yozdum.
Gizli duyğulu,sevgi yuxulu
Bir həsrət dünyasına vardım.
Orada bir vüsal, min həsrət vardı.
Bu gecə qismətimi özüm yazdım,
Həsrəti keçirdim boynuma,
Özümü gecənin gözündən asdım...
2002
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GEDİRƏM
Ümidlər bələndi acı qəhərə,
Gecədən bir güman yoxdur səhərə,
Bu dünya qucağın açdı kədərə,
Dünyanın qapısın çırpıb gedirəm.
Tanrı ətəyindən əlim üzüldü,
Baxışım boşluqda donub asıldı,
Dünyadan çıxmağa yollar kəsildi,
Son ümid məzardır,tapıb gedirəm.
Kədər ürəyimi sıxdı ovcunda,
Gözlərim boğuldu qüssə içində.
Ruhum dərgahlara gəlin köçəndə
Donan baxışımı öpüb gedirəm...
2004

YENƏ SƏNSİZ
Bir boşluq var ürəyimdə,
Qəmim,qüssəm ora dolub.
Arzuların sevinc dolu
Qara gözü gültək solub.
Son öpüşlə o gözləri
Bağlayıram yenə sənsiz.
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Ötənlərə qorxa-qorxa,
Gizli-gizli boylanıram,
"Mənimləsən"-səni hər an
Xəyallarda hey anıram.
Həsrət dolu sabahlara
Ağlayıram yenə sənsiz.
Uzaqlarda vüsal gülür,
Nəfəsini duyuram mən.
Gözlərimin bəbəyindən
Kədərimi soyuram mən.
Sənsiz keçən bu ömrümü
Doğrayıram yenə sənsiz.
2001

HƏDİYYƏSƏN
Adın dodağımı köz-köz yandırar,
Odlu ürəyim də sənsən deyəsən.
Ulu sevgiləri göylər göndərər,
Sən mənə Tanrıdan bir hədiyyəsən.
Gəlişin ömrümə min ömür qatıb,
Həsrət ürəyimdən baş alıb gedib.
Kədər gözlərimdə əriyib itib,
Alnımda yazısan, qismət payısan.
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İçimdə böyüyən gizli duyğusan,
Gözümdə göynəyən şirin yuxusan.
Körpə ümidimsən,ürkək qorxusan,
Bakirə qəlbimin ismət payısan.
2004

GÜLDÜ
Bu sevgi bədəndən köz-köz soyuldu,
Dodaq nəfəsinlə qüsulun verdi.
Təmiz duyğularda gecə yuyundu,
Bakirə qız kimi üfüq qızardı.
Bu gecə ömrümün ağ tellərinə
Qara kirpiklərin hənalar yaxdı.
Yozumu əlçatmaz vüsallarıma
Müqəddəs göylərdən təmizlik yağdı.
Körpə arzuların ağ barmaqları
Götürdü kirpikdən kədəri,qəmi.
Qaçdı sevgimizin gül dodaqları,
Yaşandı yaz ömrüm,gül eşqim mənim.
2006
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ƏLVİDA...
Getdin,
yollar arxanca qaçdı,
əllərin sənə açdı…
Saymazyana ötüb keçdin...
Baxışım yoxluğuna dəyib
özümə döndü.
Göz yaşlarım
ayaqlarım altında sındı…
...Əlvida...
2003

BƏSİMDİ
Arzular böyütdüm puç ümidlərə,
Sənə qol uzadır son nəfəs indi.
Uydum nağıllara, yalan vədlərə,
Kədər ürəyimə doğma kəsimdi.
Uzatdım əlimi günəşə, söndü,
Gedim qaranlıqda hara bəs indi?
Bu gizli görüşü ulduzlar dandı,
Gözlərin ömrümə yansa, bəsimdi.
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Ürək alovlanıb köztək közərdi,
Eşqin ocağında dünya qızındı.
Vüsalın saçına güllər düzərdi,
Həsrətə saç hörür tənha qız indi.
2006

YOL ALDIM
Bezdim,dünyadan soyudum,
Sevincin bədənindən soyuldum,
Qəribsədim Tanrıya.
Dərgahına yol aldım,
Bu yolu məzardan saldım..
2003

YUXULAR
Bu eşqin həsrətin gözdə bitirər,
Sevgi qismətinə vüsal gətirər.
Şirin nağil kimi şirin qurtarar,
Yozumun gecədən salar yuxular.
Qış bahara dönər,gecə gündüzə,
Əl atıb kirpikdən kədəri üzər.
Öpüb gözlərimdən köz qoyar gözə,
Gözümdən dünyanı silər yuxular.
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Bir udum havatək ruhumu udar,
Dodağı dodaqdan ruhumu dadar,
Ruhunu gecələr ruhuma qatar,
Ömrünü ömrümdən alar yuxular.
2006

QAYTAR
İçimdə bir özüm var,
Gizlədibdi özünü.
Axtarıram,gəzirəm,
Tapammıram izini.
Ayaq izi qaralıb,
Görən hara yol alıb?
Yoxsa yolda yorulub
Sındırıbdı dözümü?
Bu dərdi kimə deyib?
Əyninə dərdi geyib.
Bəlkə dərd qaralayıb
Alnındakı yazını?
Göz yaşımı soyutdum,
Arxasınca daş atdım.
Dünya,sənə üz tutdum,
Qaytar mənə özümü.
2004
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GƏZİR
Mən sənə tamarzı,mən sevgiyə ac,
Səninsə alnında qırışlar gəzir.
Sevgi baharını yaşayır ürək,
Həsrətsə payızda yağışlar gəzir.
Səssizlik səs verir lal ahlarıma,
Gecələr dar gəlir yuxularıma.
Bir uzun yol gedir sabahlarıma,
Danın sinəsində görüşlər gəzir.
Gözlərin bəbəyi nəm yaşmaqlıdır,
Vüsal ayrılığa eşq soraqlıdır,
Həsrətin nəfəsi buz dodaqlıdır,
Yanaqda sırsıra öpüşlər gəzir.
2006

VİDA EYLƏDİM
Həsrət kirpiyimdə gilələndikcə,
Dərd rəngli ümidlər qondu gözümə.
Sənsizlik ömrümə səpələndikcə,
Dünyanın işığı sındı gözümdə.
Dünya öz qapısın çırpdı üzümə,
Açıldı dərgaha baş alan yollar.
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Bu tənha ruhumu ovcuna aldı,
Tanrı dərgahından uzanan əllər.
Özümdən əl çəkib göylərə qalxdım,
Dərdim başım üstə ağı söylədi.
Kimsəsiz ruhumu dişimə sıxdım,
Sərsəri dözümə vida eylədim...
2003

BİR ÖMÜRDÜR
Baxışlarda qəm bitirir,
Gözlərimin nurun içir.
Ürəyimə dərd gətirir,
Bir ömürdür bu da keçir.
Sınır ahım,göyə qalxmır,
Tale dönüb mənə baxmır,
Bu canıma ruh da sığmır,
Bir ömürdür bu da keçir.
Arzulara qanad olur,
Misralarım alovlanır.
Öz içindən şerim yanır,
Bir ömürdür bu da keçir.
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Sevinci də dərd baxışlı,
Duyğularım eşq savaşlı.
Bu günlərin gözü yaşlı,
Bir ömürdür bu da keçir.
2002

MƏKTUB
Əlimə qələm verdi,
"Sən" adlı ünvana
Vüsal məktub yazdırdı.
Hər sətirdə həsrəti
gilə-gilə azdırdı.
Darıxdım sənsiz…
Nisgilim gözümdən sürüşdü.
Məktubuma kədər düşdü,
Sətirlər qarışdı…
...Açdım gözümü,
anladım yuxuydu.
Qapı döyülürdü…
...Açdım…
Qarşımda həsrət dayanmışdı...
2003
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YAZ YAĞIŞI
Narın yağa yaz yağışı,
Ürəyimdən axıb keçə.
Sevgi dolu gözlərini
Gözlərimə sıxıb keçə.
Narın yağa yaz yağışı,
Gözəlliyə nəğmə qoşa.
Buludların gözlərindən
Gözlərimə yaş qovuşa.
Narın yağa yaz yağışı,
Soyuq qışdan yer oyana.
Mən də baxam şeir yazam
Təbiətin bu oynuna.
2006

GÖYLƏRDƏN DÜŞMƏDİ
Ömrümün sehirli qırx qapısı var,
De hansı qapıdan gəldin ömrümə?
Qırx gizli duyğuda qurub dünyalar,
Şirin nağıllardan doldun ömrümə.
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Sevgi nağılına gizli başladıq,
Yuyunduq,paklıqda batdıq günaha.
Bir nağıl yuxuda toy-büsat qurduq,
Vüsal bayramımız çəkdi sabaha.
Nurundan üzümə duvaq saldı ay,
Saçıma ulduzlar çələng toxudu.
Gecə öz sürməsin çəkdi gözümə,
Buludlar rəqs etdi,sükut oxudu.
Bu gecə gizlicə çalındı toyum,
Bəxtimin qızaran üfüqlərində.
Göylərdən düşmədi üç alma payım,
Dərdim hədiyyəmi dodaqlarından.
2003

EHSAN VERMİŞƏM
Ürək olanlara itaət edib,
Sənin yoxluğuna çox adət edib.
Ayaq izlərinə ibadət edib
Səcdəmi yollara qurban vermişəm.
Od tutan arzular daha soyuyub,
Alnıma həkk olan yazı soyulub,
Həsrət sarayında mənə toy olub,
"Vağzalı" yerinə Azan vermişəm.
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İçimdə can verib bu qəlbin ahı,
Kədər qəh-qəh çəkir sevgimə axı…
Adına yazılan bu ömrün çoxun
Sənin həsrətinə ehsan vermişəm.
2004

MƏN
Ürəklərdən qəm-kədəri
Gülüşümlə silərəm mən.
Bir ömürlük xoşbəxtliyi
İnsanlara dilərəm mən.
Sevinc dolu duyğularda
Təbəssümə dönərəm mən.
Baxışlarda oynayaram,
Dodaqlara qonaram mən.
Həsrətimin gözlərini
Vüsalımla oyaram mən.
Ürəyimdən kədərimi
Göz yaşımla yuyaram mən.
2000
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DAN SÖKÜLDÜ...
Qara mələk layla çaldı,
ahəngi qara...
Səadətə ömür aldı,
rəngi qara…
...Alın yazım qaralandı.
Gözümü sıxdım,
kirpiklər sıralandı,
Gözdə yaş sındı,
Ürək yaralandı…
Arzu ümidsizliyin ayağına töküldü.
Səbrin beli büküldü…
...Gecə dözmədi bu dərdə,
Sinəsi paralandı,
Dan söküldü...
2004

NƏ ÜÇÜN?
Pərişan gecənin hörüklərinə
Ulduzlar çələngi yaraşıq verər.
Göylər sevgisini ana torpağa,
Zülmətə nur verər,ay işıq verər.
Külək gecələrin soyuq ahıdır,
Hey udar göylərin göz yaşlarını.
149

Ülfət ZİYAFƏTQIZI

Gecənin aşiqi öz sabahıdır,
Dan yeri seyr edər görüşlərini.
Hər axşam sığınar uzaq üfüqə,
Səhər gözlərini orada açar.
Görən üfüqlərin isti qoynundan
Nə üçün al günəş sabaha qaçar?..
2001

"SEVİRƏM"-DEDİ...
Hansı ümidlərə tapşırdın məni?
Sənsiz gözlərimə buludlar köçdü.
Şirin yuxularım arxanca qaçıb
Gecənin ömrünə didərgin düşdü.
Bu qərib gecənin göz yaşlarıyla
Həsrətin boynuna çələng toxudum.
Dərdli ürəyimin alqışlarıyla
Tənhalıq laylasın sənə oxudum.
Kədər qucaqladı yalqız ruhumu,
Arzular dağıldı əsən küləklə.
Can verən dodaqlar:"Sevirəm"-dedi,
Səni məndən də çox sevən ürəklə...
2001
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GÜNAHIM OLDU
Biçildi ömürlük boyuma mənim,
Ağ həsrət sevgimin kəfəni oldu.
Ömrün ölüm yüklü çiyinlərindən
Köks üstə qazılmış qəbrə yol aldı.
Gecələr sabahı gözlədi nahaq,
Soyumuş ocaqdan od ummaq günah.
Bu ömür ruhuma Tanrıdan sınaq,
Dualar dərgaha uzanan qoldu.
Verdim qüsulumu göz yaşlarında,
Büküldüm kəfənə qarğışlarında.
Qaldım iki ömrün çaşbaşlarında,
Olum,ya ölümüm günahım oldu?..
2006

BU GECƏ
Dərdin qara gözlərində görüşdük,
Göz yaşımı gizli sildi bu gecə.
Gözdən qaçan yuxularla oynadı,
Bir sevdaya şahid oldu bu gecə.
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Ürəyimdə qəm-kədərim gülüşdü,
Düşüncələr gah barışdı,gah küsdü.
Ay günəşin görüşünə tələsdi,
Sabahlara uzun yoldu bu gecə.
Zülmətlərin qucağında qovruldum,
Yalqızlığın laylasında ovundum.
Gözlərimdən kirpik-kirpik qovuldum,
Öz-özümü məndən aldı bu gecə.
2002

SEVGİ PAYIZI
Payız qədəm qoydu sevgi yoluma,
Bir həsrət at çapdı sinəmin üstə.
Tənhalıq əlini verdi əlimə,
Ayrılıq da durdu sevgimə qəsdə.
Sabahlar həsrətə nəğmə oxudu,
Bu günün ürəyi titrədi,əsdi.
Axtardım dünənə yolum yox idi,
Sənli xəyallarım yolumu kəsdi.
Həyatın selləri aldı,apardı
Bu körpə sevgimi...saxladı qəmi.
Öz gizli dünyamda hər an tapardım,
Gizli dünyamda da itirdim səni...
2002
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GEYİNƏR
Didərgin fəsillər qarışıq düşər,
Al günəş soyuyar,yay da büzüşər.
Payızın əynindən köynək sürüşər,
Bahar qar bürünər,boran geyinər.
Ahım duman olar,göylərə qalxmaz,
Həsrətlər toqquşar,şimşəktək çaxmaz,
Bu həyat yuxusu gözümdən çıxmaz,
Gündüzlər soyunar,toran geyinər.
Dünya tabutumu qara hənalar,
Əzrayıl sinəmə çöküb can alar,
Gözümün yaşında Azan islanar,
Cismim kəfən, ruhum Quran geyinər.
2006

TAPMAMIŞDIM MƏN
Sünbül arzuların hörüklərini
Hələ sığallayıb öpməmişdim mən.
Sənsiz ürəyimi bir həsrət sıxar,
Səni itirməkçin tapmamışdım mən.
153

Ülfət ZİYAFƏTQIZI

Gözümdə gizlənən xəyalın ağlar,
Sənsiz gecələrin vüsalı ağlar,
Ruhum lal sükutdan səni soraqlar,
Səni itirməkçin tapmamışdım mən.
Həsrət ürəyimi didib doğrayır,
Ürəyim can verir,ruhum ağrıyır.
İçimdə "Sən" adlı biri ağlayır,
Səni itirməkçin tapmamışdım mən.
2001

BU, NƏ QİSMƏTDİ?
Bu, nə qismətdi?
Dərd mənə elçi getdi,
Heç xəbərim olmadan
Özü özünə ad etdi.
Dərd öz qara rəngini
Gözlərimdə islatdı,
Saçımı hənaladı.
Qara duvaqda,
qara paltarda
dərdimə gəlin oldum.
2004
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SƏNİN ÜÇÜN
Uzaqlardan ulduz kimi sayrışan
Gözlərindən nur saçıram səninçün.
Ümidləri arzuların əlindən
Ovuc-ovuc mən içirəm səninçün.
Gecələrin sinəsinə dağılmış
Saçlarını darayıram səninçün.
Səmalardan bu dünyaya hədiyyə
Ulduzları ələyirəm səninçün.
Gözüyaşlı buludların qəmini
Salxım-salxım mən dərirəm səninçün.
Küləklərin tellərinə taxaraq
Öz sevgimi göndərirəm səninçün.
2001

DƏRDİM
Dərdim,
sökül,tökül içimə,
Qoşul mənim dərdlə dolu köçümə.
Tanrı mənə izn versin,
Pay düşməyən bu dünyadan
"Dərd" adlı bir pay götürüm,
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cəhənnəmə ötürüm.
Əgər gəlməz,
ruhun candan qopararam,
Bir tabutda məzarıma apararam.
Dərd rəngli bir başdaşı
ucaltsınlar ikimizə…
Bir başdaşı yetər bizə...
...Dərdim,
sökül,tökül içimə,
Qoşul mənim dərdlə dolu köçümə…
2005

TAPŞIRIRAM
Bu sevginin vüsalıtək həsrətin,
Qəmin sənə tapşırıram,ürəyim.
Buludların göylərdəki göz yaşın,
Nəmin sənə tapşırıram,ürəyim.
Ruhun mənəm,varlığında gizlənən
"Məni" sənə tapşırıram,ürəyim.
Bu dünyada kimsəyə yox ümidim,
Səni sənə tapşırıram,ürəyim…
2001
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PAYIZ
Qızıl saçlarını küləklər öpən
Sevgimin yaşıddır özüylə payız.
Üzünü hər sabah yağışlar yuyur,
İslanır ömrümün nazıyla payız.
Xəzan çiçəkləri hörüklərində,
Sevgi qoxuludur çiçəkləri də.
Buludlar asılıb kirpiklərindən,
Öpür torpaqları gözüylə payız.
Son dəfə bahara günəş boylanır,
Küləklər yuxudan indi oyanır.
Yağış nəğmə deyir,bulud oynayır,
Gedir həsrətimin iziylə payız.
2001

ÖMÜR VERİLDİ
Tanrıdan bir qurtum nəfəs dilədim,
Sənin gözlərinə söz demək üçün.
Baxışım ruhunu gözdə ələdi,
Soyuyan bu ruhu közləmək üçün.
Ağırlıq eylədi göylər çiynimə,
Gəlmədi dünyalar daha eynimə.
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Əl qatdım özümdən qəmi soyunam,
Göylərin çiyninə aslamaq üçün.
Bu eşqi göylərdən daşımaq üçün,
Bu eşqi yerlərdə yaşamaq üçün,
Vüsalın gözündə yaş olmaq üçün,
Tanrı ömür verdi gözləmək üçün.
2007

SİRDAŞ OLANDAN
Ümidlərin gözün həsrət bağlayar,
Ruhum boyu bir sənsizlik çağlayar,
Kirpiyi nəm gözdə qəm yuxulayar,
Bu gecələr mənə sirdaş olandan.
Xəyallarım zülmətlərə yazılar,
Arzularım ulduz-ulduz asılar,
Sabahlarım gecələrə açılar,
Bu gecələr mənə sirdaş olandan.
Bir dənizəm,həsrətinə qaçaram,
Sahilləri dalğa-dalğa qucaram,
Ürəyimi gecələrə açaram,
Bu gecələr mənə sirdaş olandan.
2001
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BİLİR
Sözümü
ürək bilir,
bir də əlim,
Bir kağız,
bir qələmim.
Ürəkdə doğulur sözüm,
Əl yazır kağıza qələm ilə,
İzləyir gözüm...
1999

QAYITMAQ ÜÇÜN
Ömür yollarını fikrim dolanar,
Arzulu sabaha səbrim boylanar,
Ümidin naziyla arzum oynayar,
Ağlaram içimdə mən için-için,
Sənli günlərimə qayıtmaq üçün.
Yaşayır bu sevgi körpə duyğuda,
Məhəbbət önündə sınır qorxu da...
Ruhumuz qovuşur hər gün yuxuda,
Gördüyüm yuxular kaş olaydı çin,
Sənli günlərimə qayıtmaq üçün.
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Bu eşqin önündə çökdüm yenə mən,
Əlacım əl açdı sevgi dinimə.
İndi qayıtmağa mən dünənimə
Raziyam,bu gündən,sabahdan keçim,
Sənli günlərimə qayıtmaq üçün.
1999

HEÇ OLMASA
Sən gedəli ömrümə
Acı qəmlər ələndi.
Gündüzüm gecə oldu,
Zülmətlərə bələndi.
Özün getdin,düşmədi
Adın dodaqlarımdan.
Ümidlər də saralıb
Düşmür budaqlarından.
Baxışlarım nurunu,
İşığını soyunur.
Gözlərimin bəbəyi
Göz qanımla yuyunur.
Heç olmasa qayıt gəl,
Gecikmiş bahar kimi.
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Nəfəsin qoy əritsin
Bu həsrəti qar kimi.
Gəl həsrəti vüsalın
Gözlərindən biz silək.
Şirin vüsalı deyil,
Həsrəti röya bilək.
1999

SƏNSƏN
Sənsən ağrım,həm acım,
Başımdakı şah tacım.
Sənsən,gülüm,sevincim,
Gərəyimsən sən mənim.
Bu canımın özüsən,
Həyatımın yazısan.
Qəlbimdəki arzusan,
Saf diləyimsən mənim.
Şerimin xoş sətrisən,
Baharımın ətrisən,
Heçəm səni itirsəm,
Ürəyimsən sən mənim.
Ömrümün sən mənası,
Qəlbimin pak aynası,
161

Ülfət ZİYAFƏTQIZI

Xəyalların dünyası,
Günüm, ayımsan mənim.
Varlığım sən, canım sən,
Sənsən mənim bir dənəm.
İmanım sən, dinim sən,
Haqq mələyimsən mənim.
1999

AĞLARAM
Yas tutaram ölən eşqə ağlaram,
Ürək dayansa da, ömür solsa da.
Qısqanıb hamıya gizli saxlaram,
Saçıma əl qatıb həsrət yolsa da.
Sevgimin geydiyi buzlu donunu
Qəlbimin alovu çıxara bilmir.
Onunla üşüyür, yanır ürəyim,
Canından ayırıb qopara bilmir.
Yoxsa heç olmayıb Leyli və Məcnun?
Yoxsa saf məhəbbət şirin röyadır?
Bəlkə bu vaxtadək ayaq dəyməyən
Bizim dünyamızdan ayrı dünyadır...
1999
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YƏQİN
Ağlayıram,səssiz axır
Göz yaşlarım ürəyimə.
Amansızdır acı həyat,
Şaxta dəydi istəyimə.
Nifrət etdim yalanlara,
Nifrət etdim məhəbbətə.
Axı necə göz yumasan
Qəlb göynədən həqiqətə?
Yəqin yoxmuş Leyli-Məcnun,
Yəqin yoxmuş eşq-məhəbbət.
Yəqin bunlar əfsanəymiş,
Vüsal,həsrət olmuş adət.
1999

QAYIT
Qəlbimə səpmisən sevgi toxumu,
Köksümə sancmısan eşqin oxunu,
Apardın özünlə şirin yuxumu,
Qayıt gəl, sevginlə qəlbim isinsin.
Bu dərdli ürəyim səndən aralı,
Eşqin zirvəsini sənsiz qar alır,
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Məhəbbət çiçəyim solub saralır,
Qayıt gəl,sevginlə qəlbim isinsin.
1999

GÖZLƏDİM
Axşam ay çıxanda səni gözlədim,
Göylərdən süzülən nuru izlədim,
Ay öz işığında səni gizlədi,
O nurda axtardım,aradım səni,
Eşqimin sən oldun nurlu yelkəni.
Tələsir sahilə dalğalar yaman,
Köpüklər üstündə sənsən,bir dayan,
Tutmaq istəyirəm əlindən,o an
Dalğatək sahildə əriyib itdin,
Narın ləpələrlə dənizə getdin.
1999

SƏNSİZ
Qurbanam gözlərinə,
O şirin sözlərinə,
Saçımda gəzdirdiyin
Əlinin izlərinə.
164

Bir ovuc göz yaşı

Ömür puç olar sənsiz,
Gülüşüm solar sənsiz,
Sənli dünənə gedib
Xəyallar qalar sənsiz.
Həsrət günüm,ayımda,
Sənsiz çıxmaz ayım da.
Vüqarım sınar sənsiz,
Yumşalar sərt qayam da.
1999

APARAR
Ümid sığal çəkər arzularıma,
Günəşli sabaha aparar məni.
Xəyal dənizində boğulan zaman
Ümidlərin arzulardır yelkəni.
Həyatda dost olsun bizlərə dilək,
Kədəri qəlblərdən arzuyla silək.
Çiçəksiz bahardır ümidsiz ürək,
Arzuyla əridək dumanı,çəni.
Sönübsə yaşamaq həvəsi əgər,
Qəm-qüssə qəlblərdə qalasın tikər.
Söksə bu qalanı arzular sökər,
Suvarar ümidlə dilək gülşənin.
1999
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MƏHƏBBƏT
Məhəbbət bal dadan şirin bir zəhər,
Sevənlər acılıq duymadan içər.
Məhəbbət yarası çətin sağalar,
Eşqin hicranından sevən kam alar.
Məhəbbət çiçəyi xoş ətirlidir,
Saf sevgi qəlblərdən çox çətin itir.
Məhəbbət kimiyə çələnglər hörər,
Kiminin qəlbini "əlvida" dələr...
1998

QARA GÖZLÜM
Qoy baxsın gözüm gözünə,
Qurban ollam hər sözünə.
Düşmüşəm eşqin közünə,
Qovruldum mən, qara gözlüm.
Qon məhəbbət budağıma,
Düşdüm sevgi sorağına,
Eşq nəğməsin qulağıma
Pıçılda sən,qara gözlüm.
1998
166

Bir ovuc göz yaşı

QAYIT
Mən səni ömrümə günəş sanırdım,
Hər saat,dəqiqə səni anırdım.
Bu eşqdən alışıb alovlanırdım
Qayıt dön,qayıt gəl,ilk məhəbbətim.
Sənsiz yoxdur, gülüm, gecəm, gündüzüm
Acı həsrətinə de necə dözüm?
Ürəyimdə var tək bircə arzumQayıt dön, qayıt gəl, ilk məhəbbətim.
1998

KÖRPƏ MƏHƏBBƏT
Qəlbimə dolubdur körpə məhəbbət,
Onun mükafatı acı bir həsrət.
Bu eşqin oduna alovlanıram,
Mən bu ayrılığı vüsal sanıram.
Nəmli baxışımı duya bilmədin,
Sən nə tez eşqimi qəlbimdən sildin?
Günəştək heç zaman sönməyəcəyəm,
Bu şirin sevgidən dönməyəcəyəm.
Yol gedir durmadan günlər, aylar, il,
Nə qədər yaşarsam,sevəcəyəm bil.
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Bir gün görəcəyəm gəncliyim solub,
Bu körpə sevgidən xəyallar qalıb.
1998

ÜRƏYİM
Hər sabaha bir ümidlə boylanar,
Ulduztək eşqimin göyündə yanar,
Baxışında sənə bir heykəl yonar,
Sənin gözlərində azar ürəyim.
Həsrətin gözündə vüsal axtarar,
Arzulardan ölməz ümidlər alar,
Yaddaşda silinməz iz kimi qalar,
Bu eşqə bir dastan yazar ürəyim.
Eşqindən güc alıb o qanadlanar,
Günəşdən od alıb daim odlanar,
Qeysi üstələyib "Məcnun" adlanar,
Dəli səhralarda gəzər ürəyim.
Hələ ki,istidir,alovlu,közlü,
Bir gün olsa əgər şaxtalı,buzlu.
Soyuqdan üşüyən eşqimin gizli
Qəbrini qəlbində qazar ürəyim.
1999
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YUXULARA QAYITDI
Düyünlədim sənsizliyi sinəmdə,
Düyünlədim taleyimin qaşıtək.
Yuxularım qanaq çaldı gözümdən,
Ürəyimin ümid adlı quşutək.
Çaşbaş qalan duyğularım qarışıq,
İki canıq,bir ürəyə sarmaşıq.
Bəxtimizi mələklərdən soruşduq"Qapqaradır"-dedi,-"dərdin daşıtək."
Kirpik-kirpik gözlərim dərd böyütdü,
Körpə,gizli duyğularda boy atdı,
Bu məhəbbət yuxulara qayıtdı,
Xoş vüsallı yuxularda kaş itək.
2002

ÖMÜR SƏHİFƏLƏRİ
Ömür səhifələri
vərəqləndikcə bir-bir,
Həyat coşqun sel kimi
Sətirlərdə hey gedir.
İnsafsız ovçu kimi
Tale ömrü izləyir.
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Bu gününü itirən
Sabahını gözləyir.
Anlamıram bunu mən,
Hansı ümiddir görən,
Arzulu sabahlara
İnsanı tələsdirən?
1998
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GÖZLƏRİNİ SEVİRƏM
(mənsur şeir)
Gözlərini sevirəm, qara, dumduru gözlərini...
İntizar adlı həsrət,sual dolu bir ümid çırpınır bu
gözlərdə. Görünməz olur hıçqırıqlar içində bu
ümid bəzən. Boğulmur amma, ümiddir çünki...
Kəndir edib boynuna salır bəzən ümidsizliyi bu
hıçqırıqlar, asır özünü kirpiklərdən asılan göz
yaşı kimi... Ölümün əkiz qardaşı kimi...
Gözlərini sevirəm... Dənizə bənzəyir bu gözlər, damlası ləpəyə. İz salır yanağında bu göz
yaşları qumlar üstə iz salan ləpələr kimi...
Gözlərini sevirəm... Baharı andırır bu gözlər
mənə... Bahar hərarəti var onlarda, bahar təravəti
var onlarda... Saf, ləkəsizdir ən təmiz güzgü kimi... Ayın sularda əksi kimi...
Gözlərini sevirəm, sevgi dolu qara gözlərini...
Pəncə üstə qalxıb göylərdən ömrümə boylanan
bir cüt ulduzdur onlar... Hər gecə yol gəlir sabaha onlar... pay verir, əridir nurunu mənimçün
onlar... Dərindir göylərdən bu gözlər. Bu dərinlikdə qərq olub boğuluram az qala... Xilaskar
yelkənim bu sonsuzluqda sevgim olur...
Gözlərini sevirəm, qara, dumduru gözlərini...
2000
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GECƏDİR
(mənsur şeir)
Duyğularımtək qəribdir bu gecə... duyulmur
zərrə hənirti, düşüncələr şimşəkdən iti... Bu
qəriblikdə bir mənəm, bir də qərib duyğular...
Dənizdə oyna-şan ürkək ləpələrə bənzəyir onlar,
gah narın oynaşır onlar, gah səssiz fırtınaya dönür
onlar...
Duyğularımtək qəribdir bu gecə... duyulmur
zərrə hənirti, düşüncələr şimşəkdən iti... Bu
qəriblikdə bir mənəm, bir də qərib duyğular... Bu
qəriblikdə qəribə sakitlik var, qəribə sakit insanlar
kimi... Saf, təmiz və həm bəd, çirkin əməllər qoşa
gedir bu qəribə sakitlikdə. Hər ikisinin son ünvanı
eyni-ölümə gedən əbədiyyət...
Duyğularımtək qəribdir bu gecə... duyulmur
zərrə hənirti, düşüncələr şimşəkdən iti... Bu
qəriblikdə bir mənəm, bir də qərib duyğular...
Ulduzlar dün-yasına qonur duyğular, ulduzlarla
oynayır onlar... Əl uzadıb bir qərib ulduz tutmaq
istəyir duyğular... və əfsus... axır o ulduz... Əlləri
boşalır duyğu-ların...
Fikir dənizində üzürəm bu qərib gecə...
Duyğular, qurtarın məni bu gecənin boşluğundan.
Dözə bilmirəm artıq... Yelkən olun mənə,
küləkləri sevən yelkən...
Duyğularımtək qəribdir bu gecə...duyulmur
zərrə hənirti, düşüncələr şimşəkdən iti... Bu
qəriblikdə bir mənəm,bir də qərib duyğular...
1998
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DƏNİZ İSTƏYİRƏM
(mənsur şeir)
Dəniz istəyirəm...Gözlərin kimi sonsuz dəniz... Paylaşmaq istəyirəm onunla hissimi də,
duyğumu da... Bu gecə dəniz gördüm yuxuda...
Elə yuxumda gördüyüm dənizi istəyirəm, narın
ləpəli, küləkli...
Dəniz istəyirəm... göz yaşlarıyla yusun sahilində yazdığım sevgi nağılını... Yağış yağır,
nəğmə deyir payız dilli, qəmli, nisgilli... Yağışda
islanmaq, sahil boyu qaçmaq, dalğalara səs vermək, qağayılara qoşulub üfüqlərə uçmaq, daha
nələr, nələr istəyirəm... Gözlərimdən dalğalara
axmaq, həsrəti dənizdə boğmaq istəyirəm...
Dəniz istəyirəm... Qoynuna məni alsın, şirin
nağıllarla, nəğmələrlə saçlarımı sığallasın, ruhumu qucaqlasın... Dünyamı, arzularımı, ən gizli
duyğularımı dənizə əmanət verib əbədi dəniz
yuxusuna getmək istəyirəm...
Dəniz istəyirəm...
2002

DÜŞÜNCƏLƏR…
(mənsur şeir)
O qədər kimsəsiz hiss etdim ki,özümü... Üz
tutdum qəbiristanlığa yüngülləşərəm deyə...
Amma insan hara gedirsə getsin, dərdi bitmədikcə yüngülləşməzmiş... Qəbirlərə, şəkillərə
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baxdım, düşündüm bir gün ölərsəm, ölüm mənə
çox yaraşar... Eşitmişəm nadir insanlar öləndə
gözəlləşir… Mən də onlardan olacam, ölümü
özüm qədər sevən ikinci bir insan tanımıram...
Ölüm əbədi arzularıma keçidim olacaq... -bu
düşüncələrdən məni qolumu, ayağımı dişləyən
qarışqalar ayırdı… Ölü əti yeməyə alışmış bu
balaca varlıqlar diri ətinin həsrətlisi kimi
dişlərini itiləyib üstümə gəlmişdi...Hərəsi bir
dişləm öz payını götürüb getsəydi, yəqin ki,qısa
müddətə bitirərdi məni... "Öləndə payınızı
verəcəm "-deyib tələsik oradan uzaqlaşdım…
2016

ŞAHİD OLSUN
(mənsur şeir)
İllər öncə gecələri sevirdim... Zülmətlərə vurulmuşdum... Gecələr gözəl, özəl xəyallı arzuları
gətirərdi mənə… Saatlarla açıq səma altında ulduzları seyr edərdim, ulduzlarla qovdu-tutdu
oynayardı, qıvraq idi xəyallar… Yorulan ulduzlar
gözlərini süzə-süzə göylərdən axanda həyat dolu
arzu ümidin əlindən tutub uşaq kimi qaçırardı…
İllər öncə gecələri sevirdim… Zülmətlərə vurulmuşdum… Gözəl şeirlərimi gecələr yazardım… Sevirdim çünki... Gizli duyğulara gecələr
şahid idi: bir gün bizə də şahid qalacaqdı, gecələrdə xoşbəxt olacaqdıq... amma... olmadı... nə
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biz xoşbəxt olduq, nə də gecələr bu sevgiyə şahid
oldu... O vaxtdan gözlərimdə yuyundu gecə,
zülmətin rəngi göz yaşımda ağardı… və daha
sevmədim gecələri... çünki biz heç bir gecə ulduzlar altında eyni yuxuya gözlərimizi açmadıq...
eyni gecəni paylaşmadıq… İllər öncə sənli arzularım vardı, ümidlərim vardı…amma indi yoxdur… Sən yoxsansa, həyat yoxdur... Artıq gecələrə nifrət edirəm... Bizli gecələrə yad yuxular
qarışıb çünki... yad nəfəslər toxunub çünki... yad
öpüşlərdə yuyulub çünki... yad baxışlarda kor
olub çünki... ümidsizliyə qovuşdu arzular çünki..
Bunlar canımı o qədər acıdır ki…
Canımdan soyulan gecələrdə gözümü yumub
heç bir şey düşünmədən yatmaq istəyirəm…
Həsrət dolu gündüzlərin gecələri dözülməzdir,
sevdiyim... Günləri, gecələri düşüncəsizcə və əslində yaşamadan yaşamaq çox çətindir… Yorulmuşam... Sənli yuxunu əbədi bir gecəyə-ölümə
açmaq istəyirəm... Səni gecənin gündüzə qovuşduğu dan yerində gözləyəcəyəm… Gözləyəcəyəm ki, bu eşqə axirətin gecələri şahid olsun…
...İllər öncə gecələrin aşiqi idim... Zülmətlərə
vurulmuşdum…
2016

177

Ülfət ZİYAFƏTQIZI

SEVGİ BULAĞI
(mənsur şeir)
Bir bulaq axır... suyu göz yaşından duru..
Sevgi bulağıdır o... Ürəklərdən baş alıb, gözlərdən qidalanıb yol gedir…
Bir bulaq axır... suyu göz yaşından duru...
Arzuları özüylə aparır bu bulaq... Axır... axır...
Yol gedir nəhayətsizliyə… Yalanlardan uzaq
xəyanətsizliyə... Son qoyacaq o dünyada sənsizliyə, mənsizliyə…
Bir bulaq axır… suyu göz yaşından duru…
Ay nurunu pay verib ona paklıq diləyir, ovcunu
təmizliklə doldurub bu dünyaya çiləyir...
Bir bulaq axır... Ürəyindən ürəyimə yol alıb.
Sükutun nəğməsini dinləyib səssiz-səssiz, mənlisənsiz yol gedir…
Bir bulaq axır... suyu göz yaşından duru…
2002

TƏKCƏ…
(mənsur şeir)
Bir boşluq var içimdə, sənsizliklə dolu...
Dünyamın tək sakini, axı hardasan?.. Niyə
gəlmirsən içimdəki boşluğa?..
Bir ürək var içimdə sevgiylə dolu... Ağrılarla
oynayır... acılara boyanır…
Bir dünya var içimdə, baharı solan, xəzana
bürünən , arzularla bəzənən…
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Bir ahım var içimdə nəfəsimdə boğulan,
gözlərimə can atan, kirpiyimdə doğulan…
Hər şey var... təkcə SƏN yoxsan…
2002

TƏNHALIĞIM...
(mənsur şeir)
Tənhalığım baş-başadır mənimlə... Ruhumu
dilləndirir nəmli baxışım. Günahsızdır göz
yaşım… Tənhalığım baş-başadır mənimlə…
Həmdə-mimdir yenə o dərdli qonaq... Bitsin bu
kədər, tənha qoysun məni tənhalıq... Dərd böyüsün
içimdə…
Tənhalığım baş-başadır mənimlə… Duyğularım, hardasız? Qol uzadıb alın məni tənhalığın
əlindən… Sevgi istəyirəm... Sevgimlə baş-başa
qalmaq istəyirəm…
Tənhalığım baş-başadır mənimlə…
2002

YUXU…
(mənsur şeir)
Yuxuda gördüm ki, itirdim səni... Sənə doğru
can atdım... uzaqlaşdın... Aramızdakı uçurum
dərinləşdi… Boşluğa yuvarlandın, getdikcə kiçildin, kiçildikcə yox oldun... Səni çağırmaq
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istədim, səsim çıxmadı… Səssiz fəryadım uçurumda boğuldu... Ağlamaq istədim, göz yaşlarım
qurudu... Hıçqırığım öldü…
Yuxuda gördüm ki,itirdim səni... Axı "yuxu
həqiqətin əksidir…"-deyirlər...
2000

YAĞIŞ
(mənsur şeir)
Necə gözəl yağırsan, yağış… Yağırsan ömrün axıb gedən anı kimi… Yol gedirəm sənlə
birgə... Saçımı öpən damlalar içimdə yığılıb qalan illərin həsrətini oyandırır gözümdə… Buludlanırsan sözümdə…
Necə gözəl yağırsan, yağış… Göyün gözündən gözümə yaş qovuşur, arzu kirpikdən asılır,
ümid yanaqda can verir...Kimsə duymur bunu,
yağış... İslandıqca nəfəsində yaşayıram səni,
yağış... Bu sevgini yaşadıqca yaşadırsan məni,
yağış, yaşadırsan Onu, yağış..
Necə gözəl yağırsan, yağış… Hər zərrəndə
neçə ömrün min ahı var? Ayaq altda sənin kimi
tap-danan saf ömürlərin, söylə, hansı günahı
var? İnsanların gözlərindən ömür-ömür axma,
yağış... Kədər olub yağma, yağış… Şirin-şirin
nəfəs ki-mi ömürlərə gəl, ruhlara qayna-qarış…
Sən gözəlsən, gözəl, yağış...
Necə gözəl yağırsan, yağış…
2016
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QƏZƏL
Doğulan arzulara layla dedi dərdin özü,
Yuxulu gözlərinə od ələdi odlu gözü.
Soyuyan duyğulara həsrət ilə od bələdi,
Tüstü qalxıb göyə oynatdı külü, söndü közü.
Bu ürək ayrılığa kirpik ilə dərd ələdi,
Olmadı söz deməyə hicrin ona sındı sözü.
Göyə yükləndi bu qəm, daşdı göyün göz bəbəyi,
Mənə güc ver, ulu Tanrı, bu qəmə, dərdə dözüm.
Bu nə dünya, geyinib həm qara,həm ağ donunu?
Ömr edir Ülfət ilə həm gecəni, həm günüzü.
2007

QƏZƏL
Bir əmanətdi tənim, mən ölürəm,can verirəm,
Bu əmanət bədəni vəslinə qurban verirəm.
Gözümün yaşı ilə söndü bu dünya həvəsi,
Yoxdu qiymətli zərim, arzulu ehsan verirəm.
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Yazılır çiynə əməl,sağ ilə həm sol yarışır,
Bir mələk eşqinə mən min dənə şeytan verirəm.
Hanı Hünkər ilə Münkər ki, çəkə dara məni?
Hər nəyə var cavabım, dil ilə Quran verirəm.
Nola Yarım apara Ülfəti öz cənnətinə,
Çalınır sevgi notu, son dəfə Azan verirəm.
2013

QƏZƏL
Qışı məğlub edərək ömrümüzə gəldi bahar,
Buludun göz yaşını sildi yenə güldü bahar.
Güllərin eşqinə fəryad ilə əfqanə gələn
Bülbülün göz yaşını güllər ilə sildi bahar.
Gəldi şənlik ələdi ömrümüzə hər nəfəsi,
Bir gözəl mələk kimi xəyallarda qaldı bahar.
Üç aylıq ömrünü xoş duyğu ilə vurdu başa,
Ülfətin ömrünə bir silinməz iz saldı bahar.
1999
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QƏZƏL
Gəldi bahar, açdı gülüm, gördü gözüm qaş-gözünü,
Oyandı ruh, yatmış idi, duydu şirin, xoş sözünü.
Nur çilədi gözlərimə, gördü səni göz bəbəyim,
Həsrət idim, gördüm indi,gülüm,sənin gül üzünü.
Nəfəs kimi ömrə necə gəldiyini mən duyuram,
Aldığım hər nəfəsdəsən, desəm sözün lap düzünü.
Şah əsəri Tanrımızın bəlkə də sənsən, gözəlim,
Nəqş edib ol gül üzünə al səhərin gündüzünü.
O qara gözlərinin göz yaşına can əriyər,
Əriyər şam kimi, həm yandırar Ülfət özünü.
2000
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MÜNDƏRİCAT:
MÜƏLLİFDƏN....................................................
Niyə bizdən küsür dünya? ....................................
Azərbaycan. ..........................................................
Müharibə olmasın. ................................................
Ay ana! .................................................................
Hardasan,dostum? ................................................
Sevin,əzizim. ........................................................
Arzu ......................................................................
Bacım ....................................................................
Qaragiləm. ............................................................
Əmimsən mənim. .................................................
Səni soraqlar. ........................................................
Atam. ....................................................................
Ana! ......................................................................
Əsiri oldum. ..........................................................
Ana. ......................................................................
Ağac. .....................................................................
Şeir və şair. ...........................................................
Odlar Yurdum.......................................................
Novruz bayramı. ...................................................
Azərbaycanım. ......................................................
Gecədir. ................................................................
Lənkəran. ..............................................................
Ay. ........................................................................
Payız. ....................................................................
Şeriyyət. ................................................................
Kütə gedər. ...........................................................
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Ey Ana Vətən! ......................................................
İlk müəllimim. ......................................................
Lovğalığın axırı. ...................................................
Bahar.....................................................................
Kitab. ....................................................................
Yaz. .......................................................................
Lənkəran. ..............................................................
Yaz yağışı. ............................................................
Qar. ......................................................................
8 Mart. ..................................................................
Ad günü. ...............................................................
Ziyatay. .................................................................
Bahar.....................................................................
Günəşi oldun.........................................................
Son zəng. ..............................................................
Yağış. ....................................................................
Niyə küsür? ...........................................................
Bu gün. .................................................................
Ana nəfəsi. ............................................................
Yaz. .......................................................................
Poeziya. ................................................................
Kimi. .....................................................................
Göyə çəkildi..........................................................
Söylə. ....................................................................
Gedəcək. ...............................................................
Qalıb. ....................................................................
Gedirəm mən. .......................................................
Gözəl sevdim. .......................................................
Göz yaşlarım.........................................................
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Asandır? ................................................................
Şeir yazmaq istəyirəm. .........................................
Ürəyim. .................................................................
Gündəliklərim. ......................................................
Yaşaram. ...............................................................
Əgər… ..................................................................
Sənə doğru. ...........................................................
Ölərəm. .................................................................
Güləcəyəm. ...........................................................
Gözlərim. ..............................................................
Çox sevirəm. .........................................................
İntihar. ..................................................................
Ömr etdim. ............................................................
Bilərəm. ................................................................
Eşq karvanı. ..........................................................
Rəssam. .................................................................
Son vida. ...............................................................
Gözlədi səni. .........................................................
Bu günlər. .............................................................
Qaldı. ....................................................................
Dəniz sanıram. ......................................................
Sarmaşığam mən. .................................................
Oxundan çıxdı. .....................................................
Eşq. .......................................................................
Nə sirdir? ..............................................................
Zikr eylədim. ........................................................
Dualarımsan..........................................................
Deməsinlər............................................................
Nikahı oldu. ..........................................................
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Öpdüm. .................................................................
Şimşəklər çaxmaz… .............................................
Yan gəzir. .............................................................
Ölərəm. .................................................................
Gəlin olmuşam......................................................
Gəlir. .....................................................................
Neyləyim?.............................................................
Bizi yaşadacaq. .....................................................
Bir ovuc göz yaşı. .................................................
Bir yolam. .............................................................
Xəbərin yox. .........................................................
Gəl. .......................................................................
Qayıt. ....................................................................
Mənimdir. .............................................................
Ürək. .....................................................................
Yaşadım. ...............................................................
Yollar. ...................................................................
Murada çatır..........................................................
Bəxt ağarır. ...........................................................
Yuxum sındı. ........................................................
Ağladım. ...............................................................
Duyğularım. ..........................................................
Səni. ......................................................................
Hardasan? .............................................................
Gözlərəm. .............................................................
Saxladı yasını........................................................
Bəsdi. ....................................................................
Dünən, bu gün,sabah... .........................................
Bu gecə. ................................................................
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Tapmıram. ............................................................
Toxun ruha............................................................
Günah. ..................................................................
Bir dənizəm... .......................................................
Tablo. ....................................................................
Yaxın gəl... ...........................................................
Necə? ....................................................................
Gəl. .......................................................................
Yola sal. ................................................................
Necə? ....................................................................
Yoruldum..............................................................
Yuxularım. ............................................................
Dəfn etdim. ...........................................................
Yaşadıq. ................................................................
Sevgi bayramı. ......................................................
Alışmadım. ...........................................................
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191

Ülfət ZİYAFƏTQIZI

Gedirəm. ...............................................................
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Qəzəllər.................................................................
“Doğulan arzulara layla dedi dərdin özü” ............
“Bir əmanətdi tənim, mən ölürəm, can verirəm” .
“Qışı məğlub edərək ömrümüzə gəldi bahar” ......
“Gəldi bahar, açdı gülüm, gördü gözüm qaşgözünü”.................................................................
“Qışı məğlub edərək ömrümüzə gəldi bahar” .....

194

Bir ovuc göz yaşı

Tərcümeyi-hal
Ülfət Ziyafət qızı Əkbərli 1985-ci ildə
Lənkəran şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub.
Şəhər 10 saylı orta məktəbi bitirib. Lənkəran
Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsi üzrə
ali təhsil alıb. İxtisası üzrə Lənkəran şəhər 10
saylı orta məktəbdə müəllimə işləyir.
1998-ci ildən Lənkəranda fəaliyyət göstərən
“Ziya” ədəbi məclisinin ilk fəal üzvlərindəndir.
Şeirləri
“Söz”,
“Məşəl”,
“Azərbaycan”,
195

Ülfət ZİYAFƏTQIZI

“Ulduz”, “Ədəbiyyat”, “Aşkarlıq”, “Talışın
səsi”, “Lənkəran”, “İmpuls” kimi respublika
qəzet və jurnallarında dərc olunmuş, “Ömürdən
yarpaqlar” adlı almanax şeir kitabında yer
almışdır. 2001-ci ildə 15-25 yaşlı gənclər
arasında keçirilən “Mənim Dövlətimdə sülh
olarsa...” adlı Respublika Baxış Müsabiqəsinin
şeir nominasiyası üzrə yazdığı “Müharibə
olmasın” adlı şeiri ilə qalib olub, Bakı şəhərində
təhsil naziri Misir Mərdanov tərəfindən qiymətli
hədiyyə və diplomla təltif edilmişdir.
Ailəlidir,bir oğlu,bir qızı var.
Oxuculara təqdim olunan bu kitab
müəllifin ilk şeirlər toplusudur.

Redaktor: Ziyafət
Texniki redaktor: Afərin Əkbərli
Rəssam: Məmmədsadıq Axundov
Korrektor :Aysel Səfərli

196

