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ÖN SÖZ

Müəllif haqqında

Niftiyev İman Yolu oğlu 1956-cı il oktyabrın 21-i Masallı rayonunun 
Göyçöl kəndində anadan olub.

Atası Niftiyev Yolu İman oğlu uzun illər Göyçöl orta məktəbinin 
direktoru işlemişdir.

Ailədə 14 uşaq olmuş, İman 8-ci uşaqdır. Orta məktəbi beş qiymətlə başa 
vurub həmin ildə də Azərbaycan Tibb Universitetinə daxil olub.

1980-ci ildə universiteti bitirib İnternatura üçün Şirvan şəhərinə (o 
zamankı Əli_Bayramlı) yollanıb. 

İnternaturanı bitirdikdən sonra Şirvan şəhərində həkim işləyib.
1982-1985 illərdə RF-da həkim kimi işləmiş, sonra Vətənə qayıdıb Şirvan 

Mərkəzi Şəhər Xəstəxanasının Poliklinika şöbəsində LOR-Otolorinqoloq işləyir.
Uzun illər idmanın güləş, boks, dzyu-do və karate növü ilə məşğul olmuş, 

10 ilə yaxın olaraq, həkimlik işi ilə yanaşı, karatedən dərs demiş, gənclərimizin 
fiziki və hazırlıq tərbiyəsi ilə məşğul olmuşdur.

Ailəlidir, 5 uşaq atasıdır. Övladlarının dördü həkimdir, kiçik evladı isə 
kompüter mühəndisliyi sahəsində Amerikada təhsilini davam etdirir.



ŞEİRLƏR

Artır Vətən dərdlərimiz…
azalır ölüm qabağı ümidlərimiz… 

İman.

Qorxaqların adam olmaz
Dərdimizi yada salmaz
Qurdla qiyamətə qalmaz
Düşmənlərin dost cildində
Dostlarımız salam almaz
Bu nə dərddir daşıyırsan, Vətən?!
 
Yada qucaq açan oldun
Qabağına qaçan oldun
Mərdlərinə zülm, zülmət
Yada işıq saçan oldun…
Öz özünü asan oldun…
Bu nə dərddir daşıyırsan, Vətən?!
 
Düz sözünlə tanınardın
Qayıt əski sözünə gəl…
Babəklərin nərə çəksin
Dur silkələn, özünə gəl
At bu dərdi, bu qubarı
Bu nə dərddir daşıyırsan, Vətən?!

 ***** 



Dünyaya neçə dəfə gəlməyimdən asılı 
olmayaraq hər dəfə səni seçərdim…
 
Bitməmiş bir sevgi döyər qapını
Gələni bir əziz qonaq sanarsan
Yarımçıq arzular çəkər ipimi
Bir sevda quruyar bar ağacında,
Bir isti odada, soba yanında
Ruhun buz bağlayar, məni anarsan.
Sevincim yarımçıq, ömrüm yarımçıq
Üşüyər ürəyim dar ağacında… 
 

*****
Qürbət görüşləri silsiləsindən….
 
Dünya oyun oynar yenə bizimlə
Yenə bir odalıq azadlığımız.
Nələri çox sevdik yığışdırıbdı,
Dünyaya sığmayan istəyimizi
Tanrı bir odaya sığışdırıbdı…
 
Ay ömrümün yaraşığı, əzizi
Bir pərvanə ömrü qədər Səninəm.
Xatirələr iz salacaq ömrünə,
Ulu Tanrım dəryalarca səbrin var
Bir sevgiyə bu pərvanə ömrü nə?
 
Nə düşdü payıma, düşdü yarımçıq
Görüşlər yarımçıq, sevgi yarımçıq
Yenə ayrılırıq, ömür yarımçıq…
Əllərin açılı yenə göylərə
Məzarım açıqdır, damır yarımçıq… 

                         ***** 



Bəzən ayrılacağımızı bilərək bir araya 
gəlmək zorunda olarıq… 

Yenə bu vüsalın günü sanalı
Yenə ayrılırıq heç istəmədən.
Yenə qapımızı həsrət döyəcək
Utancaq gözlərin yenə dolacaq
Yenə ayrılıqlar bizi üzəcək
Yenə xatirələr qonaq olacaq
Ruhumuz odlarda, yerimiz soyuq
Hərəmiz bir yerdə üşüyəcəyik… 
 Hicran bayram edir əli xınalı
Dərdimiz kök atıb, rişə salacaq.
Yenə dərdlərimiz ata-analı,
Sevgimiz qürbətdə yetim qalacaq...

 ***** 

Həsrətin də SEVGİ qoxuludur ƏZİZİM...!!!
 
Doğruları sevmədim,
Sənə deyəcəyim
Yalanlar daha şirin...
Görünənləri sevmədim,
Sənə duyduqlarım
Daha dərin...
Görünənlər sizin olsun…
Mənə sevdiyim yalanları,
Duyduğum dərinlikləri verin…

                        ***** 



Sənsizliyin öyrədib mənə - 
              Səadətin nə olduğunu...!!!
 
Sənsiz yetim qalıb dünya,
Yoxluğundan ölmək olmur
Yetim qalıb arzularım
Yoxluğunda gülmək olmur
Yetim qalıb, yetim dünya…
Gəl, sevincə susamışam
Gəl, sevindir saçlarımı
Gəl, sevindir əllərimi
Gəl, ovundur dərdlərimi
Gəl, sevinsin yetim dünya...

 ***** 

Üzümə dağılıb bəyaz tellərin
Bəyaz gecələrə bənzər bu görüş..
Titrəyir ovcumda zərif əllərin
Bitməyəcək bu arzumuz, bu istək
Bitir ömrümüztək daha bir görüş…

Yenə qürbət, yenə həsrət..
Ürəyində vətən, gözlərində mən
Yenə ayrılırıq, yenə göz yaşı
Bircə dəyişməyən acı payımız:
Sənə qürbət, mənə həsrət düşəcək…

 ***** 



Bənövşə gözlərinin həsrətində boğuluram...!!!

Deyə bilmədim deyəcəklərimi
Arzularımmı böyük, qorxummu?
Çox şeyi unuda bildim
Saçının qoxusunu unuda bilmədim
Sevginmi böyük, qorxunmu?
Varlığın bu qədər əzizkən
Yoxluğun yıxdı məni...
Varlığınmı böyük, yoxluğunmu?

*****

Hər gün yuxuma girər Şuşa dağları…

Ağlamır bulaqların
Tutulubdur çeşməsi
Şuşaya həsrət qalıb
Xanın, Cabbarın səsi.
Solub xarı bülbülün
Dəyib düşmən nəfəsi
A dağlar, uca dağlar…

Ağır oldu dərdimiz,
Zirvəndə, ətəyində
Yad mahnılar oxundu.
Bakirə kimliyinə
Murdar əllər toxundu.
Çeşmələrin qan ağlar
A dağlar, uca dağlar…

At belinə ərənlər
Düşməni biçib keçək
Üzümüzə su vuraq
Gülsün İsa bulağı
Azadlıq şərbətini
Şuşada içib keçək
A dağlar, uca dağlar …
 

*****
Dünya sələmçilərə bənzər… az verər, çox alar…

Verdiyi tək yaxşısı az bu dünyanın
Bir az sevgi, bir az nifrət, bir az öyüd
Bir az gülüşh, bir az sevinc, bir az ömür



Verəndə az, aparanda bəsdi demir…
Utanmadı, ömrümüzdən çaldı ömür
Burda bitdi, baş daşında qaldı ömür
Tale bizə az vermişdi…çox apardı…
 

İpdən paltar düşən kimi
düşür bir-bir
hər gün, hər ay, hər ötən il
düşdükcə artır yaşımız…
İpdən paltar düşən kimi
düşür bir-bir azalır dostlarımız…
Tale bizə az vermişdi …
çox apardı... 
 

 ***** 

Sənsizliyin vaxtsız yağan yağışları
yağır yuxularıma….!!!
 

Getmək istədim taleyindən…
Addımlarımı sənsizlik adlı
boşluğa atmaq istədim
Saçlarının qoxusundan,
Köynəyinin yaxasından
Gözlərinin yuxusundan
Ürəyinin qorxusundan
Qopub düşə bilmədim
Sənsizliklə dolu o boşluğa…
İndi iki boşluq arasında avarayam…
nə sən mənim deyilsən…nə sənsizlik…
                   
                       *****
Sərbəst şeir yazmaq ən asan yoldur…poeziyada…
bu dəfə mən də asan yol seçdim… 

Acılarım vardı….
arzularım vardı…
sağalamayacağını sandığım
Yaraları vardı ruhumun…
Unutdum…
Çox şeyləri unutdum
bircə sənlə bağlı olanları
unuda bilmədim…
bircə dilinin, dodaqlarının
şirinləşdiyi anları
unuda bilmədim...



 

                       ***** 

Bir gün itirdiyimiz sevgi dünyasına 
qayıdacağıq uzaqlardan…..

Üzündəki qırışların
Soyuğunda, ayazında,
Gözlərinin qarasında
Saçlarının bəyazında
İtər bir gün bu dərdlərin...
Gözlərində, ürəyində
Bitər bir gün bu dərdlərin…

Nura dönüb, selə dönüb
Yağacağam neçə illər
Mənsiz qalmış taleyinə…
Sevilməyi öyrədəcəm
Bəyazlanmış tellərinə…
Qırışlanmış əllərinə…
Qəribsəmiş ürəyinə …
            
                    ***** 
Taleyimizin çatmayan tərəfi…nağıllar… 

Kiçik dünyamızın sərhədlərində
yaşanmış taleyəm, görülmüş yuxu…
Böyük dünyamızın şəhərlərində
Qazanılıb azı, xərclənib çoxu…
İsti ovucunda əriyib gedir
Sevincimin acı, dərdimin toxu…
Acı taleyində daş yaddaşı tək
Günlərimin azı, ömrümün çoxu…
Aç ovuclarını tanrıya sarı…
Uçum əllərindən bir daş misalı…
Düşüm ovucuna üç alma kimi…
 
 ***** 

Çox zaman insanlar müqəddəs olanının – 
ürəyinin açarını gözlərində saxlarlar….
 
Gözlərindən ürəyinə
Min illərdir yol gəlirəm…
Ürəyinə damcılayan



Göz yaşların
Sualınmı, cavabımmı..??
Hisslərimin limanına…
Ürəyinə vurulmağım
Günahımmı, savabımmı…??? 

                     *****



Saçların tək siyah olduğu üçün 
sevərdim gecələri…

Uzun oldu bu gecə…
Saçlarından, sevgindən
Bəyaz rəngi borc alıb
Bir gecə boyanacaq…
Bir həsrət dayanacaq
Bir sevgi oyanacaq
Ürəyində bu gecə…
 

Bu gecə sirli gecə...
Ruhuna nur yağacaq…
Gözlərindən o məsum
Hisslərin boylanacaq…
Saçların dağılacaq,
Ürəyin hoylanacaq…
Bir sevgi oyanacaq
Ürəyində bu gecə…

                    ***** 



Hər şeyin sonu Tanrıya bağlanır…

Gecənin gündüz olması
Buludun nəmlə dolması
Ulduzların yol alması
Ölümün sona qalması
Hər şey Tanrıya bağlıdır…
 
Səni bizə verən odur
Bizi səndən alan odur
Ruhumuzda olan odur
Bizdən sonra qalan odur
Hər şey Tanrıya bağlıdır…
Gələn gedər, qalan gedər
Doğru gedər, yalan gedər
Sözü verən, alan gedər
Qiyamətə qalan gedər
Hər şey Tanrıya bağlıdır ….

Dünya beş gündür dedilər
Yetimin haqqın yedilər
Hər yerdə cüt göründülər
Məzarasa tək endilər
Hər şey Tanrıya bağlıdır…

 ***** 



İstəsən də, istəməsən də tükətməli 
olduğun borcdur ömür…

Sənin də sahibin var…
Bu hökmünlə az öyün…
Xoş gününü qıymadın
Acılar düyün-düyün...
Ömür qısa, yol uzun...
Toyun bir başqa oyun...
Yasın bir başqa oyun...
Zülmündən bezmədinmi ?
Burax gedim, a dünya…
Kədərdən yoğrulmusan,
Əzabdan yoğrulmusan,
Yeyirsən ömrümüzü,
Ömürdən yoğrulmusan
Burax gedim, a dünya…
Ömürdən yorulmuşam… .
Burax gedim, a dünya…

                  ***** 



Gözəl şeylər uşaq oyuncağına bənzər…itirəndə axtarar, tapanda 
sındırarıq…

Qıfıla düşməyən açarlar kimi
Bir sevgi qürbətdə dolanır indi…
Bir sevgi qürbətdə imtahan verir
Ruhunda bir tonqal qalanır indi…
Bir zaman nazınla oynardı dünya
Dünya da tərsinə dolanır indi…
Bu nə acı idi düşdü payına…?
Ya mən tez doğuldum, ya sən gecikdin…
 

Bir dəli sevdayla üz-üzə idik
Gözlərin danışdı, lal oldu dilin
İndi saçlarıma həsrət qalıbdır
Bir zaman ovcumda isinən əlin…
Qürbətdə sevgilər boynu bükükdür
Ya sən vətənə gəl, ya da mən gəlim…
Bu nə acı idi düşdü payına…?
Ya mən tez doğuldum, ya sən gecikdin…

 ***** 

Qürbətdə ölümlər də qərib olur…

Yad sularda yelkən açan
Gəmimin ümid qülləsi…
Umidlərə, arzulara
Taleyin paslı gülləsi…
Dərdimlə ocaq qalayıb
Bir gün ruhumda öləsi…
Min il sonra diriləsi…
Son arzum, ümidim idin…
Vətən … 
 

 ***** 



Bəzən birinin gülüşündə, bəzən
birinin göz yaşlarında yaşaya
bilməkdir sevilmək…
 
SƏNƏ gələn yollar bitmir
Xoş olası günlər itir…
Həsrət, hicran nədən itmir..??
Ay ömrümün bir danəsi…
 
Bir OCAQSAN, odun ollam…
Bir İSTƏKSƏN, dadın ollam...
Bir SEVDASAN, adın ollam...
Ay ömrümün bir danəsi…
 
Ruhum SƏNİN-tənim hanı..???
SEVGİM SƏNİN-kinim hanı..???
Adım SƏNİN-ünüm hanı…???
Ay ömrümün bir danəsi …
 
Üz tutduğum hər yer SƏNSƏN...
Həm göy SƏNSƏN, həm yer SƏNSƏN...
Hər açılan səhər SƏNSƏN...
Ay ömrümün bir danəsi …
 
SƏN TANRININ payımısan..???
Bu DƏLİNİN tayımısan..???
RUHUMUN harayımısan..???
Ay ömrümün bir danəsi …
 
Bir ZİRVƏSƏN-ulaşılmaz..!!!
Bir SEVGİSƏN-anlaşılmaz…
Bir SEVİNCSƏN-daşınılmaz..!!!
Ay ömrümün bir danəsi …
 

Bir QALASAN-bac alınmaz..!!!
Bir NAĞILSAN-usanılmaz..!!!
Bir İSTƏKSƏN-qaçınılmaz..!!!
Ay ömrümün bir danəsi …
 
Pərvanəsən, şamın ollam…
Arzun ollam, kamın ollam…
«CƏNNƏTİNDƏ» tamın ollam…
Ay ömrümün bir danəsi …



Bir OCAQSAN-odun mənəm…!!!
Bir SEVGİSƏN-adın mənəm…!!!
Bir SEVDASAN-dadın mənəm…!!!
Ay ömrümün bir danəsi ...

 ***** 

Qürbətdə olanların VƏTƏN sevgisi bitməz...

Dağlarında qar olsaydım
Bağlarında bar olsaydım
Hər daşında var olsaydım
Bayrağına yar olsaydım…
Yaralarım sarılardı Vətən !!!
Qürbət eldən dönə bilib
Torpağında ölə bilsəm
Acıların bal dadardı Vətən !!!

 *****
 



Bu Vətənin sərvətlərini yağmalayıb 
xəyanət içində olan nankorların dilindən….
 
Rahat, isti otaqlarda
Dollar əkib, altun biçdik
Bu Vətənin qanın içdik
Biz torpağın altın seçdik…
Sizsə köçüb zirvə olduz
ŞƏHİDLƏRİM….!!!

 *****
 
BU QƏDƏR xoş ola bilməzdi dünya... 
SƏN olmasaydın...!!! .
 
Ömrün sevgi naxışından
Sirli-sözlü baxışından
Bu səadət yağışından
Süzülmüsən taleyimə
Ay ömrümün qar dənəsi...
 
Yerdə beləsi tapılmaz
Tanrının şirin payısan…
Bəxtimə düşən mələyin
Cənnətdən gələn tayısan…
Ay ömrümün qar dənəsi…
 
Gözlərimin işığısan
Sən taleyin naxışısan
Göylərdənmi gəldin belə
Ay sevgimin bir dənəsi…
Ay ömrümün qar dənəsi…

 ***** 

Ayrılıqlarda bilinər sevginin böyüklüyü…

Bir almanın iki üzü...
Xoş yalanın acı düzü…
Baharının çiçəkləri…
Soyuğunun qarı, buzu



Eşqin gecəsi, gündüzü…
İkimizdik…
 
Eşqin ürəyimin odu, alovu
Sevgin vətən kimi əzizdi mənə
Nədən gözlərində qonaq kimiyəm…??
Sənsiz sabah olmaz deyən gözəlim
İndi taleyində yamaq kimiyəm….
 
Ürəyim üşüyür soyuq əlində...
Qar yağır qürbətdə o gül yüzünə
Gözlərin bir həsrət daşıyır indi…
Hardasa bir Məcnun soyuğa düşüb…
Hardasa bir Leyli üşüyür indi….

 ***** 



İNDİ SEVİNCLƏRİM İKİMİZİN, 
DƏRDLƏRİM ÖZÜMÜNDÜR!!!
 

Yenə bağ, yenə sahil…
Qağayılar toy edir...??
Görən bu nə çal-çağır…??
Əllərim saçlarında
Gözün dolur…boşalır
Sinəmə göz yaşların
Dənizə yağış yağır…

Saçın üzünə düşüb...
Dodaqların çatlayıb...
Gözlərindən süzülüb
Bir duzlu yağış yağır…
Qum isti, əlin isti...
Biz çöldə alışırıq…
Dənizə yağış yağır…

 *****
 

Hamımız eyni şəkildə gəlsək də dünyaya… dünyada yükümüz və 
dünyadan gedişimiz fərqli…
 

Yeriyən adamlar yarı yuxulu
Yatanlar ürkəkdi, hürkülü yatar...
Qürbətdə sevgilər nisgil daşıyar…
Burda vüqarın da sınıq-sökükdür...
Burda yerlisi də qəribə «atar»…
Qürbətdə sevinclər boynu bükülü...
Burda kölgən belə kölgədə yatar…
Vətənin torpağı, havası başqa…
Vətəndə dərdlər də əlindən tutar…
Vətənin mehriban İnsanı başqa…
Yıxılsan düşmən də əlindən tutar…

*****
 

Çox şeyləri acılarımızdan öyrənərik…
 Bulağı qan ağlar, çəməni solar
Susasam su verməz kəhrizlərin də…
Ölsəm qoyulmağa məzar tapılmaz…
Qalsam su tapılmaz dənizlərində...
Günahım dünyaya gəlişim imiş



Tanrının yadından çıxan bəndəyəm…
 
Nə qədər çalışsam düşdü bəxtimə
Ağrının inadı, acının tərsi...
Ruhumu incitdi, könlümü əzdi
Nadanın keçdiyi adamlıq dərsi…
Günahım dünyaya gəlişim imiş
Tanrının yadından çıxan bəndəyəm…

Qarabağda solub bağlar
Xarı bülbül açmır daha…
Küsüb bizdən uca dağlar
Bulaqları bizsiz ağlar….
Günahım dünyaya gəlişim imiş
Tanrının yadından çıxan bəndəyəm…

 *****
 



Tor atan balıqçıya bənzər dualarımız….

Bir ömür Sənsizlik düşdü payıma
Vətəndən uzaqda, Səndən uzaqda…
Vüsalın, sevincin gəlmir hayıma...
Bircə yuxularım Sənlə isinər
Səndən yaxın oldu yad da, uzaq da…

Dağlarımda duman oldun…
Məndən sevgi uman oldun...
Şübhə oldun, güman oldun…
Xətama göz yuman oldun…
Qollarımda göz yummadın…

Xəbərə çevrilib Ruhuma qonaq
Yaxın da gələcək, yad da, uzaq da…
Bir Sənə yasaqdır bu ömür gülüm...
Bir gün gözlərimi əcəl yumacaq
Vətəndən uzaqda, Səndən uzaqda…

 *****
 



Dünya qocalda bilmədi…
Qarabağ dərdi qocaltdı…

[ŞƏHİD RUHLARINA xitab olunur….]
 
Yetim qalıb yuxularım…
Yetim qalıb Cıdır Düzü...
Yetim qalıb qorxularım...
Yetim qalıb Şuşa özü….
Sən vermişdin, kimlər aldı…??
Tanrı Səni axtarıram…

İrəvanda sözüm qaldı…
Xocalıda özüm qaldı…
Qarabağda izim qaldı…
Bir can borcluydum Tanrıya
Sən vermişdin, kimlər aldı…??
Tanrı Səni axtarıram…

O müqəddəs yurd yerində
Kimlər köçdü, kimlər qaldı…??
Bir də baxaq sıramıza
Kimlər qaçdı, kimlər qaldı…
Durun gedək son döyüşə….
Tanrı Səni axtarıram…  

 ***** 



Nədən elə hey Vətənin ağrısı, acısı, 
şəhidliyi kasıb balalarının…. sərvəti,
nazı-neməti imkanlıların olur…???

Zülm, zülmət, acıların dadın oldu
Xoş xəbərə həsrət qaldıq neçə vaxtdır
Övladların şəhid oldu – adın oldu
Sərvətlərin, nemətlərin yadın oldu
Kimlər yazdı bu yazını, bu taleyi
Vətən…???

Naz-nemətin qismətinə düşmədi
Payına dərd düşdü kasıb oğlunun
Süfrəsində nemətlərin bişmədi
Səngərin, soyuğun kasıb oğlunun
Kimlər yazdı bu yazını, bu taleyi
Vətən…???

Dur silkələn, ağrını at, acını at…
Mübarizlər düşmənini qırsın, çatsın
Övladların at üstündə halay çəksin
Haqqını al, uzaqlara səsin yetsin, ünün yetsin
Dur özün yaz bu yazını, bu taleyi
Vətən…!!!

 ***** 



Qadının kişidən umduğu ən böyük şey ümid…

Sevincli, kədərli ömür payına
Bəzən sevinc oldum, bəzən dərd oldum...
Xoş gündə, bəd gündə ömür tayıma
Bəzən namərd oldum, bəzən mərd oldum…
Kövrək ürəyinə, bəyaz saçına
Yol çəkən gözünə ümid oldummu..??
Bəzən gec, bəzən də heç gələmmədim
Yol çəkən gözlərin yolumda bitdi…
Qayğına bürüdün ömrümü, gülüm
Bu yolda nə tapdın, nələrin itdi…
Kövrək ürəyinə, bəyaz saçına
Yol çəkən gözünə ümid oldummu..??

Əllərin əlimdə… saçın ağardı…
Xasiyyətim ağır, xislətim ağır…
Mənim tək bir yükü çəkmək ağırdı…
Yenə yol görünür…Tanrı çağırdı…
Kövrək ürəyinə, bəyaz saçına
Yol çəkən gözünə ümid oldummu..??..

 ***** 



Dünyaya sığmayan xoşbəxtliyim
kiçik əllərinə sığdı…
 
Ağ saçıma daraq olan
Əllərini sevdiyim qız
Göz yaşını sildiyim üz…
Gözlərində güldüyüm qız
Ömrə sənlə saldığım iz
Sənə vəfa borcum olsun…

Əllərinlə toxuduğun
Şirin, dadlı nağılımız…
Zamanla hər şey bitəcək
Doğmalar, yadlar itəcək…
Mənli şirin xatirələr
Sənə vəfa borcum olsun…

Tək sən idin doğmam, yadım
Həm anamdın, həm övladım
Qısa ömrüm... şirin dadım
Gedirəm, Tanrı çağırır
Sənli ömrüm, sənsiz adım
Sənə vəfa borcum olsun…

 ***** 



İnsanı düşmənlərinin zülmündən çox, 
Dostlarının xəyanəti incidər…

Tale bizə pay verəndə
Xoşu saxlar, bəd göndərər
Sən hamıya gülümsərsən…
Hamı səndən üz döndərər…
Sən dünyadan inciyərsən…

Güvəndiyin axar gedər...
Dost sandığın baxar, gedər…
Əl atdığın saman çöpü
Sənlə birgə axar gedər…
Sən dünyadan inciyərsən…

Zaman tərsinə axanda…
Namərdlər mərdi yıxanda…
Dünya sənə kəm baxanda
Dost dediyin tost çıxanda…
Sən dünyadan inciyərsən….

 *****
 



Tanrıya açılan əllər boş qapanmaz …!!!
 
Haqdan qaçdıq, düzdən döndük
Vaxtsız yandıq, vaxtsız söndük…
Sabaha arxa çevirib
Qaranlıq keçmişə endik…
Hər işimiz tərsdi Dünya…

Böyüklə kiçik davrandıq
Gah hiyləydik, gah oyunduq…
Bayramda, toyda-düyündə
Geyinməliykən soyunduq
Hər işimiz tərsdi Dünya…

Məsləhətə güldük, keçdik
Hesabları hey tərs çəkdik…
Sevinc əkib, acı biçdik…
Susuz yerə toxum əkdik
Hər işimiz tərsdi Dünya…

Biz düzələn deyilik heç
Danışan çox, inanan az
Bu fağır, yazıq milləti
Düzə yönəlt, sən düzə yaz...
Hər işimiz tərsdi Dünya…

 ***** 



Bəzən dünya ruhumuza...
bəzən Ruhumuz dünyaya sığmır...
Acılı-şirinli xatirələrim
Ömürdən də baha, məndən də baha…
Ömür bitdi, borc bitdi…
Tanrıyla görüşə gedirəm daha
Yaxşılı-yamanlı nəyim var idi...
Yığıb-yığışdırıb elə gedirəm…
Acılı-şirinli xatirələri
Dostlara buraxıb belə gedirəm…

Bir istəyim qalır sizlərlə Dostlar…
Arada dalımca “söyə” bilməniz
Bir damcı göz yaşı, kövrək xatirə…
“Yaxşı Oğlan idi” deyə bilməniz…

 ***** 

Bəzən həsrət rekviemi yazmaq
keçər könlümdən…

Ay başımın tacı gözəl,
Darıxmışam tut əlimi…
Töküb ətəyindən daşı
İnadı atıb barışaq...
Vacib deyil ki, sevgidən,
Havadan, sudan danışaq...
Sarılıb şirin nağıla
Götürüb alma payını
Üz tutub nağıl diyara
Uzaq yollara qarışaq…

 *****
 



Əməllərimiz bumeranq kimidir…
bir gün özümüzə qayıdacaqlar!!!
 
Yamanlara aşiq olub
Yaxşıların didir belə…
Yaxşı nə var ayaq altda
Dünya hara gedir belə…???
Yalanlara əziz olub
Alqışlara susayıbdı...
Abrı, həyanı unudub
Bilməz nə düz, nə ayıbdı…

Əyriləri çəkib başa
Düzləri devirib gedir…
Tez-tələsik, başı lovlu
Haqqdan üz çevirib gedir…

Din deyib, dinsiz oldular
Haqq deyib, haqsız oldular
İtirib haqqı, ilqarı
Dünya hara gedir belə??
 

*****
 



Həyatda heç nə yalnız bir nəfərə
aid ola bilmir…. hətta adamın özü belə…
 
Bir gün sevinc günəşi doğacaq
Ruhumun işıq üçün darıxmış
Nəmli, qaranlıq odalarına…
Dilinin əzbərinə dönmüş
«Bəlkə»lərinə, «ya da»larına…
Hər gün üstünə qar yağan, şaxta vuran
Xatirələrimizin «doğmalarına», «yadlarına».
Sevinclərimizin üşüyən ayaqlarına,
Qəlbimizin təzə-təzə yamaqlarına...

O gün qar yağacaq, qırov düşəcək
Dərdlərimizin sırtıq baxışlarına…
Taleyimizə həkk olunmuş
Qaraçuxamızın ağrılı-acılı naxışlarına
Üşüyəcək xəz dərili geyimində
İzimizi buraxmayan həsrətimiz…
Yolun sonuna gələcək nisgilimiz…

Bax, o gün «bəlkə»lərdən, «ya da»lardan
Uzaq tut dilini, ürəyini, sevgini…
Bu günəş hər taleyə bir dəfə doğar…unutma…!!!

 *****
 



Taleyimizi Tanrı yazar… bizlər yaşayarıq…

Bir dəli taleyin dəli yolçusu …
Bir dəli sevginin bəsi olaydım…
Bir dəli gecənin odu, alovu
Bir dəli gözəlin dəli istəyi
Bir dəli istəyin səsi olaydım...
Təşnə ruhum sənə qonaq
Sənsə ruhumda qalaydın…

Şeytan oyaq, heç uyumur…
İtiririk yaxşı nə var
Dərdlərimiz heç soyumur
Yığışdırıb harda nə var
Gedəcəyəm mən də bir gün…
Sevgim sənin ürəyində
Sənsə ruhumda qalaydın…

Gözlərində yol azmışam...
Taleyində yer olmayıb…
Bir damla göz yaşın olub
Yanaqlarına sızmışam…
Bu taleyi yazan hanı??
Azıb sənin taleyində
Sənsə ruhumda qalaydın…

*****



QADIN ZƏRİF və ZƏİF 
olduğu qədər GÜCLÜDÜR...!!!

Cüt olardıq toylarında dostların…
Bir həsrətin hüzurunda ikimiz.
Güzgülərdən tənhalığın boylanır...
Evdə təksən, yuxularda ikimiz.
Ürəyində yenə sevgi hoylanır…
Ağlayırsan gözlərində ikimiz.
Ağlama, sən Allah belə ağlama…

Bir yanan ocaqsan-oduna qurban
Bir şirin nağılsan-dadına qurban
Bir müqəddəs adsan-adına qurban
Həsrət şəhərisən qərib sevgimin...
Doğmasına qurban, yadına qurban
Üz tutub göylərə, dolmasın gözün…
Ağlama sən Allah, belə ağlama…

Hərəmiz bir səmtə üz tutduq o gün
Qədrini bilmədik yaşananların
Müqəddəs olanı unutduq o gün
Bir gün qayıtmağa cığır qoymadıq...
Sevgini dərdlərə tanıtdıq o gün…
Ağlama çevrilib gedə bilmirəm…
Ağlama sən Allah, belə ağlama…

 ***** 



Hər xəyanətin bir ödənəcək günü var...!!!
 

Düşmənin namərdi, dostun fağırı
Sevincin topalı, koru, sağırı
Qəmin həyasızı, dərdin ağırı
Niyə bu millətin payına düşür..???
Tanrı bizi unudubdu deyəsən…

Lüt-üryanlıq başa keçib dəb olur
Mərdlərinin beli bükük, dərdi dağ
TV-ləri namus, qeyrət düşməni
Gənclərinin bənizi ağ, saçı ağ
Tanrı bizi unudubdu deyəsən…

Yenə əllərimiz göyə açılı
Ömür də, ölüm də nə fərqi var ki
İndi nə istəsək Ulu Tanrıdan…
Düşər bəxtimizə dərdli, acılı
Tanrı bizi unudubdu deyəsən…

Ağsaqqallar öyüd verdi, saymadıq
Ağıllı fikiri yaxın qoymadıq...
Rüşvət slıb, haram yeyib doymadıq
Halal nə var uzaq düşdü süfrədən
Tanrı bizi unudubdu deyəsən…

 ***** 



Bir həsrətin bitməyəcək nağılı…

Heydər Baba heç suyunu içmədik
Ətəyində yaşıl yonca biçmədik
Heç dostunu düşmənindən seçmədik
Araz dərya oldu üzüb keçmədik
Bu həsrətin bitməyəcək acısı…
Ya sənin, ya mənim taleyimdi bu…
Hey umid verdilər, şans vermədilər…
Kəndirdən asıldıq, heç görmədilər...
Dilimiz didərgin, ruhumuz kimi...
Məzarımız açıq, heç hörmədilər…
Bu həsrətin bitməyəcək acısı…
Ya sənin, ya mənim taleyimdi bu...

Bir millətin nə ağırmış qəm yükü
Bakısı Təbrizı həsrət qalıbdı…
Şahlarının nə çox olub dəm yükü
Ayılmırlar, Vətən parça-parçadır…
Bu həsrətin bitməyəcək acısı…
Ya sənin, ya mənim taleyimdi bu ...

 ***** 



Ağıllılarımıza deyil…ağıllı görünənlərimizə
daha çox inandıq… 

Yola çıxdıq bir ümid işığına…
İnandıq düşmənin «barışığına»
Vurulduq namərdin yaraşığına…
Baharımız bitib, üzü qışayıq…
Gözümüz alışdı qar işığına…
Ömür qısa, dünya fani, yol uzaq…
Nə itirdik, nə qazandıq bu yolda…???

Hey aldandıq, dərs almadıq olandan...
Ha yol getdik, keçdik eyni dalandan…
Haqqdan qaçdıq, əl çəkmədik yalandan…
Yaxşı nə var özümüzlə apardıq…
Utanmadıq bizdən geri qalandan…
Ömür qısa, dünya fani, yol uzaq…
Nə itirdik, nə qazandıq bu yolda…???
Ağıllını dəli saydıq nədənsə…
Bir millətin dərdi-səri gödənsə…
İnanmazlar ağıllısı nə desə…
Dərdi bitməz bir ölkənin, bir xalqın…
Dəliləri ön cərgədə gedənsə…
Ömür qısa, dünya fani, yol uzaq…
Nə itirdik, nə qazandıq bu yolda…???

 ***** 



Qürbətdə görüşdük…sanki sıxılan
ürəyimiz deyildi, Ruhumuzu yandıran
Vətən sevgisi idi…

Qürbətdə görüşmək bir ayrı dərddir
Gözlərində Vətən, qoxunda Vətən…
Sevinci ürkəkdir, kədəri sərtdir
Ayrılığı bitməz, vüsalı yetməz…
Bu qısa görüşün Vətən qoxusu
Bir ayrı sevincdir, bir ayrı şərtdir…

Dağ boyda sevincdə qəm izləri var
Başına tac olmuş ağ saçlarını
Kədərdən seçmisən, qəmdən biçmisən.
İnana bilmirsən görüşümüzə
Ağarmış saçımda, qəmli gözümdə
Bir parça Vətəni qoxlar kimisən…

Titrək əllərinçin saçım darıxıb
Vətənçün darıxan uzaqlar kimi...
Mənsizlik həsrəti, Vətən həsrəti
Bir günlük də olsa dayanıb, bitib...
Bu qəfil görüşdən çaşıb, karıxıb
Yenə ağlayırsan uşaqlar kimi
Bu ağ saçlarımla, kövrək qəlbimlə
Bir parça Vətəni gətirdim Sənə
Əllərin açılı Vətənə sarı
Açıq əllərindən ruhum yıxılır…
Utancaq üzünə, nəmli gözünə
Baxdıqca içimdə Vətən sıxılır… 

 ***** 



Ömür bitdi... Sənsizliyim bitmədi…..

Tanrı payı idi bu sevgi bizə...
Əllərin qalxmadı dua etməyə
Bir cığır vermişdi Sənlə getməyə...
Bir orman vermişdi sənlə itməyə…
Bir ömür vermişdi Sənlə bitməyə...
Nə ömür bitmədi…nə sənsizliyim… 

Beyaz saçlarını darar əllərim
Soruşar cavabsız suallarını:
Dərdləri səninmi bu yerin, göyün..??
Gülüşə həsrətdir çöhrən, dodağın…
Alnında qırışlar – açılmaz düyün...
Dərdlərin ağırdır ya mənsizliyin…???

Son gördüyüm yuxu idi görüşümüz…
Əllərinin qırışına bənzəyirdi mənsizliyin…
Mənsizlikdə payı vardı sənsizliyin.

 ***** 



Allahdan Səndən yaxşısını istəmək...
sadəcə nankorluq olardı...!!!!
 

Yenə dərsdən qaçaq, zaman uzana
Yenə gecikəsən bu payız kimi
Evdə gözləyələr bu dəli qızı…
Biz gedək, bitməyə yollar uzana…
Ürəyim çat-çatdı, ruhum susayıb
Bulud xeyalına, yağış arzuna…

Üzümə dağıda külək saçını
Əllərim isidə yanaqlarını
Gözlərin utana əllərin əsə
Yenə də yeyəsən dırnaqlarını…
Ürəyim çat-çatdı, ruhum susayıb
Bulud xeyalına, yağış arzuna...

Qar yağsın saçına, çiyinlərinə
Yenə əzizləyim, oxşayım səni
Yol gedək, yolumuz başa çatmasın
”Büdrə” qollarımda saxlayım səni…
Ürəyim çat-çatdı, ruhum susayıb
Bulud xeyalına, yağış arzuna...

 ***** 



Ürək bir Adamlıq Zirvədir...!!!!
 

Bir ola bilmədik dərdlər əlindən
Sevgiyə qurulmuş dar ağacı tək
Asılıb ümidim lal inadından…
Hey istilik umdum, soyuq əlindən…
Yağmadı başıma toy noğulu tək
Sevinclər-əlindən, dərdlər-əlindən…
Susdun yadlar kimi, uzaqlar kimi…
Barı yadlar qədər yaxın olaydın….
Sevgisiz üşüyən odalarıma,
Həsrətdən çatlayan dodaqlarıma,
Bir yaz buludu tək dola bilmədin…
Daş asdın təzə-tər budaqlarıma
Göylərdən «üç alma» ola bilmədin…
Qapına dayanmış qərib sevgiyə
Nə doğma, nə əziz ola bilmədin…
Barı yadlar qədər yaxın olaydın….

                        ***** 

Səndə yaşayıb sənsizlikdə öləcəyəm Vətən…
 

Səndə yaşayıb
Sənsizlik çəkirəm Vətən…
Gəlmələr dəyərli, bizlər ucuz olduqca
Sevgin əsirlik kimidir Vətən…
Əsirlikdə olan torpaqların kimi…
Ölməyə qəlbində yer yox,
Yaşamağa torpaqlarında….

Burax gedim sənsizlikdən…
Burax gedim əsarətindən…
Burax gedim sevgindən..
Burax gedim əsirlikdə olan
Torpaqlarından Vətən…
Bir az da sən çək mənsizliyi...

*****



Yarımçıq ömrümdə hər şey yarımçıq….. ..
Yarımçıq arzularım,
Yarımçıq imkanlarım,
Yarımçıq sevgilərim,
Yarımçıq ömrüm vardı
Bütöv dünyada…
İndi hər şeyim tam
Dünya yarımçıq….

 ***** 
Acı həqiqətlərimiz silsiləsindən

Vətən deyib, vətənimi bir quru ada satdılar…
Vətən deyib, vətənimi özgəyə, yada satdılar…
Vətən deyib, vətənimi bir gözəl dula satdılar…
Vətən deyib, vətənimi paraya, pula satdılar….
 
 *****
 



Sevdiklərin varsa...nigarançılıqların da olacaq... .
 

Ətrafımız hiylə, yalan
Yerə inana bilmədik…
İnandıq üzü göylərə…
Hər şeydən bezib, yorulub…
Dayandıq üzü göylərə….
Yerdə beləsi tapılmaz…
Göylərdənmi gəldin belə…???

Kədərin böyüyü, sevincin azı…
Sevdanın «qarası», həsrətin nazı…
Bölünmüş vətənin acı Arazı…
Bu yarımçıq ömrün payına düşdü…
Bu nə tale, bu nə yazı…???
Yerdə beləsi tapılmaz…
Göylərdənmi gəldin belə…???

Bir sevginin dadı, duzu...
Vüsalımın mələk üzü…
Həsrətimin qarı, buzu….
Taleyimdə qara yazı…
Acıların ən acısı…
Yerdə beləsi tapılmaz…
Göylərdənmi gəldin belə…???

Mələkləri nağıl bildik,
Mələklər nağıl deyilmiş…
Veriləni ağıl bildik,
Verilən ağıl deyilmiş…
Yerdə beləsi tapılmaz…
Göylərdənmi gəldin belə…???
 
 ***** 



RƏBBİMİZ YAXŞILARINI
 sınar - lakin sındırmaz…
 
Qar yağar dünyanın qara üzünə
Qar özü qaralar, dünya ağarmaz…
Qış üzə durubdu sərt ayazıyla
Üşüyən zirvəni vecinə almaz…
Mavi gözlərində VƏTƏN üşüyər...
Tərs kimi VƏTƏN də çağırmaz bizi …

Qürbətdə üşüyər zərif əllərin
Bəyaz qar üstündə qara kədərin
Qartopu oynayar xatirələrin…
Qürbətdə sevinməz üzü mərdlərin
Boylanar gözündən Vətən dərdlərin
Tərs kimi VƏTƏN də çağırmaz bizi …

Qürbətdə bayramda kədər qarışıq
Həsrəti boyatdır, sevgisi soyuq
Ən böyük sevincdə kədər izi var…
Ən yaxın adamın xatirələrin
Hər bitən nəfəsdə VƏTƏN sözü var
Tərs kimi VƏTƏN də çağırmaz bizi …..
 

*****

Bir yanan ocaqsan-oduna qurban
Bir şirin nağılsan-dadına qurban
Bir müqəddəs adsan-adına qurban
Şuşamdan xatirə qarlı zirvəsən
Doğmasına qurban, yadına qurban… 
 
 ***** 



Bir gün gözlərimə köçürəcəyəm SƏNİ…
ürəyimə yaxın olasan deyə….!!!
 

Odunu söndürdün, közündən soruş...
Dilinə gəlməyən sözündən soruş...
Bir həsrət yağmurlu gözündən soruş
Məndən soruşmağa gücün çatmasa...
Bir ayna önündə özündən soruş…
Bu qərib SEVGİNİN günahı nəydi …??

Sevdan məndim, SEVGİN məndim…
Sevincin mən, acın məndim...
Başındakı SEVGİ adlı tacın məndim…
Vüsalına doymayanın - acın məndim…
Ruhundakı sızıldayan…həsrət oldum…
Bu qərib SEVGİNİN günahı nəydi …??
Sevgimi kimsəylə bölə bilmirəm...
Arzudan, ürəkdən gülə bilmirəm…
Gunahım nə idi..?? Bilə bilmirəm…
Ölmək istəsəm də, ölə bilmirəm…
İndi çağırsan da gələ bilmirəm...
Bu qərib SEVGİNİN günahı nəydi…??

Həsrətinin qarı, buzu...
Halal aşın haram duzu...
Xoş yalanın acı düzü...
Həsrətimin ağlar gözü...
Ürəyinin odu, közü...
Bir Aqilin yalan sözü…
Bəlkə cəhənnəmin özü…
İndi mənəm…
Bu qərib SEVGİNİN günahı nəydi …??
 
 *****
 

Hey Dəli Sevdalar keçdi ağlımızdan...
nədənsə çox azını həyatımıza buraxdıq... .
 
Eşqin çağlaya bilmirsə...
Gözün ağlaya bilmirsə...
Sirrin saxlaya bilmirsə...
Eşqin-acı taleyində
Yuva bağlaya bilmirsə...



Boş ver getsin bu dünyanı…

İnadcıl bir qürursansa….
Yollarımda durursansa…
Ürəyimdən vurursansa…
Hey həsrət ovudursansa…
Mənsiz dünya qurursansa...
 
Boş ver getsin bu dünyanı…
Bu Sevgi ruhunda bitsə…
Bu ucalıq, adiliyə nisbətsə...
Bu SEVDAYA acı həsrət qismətsə...
İki tale bir SEVGİYƏ həsrətsə ...
Çox cılızmış dünya demək…
Boş ver getsin bu dünyanı….

İki ürək bir SEVGİNİ böləmmirsə…
Namərd RUHUM həsrətindən öləmmirsə
Gözlərindən SEVDA odu ələnmirsə…
Qəlbindəki gözlərində güləmmirsə…
Kimdən küsüm, nədən küsüm…
Boş ver getsin bu dünyanı ..



Çəkəmmirəm, SEVDA yükü ağırdı…
Dilin qovdu , gözlərinsə çağırdı...
Gözlərindən yenə SEVGİ yağırdı…
Həyat acı, bu SEVGİSƏ - nağıldı…
Nağıllara inanmırsan bilirəm…
Boş ver getsin bu dünyanı…

Hara gedir, hara…SƏNSİZ bu dünya...
Həm kəfənsiz, həm örkənsiz bu dünya…
Bel bağlama imkanına, adına…
Bel bağlama istisinə, oduna…
Bir telinə dəyməz mənsiz bu dünya…
Boş ver getsin bu dünyanı… 

 ***** 

 



Baxışlarına vurulmuşam ... gözlərin nə dəyir, 
anlaya bilmirəm ki, ... 

Ürəyində xatirəmdir ağlayan
Gözlərində kədərindir çağlayan
Görən nədir ruhumuzu dağlayan
Elə hey sevmirəm deyən GÖZƏLİM…???

Yuxuların sevinclidir, toyludur
Gözlərində sevgin ürkək, hoyludur
Nədən sevinclərin kədər boyludur,
Elə hey sevmirəm deyən GÖZƏLİM…???

Ağlın inad edir, Ruhun ağlayır…
Dilin ürəyinə qara bağlayır,
Gözəl gözlərində sevgi çağlayır
Elə hey sevmirəm deyən GÖZƏLİM…

Ürəyində alışarsan, yanarsan
Dilində sevgimi qınar, danarsan
Gözlərində mənə «qurban olarsan»
Elə hey sevmirəm deyən GÖZƏLİM…
 
 ***** 

Ağlımız bu qədər inkar etdikcə, nədən istəklərimiz (nəfsimiz) bu qədər 
inadcıl...???
 
Dırnağından Telinədək...
Dodağından dilinədək
BİR CƏNNƏTDƏ…DƏLİ oldum…
Bu DAD məni öldürəcək…!!!
 

 ***** 



Ağıllılar hansısa zaman kəsimində…
axmaqlar bir ömür xoşbəxt ola bilirlər…

BİR SEVGİ ağlayır…iki yerdə
Ağlayan bir, yanan iki, qanan yox…
Bir araya gələ bilmir iki qəlb
Tüstüsü var, alovu var, yanan yox…
Bir SEVDANIN qınayanı nə çoxmuş…????
Bir SEVGİNİN böyüklüyün, danan yox…!!!

Şübhə əkdin, düz olanı sınadın…
Bu SEVGİDƏ bir anımlıq yalan yox…!!!
Bir şənlik var, qəm üstünə yüklənib
Oynayan var, seyr edən var, çalan yox…
Xalqım kimi hisslərim də pərişan…
NƏSİMİ tək soyulubdur, talan yox…

Bircə SƏNə «qadan alım» - deyərdim,
Könlüm burda, eşqim burda, qadan yox…
Tamarzı çox SEVGİ adlı zirvəyə
Bu zirvəni heç deyəsən dadan yox…
SEVGİ adlı bir «oyunda» uduzduq…
Ağlayan var, ağladan var, udan yox…

ULU TANRIM, SƏN yazanı pozurlar…
Yazılan var, pozulan var, pozan yox…
Bir SEVDALI yuxu gördüm, oyaqkən
BU QƏRİBƏ bu yuxunu yozan yox…
Qurban oldum istəyimə, SEVGİMƏ
Cəsədim var, məzarım var, qazan yox…
 
 ***** 



Yanıqlı bir həsrət yağışı yağır baxışlarından… islanmaq istəyirəm bu 
yağışın altında…!!!
Həsrətinlə çətir tutma mənə-burax 
qoy islanım bu yağışın altında…!!!

Oyan görüm, Yatmış Vulkan
Ruhum SƏNƏ tamarzıdı…
Çox gözlədim bu günləri
Bu da bir kam, bir arzudu….

Alovunda yandır məni
Hisslərinlə qandır məni…
Boyatlaşmış taleyimdə
Yatmışam, oyandır məni...!!!

Bu SƏNSƏNMİ? Bu mənəmmi?
Kədər yağır baxışından…
Mən istəsəm gülərsənmi..??
Tənhalıq yeyir ömrümü…
Mən çağırsam gələrsənmi…???

Gedirik bir ömrün son durağına…
Həsrət hey yüyürür izlərimizlə…
Nədir günahımız, nədir suçumuz..??
Qovuşa bilmirik, bir-birimizlə..???

Oyan görüm, Yatmış Vulkan,
Yollarına sərilməyə gəlmişəm…!!!
Oyan görüm, Yatmış Vulkan,
Alovunla alışmağa gəlmişəm…!!!

Oyan görüm, Yatmış Vulkan.
Həsrətinlə barışmağa gəlmişəm…!!!
Oyan görüm, Yatmış Vulkan,
Taleyinə qarışmağa gəlmişəm…!!!! .
                         
                    *****



Bu SEVGİDƏN, BU yoldan 
DÖN deyirsən mənə tez-tez…
AMMA DÖNÜKLƏRİ heç SEVMƏZDİN…!!!

Ağlında-tənələr, ürəyində-mən
Ağlın hisslərinə qənim kəsilmiş…
Ağlın hisslərini imtahan edir
Qapının dalında mənəm kəsilmiş…
Çox şeyi bilmədim, bu yaşa gəldim…
Bu gidi dünyada bir SƏN…bəsimmiş…

Dön geriyə bu SEVGİDƏN-deyirsən
Dönsəm, dünya düzələrmi, sanırsan…???
Gözlərinə baxmaq olmur kədərdən…
Bir tənəyçün SEVGİNİMİ danırsan…???
Bu dünyanı yandırmağa odun var…
Axı nədən tüstülənib yanırsan…???

Eşq adlanan bir «oyunda» uduzduq…
Bu oyunun ölüsü-mən, sağı-Sən…
SEVİLMƏYƏ söz vermişdik sonacan…
Bu sevginin dünəni-mən, çağı - SƏN…
Bir SEVDAYA aşiq idik ikimiz…
Bu sevginin qurbanı - mən, yağı - SƏN…
Dön geriyə, bu SEVGİDƏN - deyirsən…
Dönükləri sevməz idin, axi SƏN…!!!
 
 ***** 



Ümidlərimiz arxasınca bizləri buraxıb gedir...
 
Gözlərinlə ürəyinin arasında
Taleyində, naxışında yol azmışdım
Hay vermədin…
Gözlərinin, ürəyinin, dodağının
sevgisinə susamışdım…
Vüsalından bu Qəribə pay vermədin…
Həsrətinlə doğmalaşdım…
Həsrətini Sevəcəyəm, Elə SƏNİN acığına…

Nə düşünsən biləcəyəm
Hisslərimi ürəyinə, gözlərinə sərəcəyəm
Gözlərimi-gözlərinə, ürəyimi-ürəyinə verəcəyəm
Taleyinə sevgi yükü hörəcəyəm
Çağırılmamış qonaq kimi yuxuna da girəcəyəm
Gözlərindən ürəyinə enəcəyəm
Elə SƏNİN acığına…

Qovdun məni gözlərindən
Gözlərində gözüm qaldı…
Qovdun məni ürəyindən
ürəyində izim qaldı…
Qovdun məni dodağından,
Dodağında sözüm qaldı…
Ürəyini, gözlərini, dodağını 
SEVƏCƏYƏM,
Elə SƏNİN acığına …

Dodağında şirin-şirin güləcəyəm
Yollarına ürəyimi sərəcəyəm
Gözlərindən ürəyini dərəcəyəm
Dözmək olmur bu çiləyə…
Ürəyində yer olmasa
Gözlərində öləcəyəm,
Elə SƏNİN acığına …

*****

Həsrətin Sevgindən vəfalıymış...

Ürəyim taleyin kədər payımı,



Araz həsrətinə yağa bilmirəm…???
Eşqin durnaların QƏM HARAYIMI,
Ömrümdən-günümdən yığa bilmirəm…???
 
 *****
 

Ömür qısa...dünya dar... Gözlərinə al məni...

Sevinci götürməz dodaqlarına
Bu dünya kədərçün badələşibdir…
Daş asıb yaxşının budaqlarından
Pis üçün Zirvə də adiləşibdir…!!! 
 

 ***** 
Saflığınla gözəl xasiyyətin arasında min illər yol gəldim...Doya 
bilmədim bu yolçuluqdan...!!!
 

Bu yaz çiçəyini dərən bildimi
Bu bağdan meh dolu bir qatar ötür…???
Səni öpən Anan görən bildimi
Dünyanın ən şirin Qızını öpür...??? 
 
                     ***** 



İnsanlar nə qədər fərqli olsalar da, 
sevgilər bir-birinə çox bənzər...

Bənövşə gözlərinin həsrətində boğuluram…!!!
Bir gözəl qəlbinin daş-qaşıymışam
Oğurluq hisslərlə oğru olmuşam
Yalan məhəbbətin İlğım Allahı,
Hansı bir eşqinsə başdaşıymışam…
Eşqinə sığınıb doğru olmuşam…!!!

Oğurluq hisslərlə dolu ömrümü
Göndər əllərinlə gedər-gəlməzə…
Hər tale dünyanın nağıl hörümü
Hamı tək bir ömür verilib bizə
Başlayaq, bir nağıl başlayaq təzə…

Bu təmiz ömrünün davamı olum
Biclikdən, toxluqdan SƏN gözlə məni
Qoy eşq aləminin «avamı» olum
Ən incə, ən zərif hisslərlə dolu
Ürəyindən keçir, təmizlə məni…

Hər ulduz sirr dolu, eşq dolu çiçək
Gəl yığaq göylərin ulduz yağışın
Süzək badəmizə, görək dolurmu…???
Eşqi-bu könüllü əzabı içək
Alova bürünək, görək olurmu…???

 ***** 



Həyat çox şeyə dözməyi öyrətdi mənə ...
biganəliyə dözməyi öyrədə bilmədi ...!!! 
Yarımçıq SEVGİNİ seçə bilmirəm
Ömrə arzu donu biçə bilmirəm
Yarımçıq dünyadan köçə bilmirəm
Yarımçıq ömrümdən-ömrünə yol çək
Soyuq baxma mənə, küsdürmə məni…
Qayıdan yollarla gəlməyəcəyəm
Arzudan, ürəkdən gülməyəcəyəm
Səadət qoxulu, oğul arzulu
Bir ömrü başlaya bilməyəcəyəm
Soyuq baxma mənə, küsdürmə məni…
Ömrə Arazmısan-seçə bilmirəm
Bu soyuq sərhəddi keçə bilmirəm
Odam, yaşayıram od ürəyimlə
Soyuq baxışları içə bilmirəm
Soyuq baxma mənə, küsdürmə məni…
Bir də belə zərif, belə alovlu
Hisslərlə yaşaya bilməyəcəyəm
Bu məzar soyuqlu, məzar ağızlı
Kədəri daşıya bilməyəcəyəm
Soyuq baxma mənə, küsdürmə məni…
 

 ***** 



Həsrətin də SEVGİ qoxuludur ƏZİZİM...!!!

Uzaq mavilikdən süzülənbaxışını
Mavi baxışlarının atdığısöz daşını
Tənha bir ömrün-gününbu tənha sirdaşını
Bu kədər yağışınıbu duzlu göz yaşını
İçə bilmirəm Anam, içə bilmirəm…
Bir nakamın taleyinə bağla məni
Taleyinin acısında saxla məni
əyilmərəm, lap ölümlə yoxla məni
Bu sirli baxışdan, bu sirli gülüşdən
Keçə bilmirəm Anam, keçə bilmirəm…

Tənhalığa büründə də gümanlarım
Daş bir qəlbə köçsə belə xoş anlarım
Üz döndərsə məndən«gözəl» umanlarım
Bu çiçəkdən, Bu gözəldən özgəsini
Seçə bilmirəm Anam, seçə bimirəm…!!!
 ***** 



Bir gün SƏNİ ürəyimə salacağam - görən 
mənə bəxş etdiyin hisslərin içərisində yaşaya biləcəksənmi? (Köhnə 
deyimlərdən)
Məhəbbətim yüyürəcək dalınca inamı gözlərində,
Sərvəti ürəyinə uzanmış əllərində,
Qüvvəti dizlərində
Axtaracaq SƏNİ…
Axtaracaq taleyin ömürdən
uçub gedən illərində.
Axtaracaq ürəyim ovcunda
Axtaracaq həsrət radiasiyalı günlərin
sonuncu həddində
…Və bir gün…. Rastlaşacaqsınız
uzun gecələrin sirli sərhəddində…

Öz sərvətini-ovcundakı ürəyimi
verəcək SƏNƏ…
Süzüləcək taleyinə
səadətin bütün imkanları ilə …
Hisslərim boşalacaq
gözlərinin dərinliyinə
Ürəyimin bir az şirin,
bir az həzin, bir az səksəkəli
anları ilə…
Görən nə pıçıldayacaq ürəyin
məhəbbətimin qulağına…???
Sinəmdə ürəyimin boş qalmış yeri
göynəyir o gündən
Səadət yüklü, sevinc soraqlı
Ulduzlarmı yağacaq tale bağına
Yoxsa bədbəxtliyin qara geyimli
Qatarı keçəcək ömürdən-gündən…???
 

 
*****



İtirəndə bilirik-itirdiklərimizin qədrini…

Kədərli bir gecə keçəcək
Arzundan, diləyindən…
Qəlbinin dərinliyinə
kədər toxumları əkəcək.
Həsrətim boylanacaq ürəyindən
Mənsizliyinin gözləri yol çəkəcək…
Bax onda biləcəksən
ürəyinin boşladığını,
Gözlərinin dolduğunu…
Bax, onda biləcəksən -
darıxmağın nə olduğunu…!!!

Başı açıq, ayağı yalın xatirələrin
Bezəcək məni gəzməkdən
Yığışacaq səmadan,
yığışacaq küçələrdən
Təzədn girəcək ürəyinə
soyuq ayaqlarıyla
Alov kimi oynaq xəyalım
səksəndirəcək şirin yuxularını
Odlu dodaqlarıyla…
Bax, onda biləcəksən -
ürəyinin boşluqla necə dolduğunu
Bax, onda biləcəksən -
SƏADƏTİN nə olduğunu…

İnanacaqsan «varlığını» dandığın məhəbbətin gücünə…
Nəmli gözlərində heyrətin donacaq…
Xatirə yüklü bir qatar keçəcək ömründən
Əllərin uzana qalacaq çata bilməyəcəksən
sonuncu vaqona da…
İnanacaqsan, boşalanın bir daha dolmadığına
İnanacaqsan sərvətin, şöhrətin
səadət olmadığına…!!!
 
***** 
Bu gün baxışların yaman gərəkdir
Od üçün susamış dodaqlarıma…. 

Deyirlər yuxuda danışırmısan
Bu SƏNİN gecikmiş məhəbbətindir…
Hissin ürəyinə sığışa bilmir
Yaxşı ki, özünün deyilsən indi…..



Sevin ki, bu «DƏLİ» indi SƏNİNDİ
Qəlbində alışan o od mənimdi
Hamını küsdürüb, incidən gözəl
Yaxşı ki, özünün deyilsən indi…

Qayğısız könlünə eşqmi ələndi…
Bu sirr gözlərinə nə vaxt çiləndi…???
Çıxıb orbitindən yanan ürəyin
Yaxşı ki, özünün deyilsən indi…
Bu möcüzə dünya, bu sirli dünya
SƏNİNDİ, mənimdi, SƏADƏTİNDİ…
Qorxu ZİRVƏSİYDİN SƏN ürəyimin
Yaxşı ki, özünün deyilsən indi…

*****
Bir xoş gün Arazı keçəsi idim,
Ömrə arzu donu biçəsi idim,
Sən demə qarşıda həsrət qoxulu
Sevincdən vəfalı kədər var imiş…
Ömür nə qısaymış, Dünya nə darmış…

 
*****



Bir QADINI iki şey DƏYƏRLİ edər…
SEVDİYİ tərəfindən SEVİLMƏK və 
SADİQLİYİ …!!!

Ətrafımız hiylə, yalan
Yerə inana bilmədik…
İnandıq üzü göylərə…
Hər şeydən bezib, yorulub…
Dayandıq üzü göylərə …
Yerdə beləsi tapılmaz...
Göylərdənmi gəldin belə…???

Kədərin böyüyü, sevincin azı…
Sevdanın «qarası», həsrətin nazı…
Bölünmüş vətənin acı Arazı…
Bu yarımçıq ömrün payına düşdü…
Bu nə tale, bu nə yazı…???
Yerdə beləsi tapılmaz…
Göylərdənmi gəldin belə…???

Bir sevginin dadı, duzu...
Vüsalımın mələk üzü...
Həsrətimin qarı, buzu…
Taleyimdə qara yazı…
Acıların ən acısı…
Yerdə beləsi tapılmaz…
Göylərdənmi gəldin belə…???

Mələkləri nağıl bildik,
Mələklər nağıl deyilmiş…
Veriləni ağıl bildik,
Verilən ağıl deyilmiş…
Yerdə beləsi tapılmaz…
Göylərdənmi gəldin belə…???
 

 
*****



Uzun illər öncə bu şeiri yazdıran Mələyə… 
Gözəl qocalıq arzusu ilə…
 

Bir gözəl qəlbinin daş-qaşıymışam
Oğurluq hisslərlə oğru olmuşam
Yalan məhəbbətin İlğım Allahı,
Hansı bir eşqinsə başdaşıymışam…
Eşqinə sığınıb doğru olmuşam…!!!

Oğurluq hisslərlə dolu ömrümü
Göndər əllərinlə gedər-gəlməzə…
Hər tale dünyanın nağıl hörümü
Hamı tək bir ömür verilib bizə
Başlayaq, bir nağıl başlayaq təzə…

Bu təmiz ömrünün davamı olum
Biclikdən, toxluqdan SƏN gözlə məni
Qoy eşq aləminin «avamı» olum
Ən incə, ən zərif hisslərlə dolu
Ürəyindən keçir, təmizlə məni…

Hər ulduz sirr dolu, eşq dolu çiçək
Gəl yığaq göylərin ulduz yağışın
Süzək badəmizə, görək dolurmu…???
Eşqi-bu könüllü əzabı içək
Alova bürünək, görək olurmu…???

*****

Kirpiklərimin yuxu yüküsən…
Ölüm yuxusundan öncə…!!!
 

*****



İnadla «yox» deyib aldatma məni
Çiçəklər üşüməz çəndən xəbərsiz
Gözlərin sirrini açıbdır mənə
Dilindən xəbərsiz, SƏNDƏN xəbərsiz…!!!

Könlünü bir həsrət dumanı alar
Ürəyin boşalar, gözlərin dolar
Könlündə məhəbbət, dilində inad
Gözlərin yol çəkər, SƏNDƏN xəbərsiz…!!!
Dilin acılayıb çaldı könlümü
Həsrətə, möhnətə saldı könlümü
Gözlərin güldürüb, aldı könlümü
Yerişin nazlandı, SƏNDƏN xəbərsiz…!!!

Bir sevinc dağıdar vüsal könlünə
Xəyalın görüşə tələsər yenə
Əllərim dic durmaz, daraq yerinə
Dolaşar saçında, SƏNDƏN xəbərsiz…!!!

«Nəsə» istəyərəm, inad edərsən
Süzülər gözlərin, alışar yenə
Gözlərin bir nağıl danışar yenə
Bir görüş nağılı, SƏNDƏN xəbərsiz…!!!

 ***** 

Kirpiklərimin yuxu yüküsən…
Ölüm yuxusundan öncə…!!!

 ***** 



Ürəyinlə gözlərinin arasında
taleyində, naxışında
Sirli, sözlü baxışında
Yol azmışdım… Hay vermədin…
Saçlarının qoxusundan,
Gözlərinin yuxusundan,
Ürəyinin qorxusundan
Bu Qəribə pay vermədin…

Uzun çəkdi ömrüm deyən…
Ömrün vaxtsız qatarından
vaxtsız düşüb gedəcəyəm…
Bu dünyanın dəli-dolu işlərinə
Vaxtsız yağan yağış kimi
Dəli-Dəli güləcəyəm…

Saçlarının qoxusuna,
Gözlərinin yuxusuna,
Ürəyinin qorxusuna,
Ömründəki-günündəki tənhalığa
yağa-yağa öləcəyəm…!!!

 ***** 



Geriyə dönüşü olmayan 
bir yolun yolçularıyıq…!!!

Gözlərin yol azmış durnaya bənzər
Yığışmaz səmadan ürəyim hələ…
Elə bil durnalar lap bilə-bilə
Həsrət nəğməsiylə qəlbimi əzər…
Çox baxma göylərə, çox baxma, gülüm
Bir aylı gecədə köç ürəyimə…

İlahi istək tək xoş anı bölə bilsək
Güzəştə, gümana, imdada gülsək…
Həsrətdən, hicrandan səssiz ötüşüb,
Üzüboz kədəri aldada bilsək,
Bir kövrək arzuya dönəcək Ay da…
Bir aylı gecədə köç ürəyimə…

Bezəcək bu qədər uzaqlığından
Ulduzlar enəcək ucalığından,
Dənizlər çıxacaq dənizliyindən
Heyrətə gələcək bu Gidi dünya
Bir qəlbin bu qədər təmizliyindən…
Bir aylı gecədə köç ürəyimə…
Vəfalı sandığın sınsa, əyilsə
Xoş anlar SEVGİNİN barı deyilsə
Arzular son səddə sarı əyilsə,
Qoyma ümidlərim gərilə, sına…
Bir aylı gecədə köç ürəyimə…

 *****



Solacaqlarını bilə-bilə çiçəklər açmaq zorunda…
Onların ən gözəl yönləri bu… 
Məncə ibrət götürməli
İNSANLAR…çiçəklərdən... 

Bir qapım yox döyüləsi
Bir adım yox söyüləsi
Bir işim yox öyüləsi
Bir ömrüm var seviləsi
Neyləyim bu ömrü, Atam balası…???

Hey sevinc əkirəm, elə qəm bitir...
Hər gün bu ömürdən bir sevgi itir…
Bir ömür şəklinə baxmaqla keçir…
Nədən həsrət, hicran bu ömrü seçir…???
Neyləyim bu ömrü, Atam balası…???

Ya mən tez doğuldum, ya sən gecikdin…
Ortada bir sevgi yetim qalıbdır,
Nə SƏN günahkarsan, nə mən günahkar
Zaman ömrümüzdən sevgi çalıbdır
Neyləyim bu ömrü, Atam balası…???
DƏRDİN DƏRDİMƏ dərmansa…
SEVGİM qəlbində üryansa
Daş qəlbində eşq oyansa...
Gözlərində SEVGİ yansa...
Dilin ürəyini dansa…
Neyləyim bu ömrü, Atam balası…???

Eşqin mənim bəlamdırsa
Ruhum sənsiz qalammırsa
Sənsiz ömrüm yalandırsa
ADIN mənim qalamdırsa
Sızaq ömrüm talandırsa
Neyləyim bu ömrü, Atam balası…???

Bir gün bu həsrətə Dur-deyəmməsən,
Bir gün bu sevgiyə Gül-deyəmməsən,
Bir gün bu «DƏLİYƏ»-gəl deyəmməsən,
Axı belə ömür nəyimə gərək…???
Neyləyim bu ömrü, Atam balası…???..

 ***** 



Sənsizliyin vaxtsız yağan yağışları
yağır yuxularıma…!!!
 

Qarışıq yuxular yorar Anamı
Əlindən tutacaq, qapı açacaq,
Gəlin sorağıyla qızlara baxar…
Anam nə bildin ki, sızaq ömrümə,
Anamın gözündən uzaq ömrümə
Bənövşə gözlərin həsrəti yağır…

Bəxtimə nə çıxsa, çıxdı yarımçıq
Sevinci yarımçıq, dərdi yarımçıq…
Bir ömür Sevgini tam istəmişdim,
Həsrətin əlində ömrü yarımçıq…
Hər şeyi yarımçıq olan ömrümə
Sevgiyə susamış dəli könlümə
Bənövşə gözlərin həsrəti yağır…

Soyuq gözəllərin nəvazişindən
Bu sirli dünyanın sirli işindən
İllərin, ayların yanından ötüb
Qərib bir gözəlin yolunda bitib
Bir az qəribləşən baxışlarıma
Bənövşə gözlərin həsrəti yağır….

 ***** 



SEVGİ ağlın deyil, RUHUN təlabatı...
RUHUNA hökm edə bilməzsən…!!!

Odunu söndürdün, közündən soruş...
Dilinə gəlməyən sözündən soruş…
Bir həsrət yağmurlu gözündən soruş
Məndən soruşmağa gücün çatmasa...
Bir ayna önündə özündən soruş…
Bu qərib SEVGİNİN günahı nəydi …???

Sevdan məndim, SEVGİN məndim…
Sevincin mən, acın məndim…
Başındakı SEVGİ adlı tacın məndim…
Vüsalına doymayanın-acın məndim…
Ruhundakı sızıldayan…həsrət oldum…
Bu qərib SEVGİNİN günahı nəydi …???

Sevgimi kimsəylə bölə bilmirəm...
Arzudan, ürəkdən gülə bilmirem...
Gunahım nə idi..?? Bilə bilmirəm…
Ölmək istəsəm də, ölə bilmirəm...
İndi çağırsan da gələ bilmirəm…
Bu qərib SEVGİNİN günahı nəydi …???

Həsrətinin qarı, buzu…
Halal aşın haram duzu...
Xoş yalanın acı düzü…
Həsrətimin ağlar gözü…
Ürəyinin odu, közü…
Bir Aqilin yalan sözü…
Bəlkə cəhənnəmin özü…
İndi mənəm…
Bu qərib SEVGİNİN günahı nəydi …???
 

 ***** 

Kirpiklərimin yuxu yüküsən…
Ölüm yuxusundan öncə…!!!

BİR SEVGİ ağlayır… iki ürəkdə
Ağlayan bir, yanan iki, qanan yox…
Bir araya gələ bilmir, iki qəlb
Tüstüsü var, alovu var, yanan yox…
Bir SEVDANIN qınayanı nə çoxmuş…???
Bir SEVGİNİN böyüklüyün, danan yox…!!!



Şübhə əkdin, düz olanı sınadın…
Bu SEVGİDƏ bir anımlıq yalan yox…!!!
Bir şənlik var, qəm üstünə yüklənib
Oynayan var, seyr edən var, çalan yox…
Xalqım kimi hisslərim də pərişan…
NƏSİMİ tək soyulubdur, talan yox…

Bircə SƏNə «qadan alım»-deyərdim,
Könlüm burda, eşqim burda, qadan yox…
Tamarzı çox SEVGİ adlı zirvəyə
Bu zirvəni heç deyəsən dadan yox…
SEVGİ adlı bir «oyunda» uduzduq…
Ağlayan var, ağladan var, udan yox…

ULU TANRIM, SƏN yazanı pozurlar…
Yazılan var, pozulan var, pozan yox…
Bir SEVDALI yuxu gördüm, oyaqkən
BU QƏRİBƏ bu yuxunu yozan yox…
Qurban oldum istəyimə, SEVGİMƏ
Cəsədim var, məzarım var, qazan yox…
 

 ***** 



Yanında olmayanda belə yanında hiss 
etdiyin adamlardan muğayat olun...
 

Rəngi gözlərinin rənginə,
dalğaları kükrəmənə,
yumşaqlığı saçlarına,
mehribanlığı xasiyyətinə…
qısası, SƏNƏ bənzədiyi üçün
çox sevdim Dənizi...!!!

 ***** 
Zəmanəmiz əyri güzgü kimidir, 
düzü-əyri, əyrini-düz kimi göstərir...

Pislikləri kim törədir
Dünya karmı, dünya kormu??
İnsanları dərd əridir…
Dünya karmı, dünya kormu??

Yuxusunda darı görür
Bu dünyanın barı yoxmu??
Gündüzü acından ölür…
Gecəsinin qarnı toxmu??

Sevgiləri didərgindi...
Dostluqları pərən-pərən...
Dünya batır, nədən yoxdu
Sahibinə xəbər verən…??
 
Tülküləri şah olubdur
Aslanları yal dadırlar…
Sahibinin yox xəbəri
Sahibini aldadırlar…

Ruhumuz didərgin olub
Getməyə bir yerimiz yox
Sığışmağa dərimiz yox
Çıxıb gedək bu dünyadan...

*****

Bir dəli taleyin dəli yolçusu …
Bir dəli sevginin bəsi olaydım…
Bir dəli gözəlin dəli istəyi



Bir dəli istəyin səsi olaydım….

***** 

Bilirsənmi əzizim, könlüm nağıl istəyir
Saçım sığal istəyir…
Bir balaca uşaq tək, öyüd, ağıl istəyir…
Sevgi ümid istəyir, sevgi nağıl istəyir...
Dönə bilməyəcəyim uşaqlığa qayıdaq
Mışıl-mışıl uyuyan nağılları oyadaq
Ayaq yalın, baş açıq yüyürək tənginəfəs
Fərqi yox nə olacaq, ya çəmən, ya da ki, dağ…
Bir az saflıq götürək, bir az xoşluq götürək
Lap bir az da cığallıq, bir az küsmək də olar
Bir az danlaq, bir az da gülüşündən götürək
Hələ itirməmişkən Anamızın saçını,
Atamızın üzünü, əllərini oxşayaq…
Çiynimizə yük olan dərdi, qəmi itirək…
Qismətimiz olacaq üç almanı gətirək…
Bilirsənmi əzizim, könlüm nağıl istəyir
Saçım sığal istəyir…
Bir balaca uşaq tək, öyüd, ağıl istəyir…
Sevgi ümid istəyir, sevgi nağıl istəyir.…

 ***** 



Əslində sevgi ilahi bir hiss… kimlərəsə qismət olar, ... kimlərsə öylə 
olduğunu sanarlar...
 
Təşnə idim bu sevgiyə
Nədən rastıma çıxmadın,
Bu dünyada sən təkmisən…???
Vüsalına yürüyənə
Həsrətinlə dağ çəkmisən…
Vaxtsız gələn dərdlər kimi
Vaxtsız gəlir bu sevgilər
Sevgin vaxtında gəlibdi
Özün yaman gecikmisən…

 ***** 

Heç tənhalığın qulaq batıran
qışqırtısını dinlədinizmi...???
 
Qar yağır dünyanın kirli üzünə...
Cırıq paltarına, gücsüz dizinə…
Daşlaşmış qəlbində sevgi izinə…
Yorğun gözlərinə, dərdli sözünə…
Oynamır bu dünya Atam balası…

***** 



Sizin nə düşündüyünüzdən, qədərin sizə
yazdığı daha önəmli...

Cəngə mərdlərin çağırdı...
Vətən-dərdin nə ağırdı
Kişilər bitdi, qurtardı…
Namərdlər uzun yaşadı…

Küləklə sovunmayanlar,
Qəfəsçin doğulmayanlar-
Şirlər çərləyib öldülər
Tülkülər uzun yaşadı…
Qeyrət getdi, namus getdi
And içməyə hədd qalmadı…
Bundan ötə dərd qalmadı
Bundan ötə mərd qalmadı…

Biri sevgisinə, biri Vətənə
Biri qayıdana, biri gedənə…
Səninlə ağlaram, gülərəm dedi,
Sənsiz yaşamaram, ölərəm dedi…

Kim qıracaq bu inadı,
Kim dəyişər bu yalanı…
Sənsiz ölərəm deyənlər
Ölmədi uzun yaşadı…

 
*****



Bütün yollar Sənə gəlir…

Bu sevginin MƏN deyilən adı yox
Bu sevdanın SƏN deyilən dadı yox
Bu ürəyin necə yerdən çatı yox
Bu həsrətin SƏN adlı cəlladı yox
Bu taleyin doğması yox, yadı yox
Gəl al məni bu taleyin əlindən….

Sısqa ömrüm hey qış oldu, yazı yox
Kədər payım hey çox oldu, azı yox…
Bu həsrətin heç deyəsən nazı yox
SƏNSİZLİYİN çoxu-çoxdur, azı yox
Taleyimdə SƏN deyilən yazı yox…
Gəl al məni bu taleyin əlindən…!!!

Bu istəyin tək adı var, səni yox
Bu ürəyin qaynayacaq qanı yox
Bu həsrətin alınacaq canı yox
Bu həyatın anılacaq anı yox
Bu taleyin seviləcək yanı yox…
Gəl al məni bu taleyin əlindən…!!!

Bu qəribin bir sevgi umanı yox
Bu ürəyin bir sevgi gümanı yox
Bu sevginin həsrətdən amanı yox
Bu hicranın dini yox, imanı yox
Bir SEVDANIN bir dəli .i yox…
Bu taleyin yaşanası yanı yox
Gəl al məni bu taleyin əlindən…...

 ***** 



Bəzən yanında olanlar deyil, 
yanında olmayanlar...yanındadırlar...
 

Asar, kəsər kimi desən
Yıxılanı qaldırmağa
Heç belini əyməz dünya…
Nə istəsən alacaqsan
Məndən başqa nə istəsən,
Məni sənə verməz dünya…
Fikir etmə ömrüm-günüm
Mənsizlikdə mənimləsən
Bir telinə dəyməz dünya…

 ***** 

Kölgələrimiz belə bezə bilir onlara
olunan vəfasızlığımızdan…
 

Asılıb dünyanın dərdi-sərindən
Xeyirə çəkdiyi şər çəpərindən
Qısılıb bir küncə quru şərindən
Əlləri sevincə uzalı qalıb
Dünyadan inciyib, məndən inciyib
Kölgəm hara gedir ayağıyalın…??

Sevinci susdurub, qəmi güldürüb
İllər dərdimizi dilə gətirib…
Biz ki, əmanətdik illərimizə
İllər ömrümüzü yeyib-bitirib…
İllərdən inciyib, məndən inciyib
Kölgəm hara gedir ayağıyalın…??

Kirpiklərin gözlərinə buraxmır
Bir xoş söz deməyə dilin karıxmır
Getmək istəyirem kölgən buraxmır
Taleyində əsir ruhum darıxmır..??
Taledən inciyib, Səndən inciyib
Kölgəm hara gedir ayağıyalın…??

 ***** 



Çox zaman qalanların nigarançılığı
getməyə qoymaz bizləri…

Dəyişib meyarlarımız,
yaman artıb, üzə durma…
Yalan baş alıb yürüyür,
heç utanmır saçı xurma…
Düz nə varsa, itkin düşüb
Yalan deyir, “bığıburma’’…
Bu qədim yurd yerimizdə,
Nə qazandiq, nə itirdik…?!

Pul tutubdu gözlərini,
«Gözəllərin» gözü doymur…
Qeyrət, namus inad olub,
«TV»-lər yaxına qoymur…
Abır, ismət ilğım olub,
Qeyrətsizin gözün oymur…
Bu «TV» adlı oyundan,
Nə qazandıq, nə itirdik...?!

Vəzifə, şöhrət adına
Yaxşı nə varsa itirdik…
Qurdları qırıb, bitirib
Yerinə çaqqal gətirdik….
Cənnət kimi bağçamızdan,
Gül biçib, tikan bitirdik…
Siyasət adlı oyundan
Nə qazandıq, nə itirdik…?!

Kişilərin beli bükük,
Qəlbinin yamağı sökük…
Xanımların dərdinə bax,
Modern geyim içində,
Qəlbi boş, gözləri çökük…
Geriyə yol varmı görən,
Bu acılı, uzun yolda
Nə qazandıq, nə itirdik….?!

*****

Önəmli olan nələri yaşayıb bu yaşa gəldiyimizdi... nə qədər yaşadığımız 
deyil!!!
 
Qar yağır dünyanın kirli üzünə...



Cırıq paltarına, gücsüz dizinə…
Daşlaşmış qəlbində sevgi izinə…
Yorğun gözlərinə, dərdli sözünə…
Oyanmır bu dünya, oyanmır Allah…

Ağsaqqalı hey söz verir, güvənilməz
Ağbirçəyi «dizi» izlər, söz eşitməz…
Zamanında övladları evə gəlməz
Harda qalar, harda yatar heç bilinməz
Oyanmır bu dünya, oyanmır Allah…

Mərdlərini zindanlara doldurublar...
Susmayanı, sınmayanı öldürüblər...
Aslanları əsir edib, tülküləri güldürüblər
Bağçasında tər gülünü soldurublar…
Oyanmır bu dünya, oyanmır Allah…

Qoca dünya, bezdirmisən də Tanrını da
Nə bərk yatdın, bir silkələn, oyan dünya
Yalanları sevər oldun, yalan dünya…
Haqqa tapın, şərə qarşı dayan dünya
Oyanmır bu dünya, oyanmır Allah…

 
*****



İmkanlarımız arzularımızın kölgəsi 
oldu hər zaman... 
 
Qürbəti vətən qoxulu
Vətənisə qürbət olan…
Əli silah tutmalıykən
Hər məmuru dəllal olan,
Arzulara cəllad olan
Bu talanlar ölkəsində
Bu yalanlar ölkəsində
Odumuz yox, közümüz yox,

Bu dərdləri daşımağa taqətimiz,
 Ağlamağa gözümüz yox…
«Analoqsuz» kürsülərdə
Yerimiz yox, sözümüz yox…
Çıxaq gedək bu dünyadan…

 ***** 



Hamı dünyaya günahsız gəlir... 
Kimsə günahsız gedə bilmir dünyadan...
 
Qızlarının üzü dərdli…
Ürəyi boş, gözü dərdli...
Qar yağıb şəvə saçına...
Nəvazişi, sözü dərdli…
Nə üzlə gedək Allaha..??

Mərdləri qəfəs içində...
Qısılıb nəfəs içində...
Sınıb qolu-qabırğası...
Ölübdür həvəs içində...
Nə üzlə gedək Allaha…??

Haqqımızı haqsız yeyir…
Bir millətə haqsız deyir...
Düzlərinin beli bükük...
Oğruları şax yeriyir…
Nə üzlə gedək Allaha..??

Dərdimiz dərddən doğulub...
Mayamız yanlış yoğrulub…
Aramızda düz böyümür...
İçimizdə haqq boğulub…
Nə üzlə gedək Allaha...???

 
*****



Saclarini derdlerim agartmish merd Qadina ithaf olunur...

Gözlərində ümidlərim,
saçlarında dərdim-sərim
Dilinə möhtac ürəyim...
Hər sözümdən küsən gözəl,
Gözün güldürə bilmədi
Dilin ölürəcək məni...
Arzularımın sonası
Taleyimə yar olası
Ömrümün nazlı "bəlası"
Hər sözümdən küsən gözəl,
Həsrət öldürə bilmədi
Nazın öldürəcək məni...
 



Sənsizlik dünyadan böyükmüş ...
İman.

Sənsiz dünya fağır, 
Sevgilər lal,
Həsrətlər sağır ...
Sənsizlik dünyadan, 
Dünyamdan ağır... 
Sənsiz gecələrdə yumulmur göz qapaqlarım...
Susmagın batırır qulaqlarımı 
Susma, vur, dağıd əlinə keçən nə varsa... 
Gözlərinin dərinliyində bog məni... 
Ərid əllərində həsrətin buz dağlarını... 
Sındır aramızda qüruru seçən nə varsa... 
Gecələrimə... yuxularıma qayıd 
Sənsiz duzu yox həyatımın 
Unuda bilmədiyim ətrini gətir otaqlarıma
Bir azca duz çilə duygularıma... 
dodaqlarıma… 

*****



Tanri...Vətən... Sən... deyirlər bir dəfə sevmək olur...mənsə üçünüzdə 
ölümünə sevdim... 

Bir ümidin işığından
asılı qaldim bir ömür...
Nə ayaqlarim yerə çatdı,
nə başım ərşə...
Nə sən tutdun əllərimdən...
Nə Vətən çağırdı...
Nə tanrı əl uzatdi...
Dağ dərdləri sırasında...
Dərdim dağlardan ağırdı...
Oysa üçünüzü də ölümünə sevmişdim...
mən Dəli yerlə göy arasında...

*****



İkimizin  bir  dənizimiz  var...  göylərində  Durnalar,  sahilində 
Qağayılar... hara getsək ora qayıtmaq zorundayıq... 

Yenə küsülüyük ləpədöyəndə
Yenə qağayılar boynubükükdü...
Dalğalar sahildən inciyib yenə
Nəğməsi qəmlidir durnaların da...
Ürəyim asılı kirpiklərindən
Əllərim üşüyür ovuclarında
Göylərdə sərgərdan bu dəli ruhum

Yenə durnalara qoşulub gedir
Yenə axşam düşür dənizimizə
Sevinclər ağlayar şər qarışanda...
Barışsın əllərin dodaqlarımla
Qayıdar durnalar, hər barışanda... 

*****

İstəsən də, istəməsən də tükətməli olduğun 
borcdur ömür… 

Quruyub asıldım vaxtın ipindən 
Tərsliyi tutubdur tale qoparmır.. 
Yoruldum dərdlərdən , yalan dünyadan
İnada tutulub, Tanrı aparmır...

 



AFORİZMLƏR

Kirpiklərimin yuxu yüküsən... 
Ölüm yuxusundan öncə...!!!

 ***** 

Təhqir onu edənlə ona layiq
olanı bərabərləşdirir...!!! 
 

*****
Qadın surətində dinozavr da gözəl görünür... Onu gözəl görmək 
istəyirsənsə...!!!.

*****
Yazılı imtahana bənzəyir insan həyatı... Öləndən sonra bilirik 
qiymətini...!!!

 *****
Marafondayam - günahlarımdan və
yanlışlarımdan qaçıram...
 

*****
Bir QADINI iki şey DƏYƏRLİ edər... SEVDİYİ tərəfindən 
SEVİLMƏK və SADİQLİYİ...!!! 
 

*****
Sənsizliyin öyrədib mənə - Səadətin 
nə olduğunu...!!!

***** 
İtirəndə bilirik-itirdiklərimizin dəyərini…..
 

*****
Taleyin işinə bax, iki dəli bir arzuya
əsir düşüb...!!!

***** 
Həsrətində SEVGİ qoxuludur ƏZİZİM...!!!
 

***** 
Həyat çox şeyə dözməyi öyrətdi... 
biganəliyə dözməyi öyrədə bilmədi mənə...!!!

*****
Adamlar asan yolla yaxşılıq etməyi unudub,
çətin yollarla pislik etməyə üstünlük verirlər...

*****



Alovda qızarmış polad kimi gözlərinin yağışında
islanmaq istəyirəm...

*****
Bənövşə gözlərinin həsrətində boğuluram...!!!

*****
Sənsizliyin vaxtsız yağan yağışları 
yağır yuxularıma….!!! 
 

*****
Bu SEVGİDƏN, BU yoldan DÖN deyirsən mənə tez-tez...
AMMA DÖNÜKLƏRİ heç SEVMƏZDİN...

***** 
RƏBBİMIZ YAXŞILARINI sınar - 
lakin sındırmaz...

 *****
Geriyə dönüşü olmayan bir yolun yolçularıyıq...

 *****
Həyat anlayanları anladır...

 *****



Yanıqlı bir həsrət yağışı yağır baxışlarından... İslanmaq istəyirəm bu 
yağışın altında...!!! Həsrətinlə çətir tutma mənə - 
Burax qoy islanım bu yağışın altında...!!! 
 

 *****
Quşlar göy üzünü, qağayılar dənizi, qızlar duvağı, 
körpələr ana qucağını ən çox sevərlər...!!!
Quşlar göy üzünü, qağayılar dənizi, qızlar duvağı, körpələr ana 
qucağını sevən kimi sevəcəyəm SƏNİ...!!!

 *****

BU QƏDƏR xoş ola bilməzdi dünya... 
SƏN olmasaydın...!!! 
SEVGİ ağlın deyil, RUHUN tələbatı…
RUHUNA hökm edə bilməzsən…!!! 
 

*****

Hər zaman içinizdə bölüşə biləcək biri yoxsa, özünüzdən şübhələnin... 
Demək ki, yalan dünya ilə barışıb yaşamısan...

 *****

Bir gün gözlərimə köçürəcəyəm SƏNİ... ürəyimə yaxın olasan deyə...!!!

 *****

Solacaqlarını bilə-bilə çiçəklər açmaq zorunda... Onların ən güzəl 
yönləri bu... 
Məncə ibrət götürməli İNSANLAR çiçəklərdən...

 *****



İNDİ SEVİNCLƏRİM İKİMİZİN, 
DƏRDLƏRİM ÖZÜMÜNDÜR!!!

 *****

Hər iki dünyada əməllərimizin girovuyuq…!!! 

 *****

Hərəmiz HAQQIN rəsmini bir cür çizməli oluruq... osa əslində Haqqın 
bir üzü var...!!!!
və bu üzü əslində təkcə RƏBBİMİZ bilir... 
xoş o adamın halına ki, çizdiyi rəsm Rəbbimizin bildiyi HAQQLA üst-
üstə düşür...
 *****

İlk uğurla razılaşanlar ... 
sonrakıları görməyənlərdir...
 *****
Rəbbimizdən sonra ən yaxın dostun, ən çox sevdiyin Qadın, ən çox 
hörmət etdiyin adam evindəki Qadının deyilsə, yaxşı Kişi 
sayılmazsan...

 *****
Özümüz arzu zərrəsiyik… 
könlümüz arzu çeşməsi….

 *****
Keçmişimiz günəşli gündə, səhradakı kölgəmiz kimidir...ondan 
qaçılmaz...

 *****
Olmayan bir şeyi itirmək imkansız….

 *****



Müdrik kəlamları rəvayət edənlər çox, 
riayət edənlər az olar... 

 *****
Ağıllılar hansısa zaman kəsimində, 
axmaqlar bir ömür xoşbəxt ola bilirlər...
 *****
İstəsən də, istəməsən də tükətməli olduğun 
borcdur ömür….. .
 *****
Əməllərimiz bumeranq kimidir...
bir gun özümüzə qayıdacaqlar!!! .

 *****
Hərə bir cür dəlidir... hər Dəliyə bir
ağıllı lazım... mənə də SƏN lazımsan...
 *****
İnsan heç yalnız ola bilmir.
Ən azından xatirələri və 
RƏBBİ hər zaman onunla…!!! 
 *****
Bitərəflik deyilən bir şey yox... 
sadəcə qorxaqlıq sözünün sinonimi var...
 *****
Hamımız eyni şəkildə gəlsək də dünyaya… dünyada yükümüz və 
dünyadan 
gedişimiz fərqli…..
 *****
Həyatda heç nə yalnız bir nəfərə aid
ola bilmir... hətta adamın özü belə...
 

*****



Bəzən dünya ruhumuza... 
bəzən Ruhumuz dünyaya sığmır...

 *****
Ayrılmaq hər zaman çətin oldu,
Adəm övladına...Gözəl olanlardan ziyadə... 
yanlış olanlarımızdan belə ayrıla 
bilmədik yaşamımız boyu...
 *****
Səni tanıdığıma peşman olacaq qədər 
ağılsız deyiləm... 
 

*****
Səbr güclülər üçün silahdır...zəiflər və 
acizlər üçün boyunduruq...

 *****
Adam "içəridə" də Adamdır... çaqqallarsa 
çöldə də çaqqaldırlar..!!!

 *****
Yanında durduqda anlaşılmayan, 
uzaqdan-panoramlı baxıldıqda tam
görünən nəhəngdir Dahilər...
 *****
Materialistlər düzələn deyillər...
materiyaları əllərindən alınana kimi...

 *****
Öz çəkinizi deyil, yaxşı əməllərinizin 
çəkisini artırın…
 *****
Günəşi çox sevdiyindən başına fırlandı…
adına yalan dünya dedilər… 

 *****



Haqqa gedən yol, əzab adlı körpüdən keçir…
 *****
Heç ağlından şikayət edən dəliylə rastlaşmadım...
 *****
Böyüklərin sevinci də, kədəri də böyük olur... 
 *****
İnsanı düşmənlərinin zülmündən çox,
Dostlarının xəyanəti incidər... 
 *****
Bəzən istədiklərimiz alınmayanda... 
deyinmək yerinə azacıq dönüb də keçmişimizə
nəzər salmağımız lazımkən... 
Tez-tez unutduğumuz mükəmməl 
olmadığımız olur...
 *****
Mükəmməl olmasaq da, mükəmməl 
nəsə yaratmaq imkanına sahibik….
 *****
Bəzən pislərin və pisliklərin olduğuna
da sevinirəm… yoxsa yaxşıların və 
Gözəlliklərin DƏYƏRİNİ bilməyəcəkdim…

 *****
Zamanın kimsəyə ehtiyacı yox… 
hamımızın zamana ehtiyacımız var ...
 

*****
Bəzən ölüm özü çarə ola bilir...

*****
Kimsə Allahın varlığını təsdiq etmədən
Haqqa qovuşa bilməyəcək... ən geci
Dünyasını dəyişəndə bunu anlayıb, dəyişəcək...!!!
 *****
Hər şey yerində olanda GÖZƏL olur... 
susmaq da, danışmaq da...!!!
 

*****
Yanlış olanlara yanlış cavablar versək...
 yanlış bir tale seçərik düz olan Ruhumuza...
 *****
Dünyanın ən yaxşı QADINI... 
mənim kişim Dünyanın ən yaxşı kişisidir 



deyən QADINDIR...
 *****
Dünənimiz əməl dəftərində, bu günümüz
bitməmiş… sabahlarımız Tanrı əmanəti….
 *****
Nədən elə hey Vətənin ağrısı, acısı, şəhidliyi
kasıb balalarının... sərvəti, 
nazı-neməti imkanlıların olur...???
 

 *****
Hər xəyanətin bir ödənəcək günü var...!!!

 *****
Xəyanətin alibisi olmur...!!!

*****
Düşmənin səni tərifləyirsə... ayıl...
xəyanət içindəsən demək...

 *****
Bu dünya bir damla göz yaşına dəyməz... 
Cocuq...
 *****
Səbr çətin yükdür... və hər zaman şirin
olmur meyvəsi...
 *****
Vətən qaçanların deyil... məhrumiyyətlərə rəğmən Vətəndə qalıb 
mübarizələrini aparanlarındır...!!!
 *****
Biz heç siyasətlə məşğul olmadıq ki, elə hey
siyasət bizimlə məşğul oldu...
 *****
Olmaz ya olmayacaq demə... o qədər çox
olmaz dediklərimiz oldu ki... hələ
təsirindən ayılmayanlar var...

 *****
Allahdan Səndən yaxşısını istəmək...
sadəcə nankorluq olardı...!!!!
 

 *****
Bu yalan dünyada hər şey sizin olsun…
mənə HAQQ olanı verin….

 *****
Od (Alov) hər pisliyi təmizlər - təmiz olduğu



üçün İnsanlar uzun zamandırona vurğun...!!! 
 *****
Ürək bir Adamlıq Zirvədir...!!!
 

 *****
Rəbbimiz verdiklərini zamanla alır, 
sonra əbədi olan şəkildə verəcəkhər şeyi...
Bağışladıqlarından etsin bizləri İnşaAllah... 

 *****
Nəyi də unutsanız bunu unutmayın: 
Kimliyindən asılı olmayaraq, 
hamının hesab verəcəyi bir məqam var...!!!

 *****



Heç nəyi təzədən başlamaq olmur...köhnədən 
nəsə ilişib qalacaq təzə başladığında...

*****
Bir çox halda ziyanlı olani xeyirli sayarıq...
Zaman yanlışımızı ortaya qoyanda
bilərik səhvimizi...
 

*****
Sevdiklərin varsa...nigarançılıqların da olacaq...

 *****
Bəzən zamanla...ağıllı saydığımız 
fikirlərimiz - dəlilik, qəhrəmanlıq saydığımız
 hərəkətlərimiz - xəyanət kimi görünür... 

 *****
Türkün başında Türk olmadıqca... Türkün başında olanların evdə 
Xanımı Türk olmadıqca...Türkləri aldadacaqlar...

*****

Haqsız tənqid ağılsız dost kimidir... 

 *****
Hansısa pisə olunan yaxşılıq, hansısa yaxşıya olunan pislik 
əmsalındadır...

 *****
Ruhumuz bədənimiz dediyimiz həbsxananın
qonağı... dərimizə həbs olunmuşuq... 

 *****
Baxışlarına vurulmuşam...gözlərin nə dəyir, 
anlaya bilmirəm ki,

 *****

Allahın bərabər yaratmadığını, bərabər tutmağa çalışmaq yanlış hesab...

 *****
Hey Dəli Sevdalar keçdi ağlımızdan... nədənsə çox azını həyatımıza 
buraxdıq... 
 *****
Ağlımız bu qədər inkar etdikcə, nədən istəklərimiz (nəfsimiz) bu qədər 
inadcıl...??? 
 *****
Bu qədər bəsimdir - fikri onlara tanış deyil….
Nə qədər var əldə etmək - onların həyat tərzi…



 *****
Ümidlərimiz arxasınca bizləri buraxıb gedir…. .

 *****
Kişilərin doğduğunu da duyduq...nə qaldı 
sırada adam ola bilmədiyimizi isbatlayacaq...???

 *****
Bəzən uzun-uzadı ifadə olunmuş fikirlərdən 
daha çoxunu sonda qoyulmuş üç nöqtə 
deyə bilir...
 *****
Unutqanlığımız yaddaşımızdan daha
sədaqətlidir... 
 *****
Həsrətin Sevgindən vəfalıymış... 

 *****
Bəzən çöldə Afrika istiləri, içimizdə Arktika
soyuqluğu...bəzən də tam tərsi...təzadlar 
həyat həvəsimizmi əcaba...???
 *****



Ömrün sərhəddinə yetişdik, çox şey dəyişdi, 
təkcə dəyişməyən içimizdəki məsum 
uşaq ruhumuz oldu, heç böyümədi, 
heç qocalmadı ...!!!

 *****
Ömür qısa...dünya dar… Gözlərinə al məni...
 *****
Saflığınla gözəl xasiyyətin arasında min illər
yol gəldim...Doya bilmədim bu yolçuluqdan..!!!
 *****
Edə bilməyəcəklərimizdən çox,
alışa bilməyəcəklərimiz varmış həyatda... 

 *****
Günahını etiraf etmək, onu etməmisən
anlamına gəlməz...
 *****
"Qadınlar dəli - kişilər axmaqdır" deyən bir
axmaq vardı... 
 *****
Rəbbimiz çətin sınaqları çox sevdiklərinə verər... hər işiniz rahatsa 
narahat olmağınıza dəyər, dönüb arxaya baxın, yanlışlarınız var 
hardasa...
 

*****
Namərdlər dünyanı namərd etdilər, 
sonra da adına namərd dünya dedilər…
 

 *****
Sərvətinin qədəri bilinməyənlərdən - 
bəzən bir kəfəni belə apara bilməyənlər
oldu dünyadan...
 *****



Dünya zalımdır deyib ümidlərini tərk etmə...
Dünyanın çox mərhəmətli Sahibi var unutma...!!!

 *****
QADIN ZƏRİF və ZƏİF olduğu
qədər GÜCLÜDÜR..!!!

 *****
Çox zaman qalanların nigarançılığı getməyə
qoymaz bizləri...
 *****
Bir zamanlar arxasınca qaçdıqlarımız...
indi bizi arar, amma, deyərlər dəyişmiş...

 *****
Vaxtında atılmayan addım, vaxtsız atılan ox kimi bir gün bir yerimizə 
saplanacaq...

 *****
Vaxtsız ölümlər vaxtsız yağan yağışlar kimidir... hazırlıqsız dərdlər 
gətirər özüylə...
 

*****
Vaxtsız yağan yağışlar, vaxtsız ölmüş 
sevgilərin göz yaşlarıdır...

 *****
Bəzən itirdiklərimiz, qazancımız olur...
 

*****
Hər şey ölçüsündə və zamanında gözəl olur...

 *****

Hər şeyin bir həddi (limiti) olduğu halda 
nədən insan nəfsinin həddi (limiti) yoxdur...???
 

*****



Dünyadan qaçmaq istəyən adam... 
hər şeydən qaça bilərsən, özündən qaça 
bilməzsən - qaçmaq istədiyin dünyanın bir
hissəsi olduğunu unutdunmu???
 

*****
Təkcə gedən deyil, qalan da itirir...
kimin nə itirdiyisə zamanla bəlli olar...

 *****
Bəzən imkansızlıq, bəzən imkanlı olmaq insanlara olduğu kimi 
görünməyə imkan vermir...
 *****
Nədənsə mükafat kimi verilmiş gözəl
alışqanlıqlardan hey qaçar, cəza kimi verilmiş pis
alışqanlıqlara meyl edərik… 
 *****
Bəzən bildiklərimiz deyil, bilmədiklərimiz
qoruyar bizləri...
 *****
Bəzən bildiklərimiz deyil, bilmədiklərimiz xeyirli bizlər üçün...
 *****
Bizim olduğunu bildiyimiz heç nə bizim deyil,
Ruhumuzdan və Ruhumuzun özüylə apara
biləcəklərindən savayı...
 *****
Ya var-dövləti... ya hüznlü həyatı seçəcəksən,
Rəbbimiz ikisini bir arada vermir...!!!
 

*****
Mükəmməl olmasaq da, mükəmməl nəsə
yaratmaq imkanına sahibik...

*****



Dünənimiz bizim, bu günümüz nəfsimizin,
sabahımız Tanrı əmanəti...

*****
Düz danışanın dostu olmaz...
 

*****
İnsanlar nə qədər fərqli olsalar da, sevgilər
bir-birinə çox bənzər...
 

*****
Zəmanəmiz əyri güzgü kimidir, düzü-əyri, 
əyrini-düz kimi göstərir ...

 *****
Bəzən bir ömür bir günə sığar, bir gün bir
ömrə sığmaz...
 *****
Namaz qılmaq möminə xas xüsusiyyət, 
amma, hər namaz qılan mömin deyildir...
 *****
Qadına güvənməyəcəksən deyənlərə: 
Hər KİŞİNİ bir QADIN gətirər 
dünyaya... unutma...!!!

 *****
Azlıqda olmaq, yox olmaq deyil...
 

 *****
Harda səhv etdiyini bilməyən biri, 
səhvlərindən qaça bilməz... 
 *****
Ən qorxulu qəzəb umidsiz adamın qəzəbidir... 
 

*****



Bağışlaya bilmək, böyüklərə xas cizgi...
kiçiklər bu böyüklüyü yaşaya bilməzlər...!!!
 

*****
Bəzən uğursuzluq saydıqlarımız uğurumuz 
olub, bilməmişik ... 
 

*****
Sahib olacağımızların ancaq Rəbbimiz
bəyəndikləri bizim ... digərlərini itirəcəyik
zamanla...
 *****
Səssizliyin mina səssizliyinə bənzər Sənin...

 *****
Yanında olmayanda belə yanında hiss etdiyin
adamlardan muğayat olun...
 *****
Bəzən çox istərsən qalan ömrünü kiməsə
bağışlayasan... bax, o kimsə çox zaman bunu
fərq etməz... 
 *****
Əslində sevgi ilahi bir hiss… kimlərəsə qismət
olar, ... kimlərsə öylə olduğunu sanarlar...
 *****
Hanı dünya çox qələbəlikdi, hanı dünyada doqquz milyard adam vardı, 
nədən Səndən başqa kimsə dəymir gözümə...???
 *****
Doğma anların toplantısından ibarət həyat deyilən məfhum... Qalanları 
ömürdən sayılmaz... 
 

*****



SƏNİNLƏ HƏR ŞEY, SƏNSİZLİKDƏ
OLDUĞUNDAN DAHA DƏYƏRLİ... 
 

*****
Doğru dediklərini yanlış zamanda dedin... 
itirən doğrular oldu ...
 

*****
Qürurun lazım olmadığı tək yer...yataq otağı... 
 

*****
Sizin nə düşündüyünüzdən, qədərin sizə yazdığı
daha önəmli...
 *****
Elə hey böyüməyə can atıb, böyüdükdə 
uşaq olmağı arzulamadıqmı...???

 *****
Bəzi şeylər dilə gətirilməz, sadəcə yaşanar...
 

*****
Heç tənhalığın qulaq batıran
qışqırtısını dinlədinizmi...???  
 *****
Bəzən yanında olanlar deyil, 
yanında olmayanlar... yanındadırlar... 

*****
İlk xəta anlamazlıqdan...sonrakılar nəfsdəndir...
 

*****
Hamı bir cür gəlsə də, hamı bir cür gedə bilmir
dünyadan... 
 *****



Xoşbəxtlik üçün bəzən o qədər az şey
lazım ki, İnsana... 
 

*****
Hər şeyin ifratı zərərli...

 *****
Yalançının sabahı bitməz...
 *****
Dinsizlərin haqqa boyun əydiyi gün - 
C.Əzraillə görüşdüyü gün...
 

*****
Kimsə kimə görəsə qorumamalı qorumalı olduğu
dəyərləri...məhz özünə, öz şəxsiyyətinə görə
qorumalıdır bu dəyərləri...!!! 
 

*****
Ağıldan əhli-keyfin məcburi deyil ki, 
başında şlyapa olsun... 

 *****
Dəlinin başında şlyapa olmaq zorunda deyil ki...

 *****
Yaşayanlarına zülm edib, ölənlərinə möhkəm bağlanan xalqım...
 

*****
Ağıllılar başqalarının, axmaqlar öz səhvlərindən öyrənərlər...
 *****
Ölüm əbədi yaşama keçidsə, nədən ölümdən
qorxaq...???
 

***** 



Sizin nə düşündüyünüzdən, qədərin sizə yazdığı
daha önəmli...
 

*****
Doğru dediklərini yanlış zamanda dedin...
itirən doğrular oldu...

*****
Bir gün eşitsən Bir Qadına Sevgisindən bir Dəli
dəli olub...heç təəccüblənmə...
Bu Sənin elmi işin...
 

*****
Bütün sferalarda yaxşılar var... 
onları görmək istəməyən pislər çoxdur sadəcə…

 *****
Önəmli olan nələri yaşayıb bu yaşa gəldiyimizdi... nə qədər yaşadığımız 
deyil!!!
 

***** 
Edə bilməyəcəklərimizdən çox,
alışa bilməyəcəklərimiz varmış həyatda...
 

*****
Musiqili klipə baxdıqda müəllifin, klipsiz
musiqiyə qulaq asdıqda hərə öz klipinə
baxmış olur... 
 

*****
Kişini ağlada biləcək iki səbəb var: 
İkisi də çarəsizlik...
1 - həll etməli olduğu problem ONUN imkanı daxilində deyil...
2 - Çox SEVDİYİ birini əzib keçmək istəmir...

 *****



Dünyanın ən yaxşı qadını, dünyanın en yaxşı kişisi mənim kişimdir 
deyən QADINDIR...!!!

*****
Bəzən qarşınızdakı konfliktdən qaçırsa sizdən zəif olduğuyçun deyil, 
sizdən güclü olduğu halda özündən güclüdən Rəbbindən çəkinir... Onun 
daha böyük ağıla, daha böyük gücə, daha böyük haqqa sahib olduğu 
halda bağışlayan olduğundan ibrət alır... Siz də bunu unutmayın... İndi 
udduğunuz sandığınız hal sonsuzluğa qədər məğlubiyyətiniz ola bilər... 
 

*****
Brilliantın üstündə qoz sındıran dəlilər daha
çoxdur dünyamızda... amma, bu o anlama gəlməz Brilliant dəyərsizdir...
 

***** 
İmkanlarımız arzularımızın kölgəsi 
oldu hər zaman...
  

 *****

Qadın yeganə açarı olan qıfıl kimidir... 

 *****
Acılarını gülüşləri ilə gizlədə bilmək böyüklüyünü
Tanrı çox az ADAMA bağışladı...!!!

 *****
"Artıq..." çox vaxt həyata keçməyəcək, ağır
qərarlardandır... deməmişdən əvvəl bir daha
düşünün...
 

*****



Allah pisləri yaxşıların dəyəri bilinsin
deyə yaratmış... 
 ****
Hamı dünyaya günahsız gəlir... Kimsə 
günahsız gedə bilmir dünyadan...

 *****
Tv-lərimiz "Overton pəncərəsi" nə bənzəyir... xalqımızı ən pis şeylərə 
alışdırır...
 

*****
Musiqi-hamının anladığı dil...Ağıl azlığından heç kimin şikayət 
etmədiyi nemət...
 

*****
Xainlərinə qəhrəman, QƏHRAMANLARINA 
xain deyəcək qədər "uzaqgörən" olduq... 
 

*****
Hər zaman bir tale qisməti üçün
darıxdım...uşaqkən sahib olduğumuz saflıq...
 *****
Ruhunuz ölümsüzdür, müqəddəsdir...
onu naqisliklərlə yükləməyin... 
 

*****
Yolun (tunelin) sonunda bilinər kim 
hara gedirmiş...
 

*****
Dünyada ən ağır iş haqq yanında olmaq,
Dünyanın ən dəyərli insanları haqq yanında
olanlar... Ümidlərin bitdiyi yerdə... 
Allahın rəhməti başlar...
 *****



İnsanların ədaləti bitdiyi yerdə, 
Allahın ədaləti başlar...

 *****
İnsanın son ümidi bitdiyi andan başlar 
İlahi ədalət...!!! .
 *****
Azadlıq qədər şirin, Azadlıq adından danışılan
yalanlar qədər acı ikinci bir şey yox dünyada...

*****
Bəzən bir an üçün bir ömür yaşarsan... 
bəzən bir ömür üçün bir an...!!!
 

***** 
Yalnızlığa alışanlar, ... yalnızlıqlarını
 bölüşməyə alışa bilməzlər...

 *****
Bəzən yanlış saydıqlarımız doğrularımız
olurmuş... 
 *****
Düşünülmədən gedilən yolun sonu
uçurumda bitər...
 *****
Satılmayacaq dəyərləri ala biləcəklərini
düşünənlər var hələ dünyamızda ...
 

*****
Limitini aşdıqda hər Gözəllik dəyərini itirir...
 *****
Etmədiklərimiz etmək istədiklərimizin çox 
böyük hissəsi... 

***** 



Ən bəyənilməyən cizgi, haqqdan 
uzaq düşməkdir...
 *****
Gözəl hissləri, Gözəl Ruhu olanlar oyada
bilir Ruhumuzda... 
 *****
Xalqının və Ölkəsinin ən qorxulu düşməni
başına gələcəkləri görmədən Xalqının önünə
düşən siyasətçilərdir... 
 

***** 
Bəzən dünyaya dayan, səninlə getmək
istəmirəm...mən düşürəm demək istərsən...
 

***** 
Hər şey göründüyü kimi mürəkkəb olmur bəzən...
Sadəliyinə inanmaq istəyi olmur içimizdə sadəcə...
 

*****
Dünyanı idarə edənlərin özləri və idarə 
üsulları haqsız... dünya o baxımdan bərbad... 

*****
Haqlı sandıqlarına bir də mənim 
pəncərəmdən bax...
 

*****
Burax gedim...bu qədər haqsızlığına 
dözə bilmirəm...dünya...
 

*****
QADININ susması, danışmasından 
daha böyük təhdiddir...
 

*****



Yanlış seçimi bir anda edər amma, mənfi 
təsirlərini bir ömür daşımalı olarıq...
 *****
Cümlə çoxlar azlara borclu... azdan
başlayır çoxlar...!!!
 *****
Məsələ insan kimi doğulmaqda deyil, 
İNSAN kimi qalmağı bacarmaqdadır...

*****
İnanmasan, aldadılmazsan...
 

*****
Bəzən uzaq saydıqlarımız bir addımlığımızda... bəzən yaxın saydığımız 
minlərlə kilometrlikdə 
ola bilirmiş... .
 *****
Hara getdiyiniz qədər, kiminlə getdiyiniz 
də önəmli...
 *****
İtirdiklərimizdən çox, hara
qoyduğumuzu unutduqlarımız var əslində...
 

***** 

Gözəl qadın olmaq, hələ gözəl insan olmaq deyil... 
 

*****
Çox unutduğumuz, amma, ən vacib olan şey:
bir gün hamımız hesab verəcəyimiz bir
yerə yığılacağıq...
 

***** 



Fürsətlər ikinci şans tanımaz...
dəyərləndirmədinsə sənin deyil...
 

*****
Damlanı dənizdə deyil, dənizi damlada göstərə bilmək dahilikdir...
 

*****
Ruhum xoş xatirələrimin limanı, növbəti 
gəmisini gözləyir... 

*****
Pislər hər zaman yaxşılardan çox oldu amma, 
bu da yaxşıların dəyərini artırdı... 
İlahi ədalət bu olmalı yəqin ...

*****
Bəzən nə gördüyümüz deyil, nə baş 
verdiyi daha önəmli...
 

*****
Bəziləri Vətənin taxt-tacını, bəzilərini Vətənin
torpağı sevdi...
 

*****
Yaxşı ki, dünyanın SAHİBİ var...
insanlara qalsaydı nələr çəkməzdik ki…
 

*****
Bəziləri maddi ehtiyacları üçün, bəziləri 
mənəvi ehtiyacları üçün sevər VƏTƏNİ.
İkincilər hər zaman azlıqda 
 

*****
İnsanlığın yanlış inkişaf yolu, insanlığın 
sonunu gətirəcək.
 *****



Ordu uduza bilər...Dövlət uduza bilər...amma,
QƏHRƏMANLAR uduzmazlar...bacardıqlarını
edər və gerisini düşünməzlər...!!!
 *****
Dindar olmaya bilərsən...amma, bu sənə dini danmaq haqqını 
verməz...!!!
 

*****
Bəzi şeylərin ölçüsü, hüdudu olmaz...onları
ölçüsüz, hüdudsuz sevərsən...
 

*****
Günlərin sevgililər, analar günü kimi bölünməsini qəbul etmədim heç 
zaman... 
Hər gün analarımızın...hər gün sevginin günü
olmalı məncə...!!! 
 

*****
Bir iş görəndə düşünün...hamımızın sonu məzar daşında qısa bir yazı 
olacaq... 

 *****
Həyatda təsadüflər olmur... 
gözlənilməyən hallar olur...
 *****
Yalan olduğunu bilərək inandıqlarımız...
daha əziz olur bizlərə bəzən...

 *****
Xalqına, vətəninə xəyanət edənin qorxusu
başqa qorxulara bənzəməz... 
 

*****
Kar hamını kar, kor hamını kor bilər...

 *****
Dilsiz acılardan qorxun... onlar çətin sağalır.

 *****
Valideynlərindən ağıllı ola bilərsən, 
onlardan təcrübəli olmayacaqsan...
 

*****
Sevgidə səhvlər bir tərəfli olmur... 
 

***** 
Çıxarkən pillələri yandıranlar, düşərkən 



səhvlərini anlarlar... ..
 

*****
Hər reallığın bir istinad nöqtəsi olmalı...
 *****
Hamımızın biletimiz cibimizdə...
yazılmış tarixdə haqq dünyasına üz tutacağıq...
 

*****
 

Bu dünyada bir ömür bədənimiz
Ruhumuzun zindanı...

*****
İki haldan qaçış yox...özündən və Rəbbimizdən...
 

*****
Kimsə (C)Əzraillə görüşəndən sonra dinin
və Allahın göndərdiklərinin haqq olduğuna
şübhə ilə getmir bu dünyadan...

*****
Bir işə ürəyinizi verməyəcəksizsə,
 o işiniz başlamadan bitmişdir... 
 

*****
Hər şeydən küsəndə gedəcəyimiz iki ünvan var: Xatirələrimiz və 
Rəbbimiz ...!!! 
 

*****
Bəzən acılarımıza duz səpər, bəzən yaralarımıza məlhəm olar 
xatirələrimiz...
 

*****
Ağ-qara tv-lərə baxanda (indikindən fərqli olaraq) rəngli yuxularımız, 
rəngli xatirələrimiz olurdu...

***** 
Çoxlarının üzləri gülər...ürəyi deyil...
 

****
Hər üzü gülənin ürəyi gülmür ki...

 *****
Həyat şahmatdır deyərlər...məncə nərddir, 
zərin nə verəcəyi bəlli olmaz...



 *****
Ömrümün ən yadda qalan və ən
çətin anları...İNSAN olduğum anlarıdır.
 

*****
İnsanlar sözlərinə verdikləri dəyər
qədər dəyərlidirlər...

 *****
Bilirsizmi, bəzən düşünürəm... bəzilərini Qurban
olduğum tamamən boşluqdan, yorğun və insanları
 - yəni, yaratdıqlarını yaratmamalıydı deyə
düşünərkən yaratmış...

 

*****

Ölümümüz belə gerçək deyilkən, insan oğlunun nəyi gerçək...???
Dünyaya sığmayan arzularımız bəzən bir zərif
cinsin kiçicik ürəyinə sığar... 
 

*****
Çox uzun yol qət edib torpaqda onun gəlməsini gözləyən toxuma deyil, 
evlərin damına tuş gələn yağış damlalarına bənzər sevgisini tapmayan 
adamlar...
 *****
SEVDİYİN ADAMLAR evdə olmayanda ev
yetim uşaqlara bənzəyir...
 

*****
Bəzən çox uzaqda axtardıqlarımız, yanımızda bizim üçün darıxarlar... 
ürəklərinin səslərini, gözlərinin qışqırtısını eşitmərik...
 

*****
Xoşbəxt görünənlərin çoxu... 
dünyanın ən bədbəxtləri...

*****
Hazırlıqsız döyüş məğlubiyyət gətirər...

 *****
Polisinə, əsgərinə VƏTƏN SEVGİSİ aşılamamış ölkələri polisinin, 
əsgərinin əli ilə devirərlər...

*****
Qaranlıqda işığa, yandırıcı istidə kölgəyə, səhrada suya olan 



ehtiyacımıza bənzər GÖZƏLLİYƏ olan ehtiyacımız...
*****



Tanrı hər şeyi gözəl yaratmış...dərdlərimizi belə...
 

*****
Böyük İnsanlar böyük dərdləri ilə belə Tanrıya tapınmağı bacarırlar...
 

*****
Yarımçıq sevgilər ağ bayraqlara
bənzər...arxasında böyük acılar buraxar...
 
 

*****
 

Qağayılar üçün dəniz nəsə, mənim üçün 
haqq odur...
 

*****
Əlçatmaz arzuların döydüyü qapıya bənzər 
haqq qapısı acımasız dünyamızda...
 

***** 
Məqam var önündə baş əyməmək,
...məqam var önündə baş əymək ucalıq...!!! 
 

*****
Səssiz qışqırtıları (çığlıqları) qulaqlar deyil,
ürəklər eşidər...
 

*****
Tanrının səbri daşana kimi haqlılar deyil, 
güclülər qalib olacaq...
 

*****
Hər yaradılmış Yaradandan layiq olduğu
qədərini alır...!!!
 

*****
İstəməyi və gözləməyi bacardın da Rəbbin
vermədimi ...???

*****



İbadət edənlər çoxalıb, əqidəlilər, inanclılar
azalıb zəmanəmizdə... 
 

*****
Həyat xatirə dənizi... boğula bildiyin qədər dalacaqsan...

*****
Həyat sarı simləri qırılacaq gərginlik
limitində çalır yenə…
 

*****
Ciddi halını görmək istədikdə gülümsər, 
gülümsər halını görmək istədikdə ciddi 
halını göstərdin çox zaman...
Sonra da hey ciddi olursan deyə incidin...

*****
Bir monetin iki üzüdür məhəbbət və nifrət...
Biri olmazsa, monet olmaz... 
 

*****
Bir sevginin iki üzüdür məhəbbət və
qısqanclıq…Biri olmazsa sevgi olmaz...
 

*****
 

Bəzən maraqlar insanlıqdan üstdə durur...
 

*****
Şeytan zəncirdə olmur, şeytanın zəncirində 
olanlar var...
 

*****
Barışmaq olmur bəzən olanlarla...

*****



Bəzən xəyallar dənizinə dalarsan... 
ətrafinda yırtıcı akulaların üzdüyünü bilə-bilə...

*****
İnandıqlarımız "Həyat" adlı dənizə 
Buraxdılar bizi... 
ətrafımızda yırtıcı akulalar üzəcəyini 
bilə-bilə…
 

*****
Qadınlar vampirdirlər...hər zaman qanla zəngin olan Ürəyimizi 
seçərlər...
 

*****
Əslindən-kökündən ayrı düşənlər, dəstədən
ayrı düşən durnalara bənzər...
 

*****
İki cür vətəndaş var: Vətənin başına daş olanlar 
və VƏTƏNİN qalasında daş olanlar...!!!!
 

***** 
Bilmək olmaz Dəli bildiklərimiz bizləri ağıllı,
yoxsa dəli sayır...
 

*****
Bütün həqiqi sevgilər sonralar SEVƏNLƏR arasında qarşılıqlı hörmətlə 
əvəz olunur və bu bir ömür sürür...Sevgidən belə üstün bir hiss, üstün 
bir dəyərdir bu...!!! Yalançı sevgilərsə bu oyunu nə qədər oynaya bilsən 
davam edir...və heç vaxt Hörmətə çevrilmir…
 

*****
Dilinlə ürəyin arasında didərgin düşüb sevgimiz...

 

*****

Bəzən doğru olanın dilə gətirilməsi daha böyük xətadır...
 

***** 
Bəzən böyük savabı kiçicik yalanla qazanarlar...
 

***** 
Həyatında düz getməyən bir şey varsa...
dön keçmişinə bax...hardasa yanlışın var demək...
 

*****
Hər gördüyünüz, hər eşitdiyiniz qavradığınız kimi olmaya bilir 
əslində... 



 ***** 
İnsanlar İNSAN kimi yaşamağı 
öyrənə bilmədilər...
 

*****
Bəzən bir zalımın başqa zalım tərəfindən
əzilməsində ilahi ədalət olduğunu düşünürəm...
 

*****
İstər kasıb, istər varlı ol fərq eləməz, çətin olan İNSAN kimi 
yaşamaqdır...
 

***** 
Xatirələrin qədərdir həyatın...
 

***** 
Mənlə Sən arasında… ikimizin deyilən dəyərlər
var ki, onlar düşündüyündən xeyli çoxdur...
 

***** 
Şübhələrin boyu Haqqın boyundan çox olsa da, son sözü haqq deyər hər 
zaman...!!! 
 ***** 



Yaxşılıq bacarmadığın bir iş... 
barı pislikdən uzaq dursaydın...
 

***** 
Kiminçinsə boşluq olan, kiminçinsə
qalaktikalar zənciridir... 
 

***** 
Pisliyin təsir gücü yaxşılığın təsir 
gücündən müqayisə olunmayacaq
qədər böyükdür... 
 ***** 
Dost çətin qazanılan və ondan da çətin 
saxlanılan bir nemət...
Allah lütf etmişsə itirməyin...!!!
 

***** 
Nə görəcəyiniz, hansı nöqtədən və nə niyyətlə baxmanıza bağlı...!!!
 ***** 
Adəm babamız "almanı" dişləyəli, 
dünyanı heç vaxt kişilər idarə etmədi...
 

*****
Gec olan etirafin... güc olan zərərləri olur... 
 

*****
Ürəkləri boyda cəsarəti olmayanların, 
özləri boyda dili olur..  
 

*****
Dünya zalımdır deyib ümidlərini tərk etmə...
Dünyanın çox mərhəmətli Sahibi var unutma...!!! 
 

*****



Ən ağır dərd VƏTƏNİNDƏ qürbətdə olmaqdır...
 

*****
Qürbətdə olanlar VƏTƏNİ daha gözəl 
anlada bilirlər...

 *****
Gözəl ruhu olanlar anlar gözəlliyi...

***** 
Hər kəs öz naqisliyi qədər inamsız olur...
əlində sübutu yoxsa ... 
Səmimiyyət sevilmək üçün insan fitrətinə
qoyulmuş gizli koddur...!!!
 

*****
Qəlbimi alıb apardın...o vaxtdan sinəmdə
göynəyən bir boşluq kimisən...

 ***** 
Hər zaman iki adamın paylaşdığı 
hissdir yalnızlıq...

 ***** 
Sirrini mənə verə bilərsən... amma, sonra geri
istəmə qaytarmayacağam... kimsəyə vermərəm,
sahibinə belə...
 

*****
Bir ömür dadı dəyişməz xatirələrin... 
 

*****
Ruhumuz nə qədər gözəl olursa olsun...
tanımayanlar üçün göründüyümüz kimiyik...
 

*****



Böyük pul sahibi olmaqdansa,
böyük ürək sahibi olun...!!!

*****
Bu ağıllı şeytandan da bir ağıllı iş çıxmır da...
 

*****
Nankor yaradılmışıq… sadiq olanlardan çox,
bizi tərk edib gedənlərə dəyər verərik...
 

*****
Böyüklərin hər dediyində təcrübədən 
doğan bir həqiqət var...!!!
 

*****
Ən böyük sevgilər səssiz sevgilər...
 

*****
Qadını gözəl edən geyim deyil, geyimi 
gözəl edən Qadındır...
 

*****
Gözləri ağlaya bilməyən adamın kədəri, 
sevinci, sağlamlığı ağlar içində...
 

*****
Demokratiya bir şirin yalandır...bədbəxt olandan sonra anlayır xalqlar 
bunu...
 

*****
Bəzən zirvədə yaşayanların da yerə ehtiyacı olur... 

*****
İnsanı qocaldan zaman deyil, ətrafında olub onu anlaya 
bilməyənlərdir... 
 *****



İstəsək də, istəməsək də tükətməli olduğumuz borcdur bizə verilmiş 
ömür...
 

*****
Səssizliyi ən çox tənhalar anlar...
 

*****
İnsanı qocaldan zaman deyil, ətrafında olub onu anlaya 
bilməyənlərdir...
 

*****
Hər hiss yerində gözəldir...şəfqət gərəkkən nifrət, nifrət gərəkkən şəfqət 
göstərmək ağılsızlıqdır...
 ***** 
Paxıllıq çürük dişlərə bənzər...düzəltməsən digər orqanları da sıradan 
çıxaracaq...
 

*****
Heç arzusu olmayan adam gördünüzmü...???
 

*****
Gözəlliyin böyüyü olur...kiçiyi olmur…!!!
 *****
Əməl dəftərimiz münbit tarlaya bənzər, nə əksək onu da biçəcəyik...
 

*****
Ateistin inadı Cənab Əzraillə görüşənə kimidir...
 

*****
Bəzən çox sevdiyimiz (gözlədiyimiz) şeylər sonun başlanğıcı olur...
 

*****
Bəziləri həyata əyri güzgüdən baxar...
 

*****

Fikirlərinizi deməyə çəkinməyin, ən azından sizing kimi düşünənlər tək 
olmadıqlarını bilərlər...
 

*****
Çarəsi olmayan o qədər çox şey var ki, bəzən ölümə belə şükr deyir 
insan...
 

*****
Acılı-şirinli xatirələri İnsanın ən sadiq dostu...
 

*****
Ağır bəladır səni sevməyən birini taleyinə ortaq etmək...
 



*****
Nifrətini deyil... SEVGİNİ paylaş…!!!
 

*****
Nədən yarandığını unutmayacaqsan...
 

*****
Ən böyük sevgiyə layiq olan adam, ən çox güvənə bildiyin adamdır 
əslində...
 

*****
Sevgi paylaşılmaz...Sevgi bir nəfərə verilər,
geri alınmamaq şərti ilə...!!!

 *****
Bizlər bədənimizi daşıyan Ruhlarıq...
Allahın Nurundan olan zərrələr və ölümsüzlük… 
Sadəcə dünyamızı dəyişərik…
 

*****
Bir sevgi qığılcımına qədərdir 
həsrətin hakimiyyəti... 
 

*****



Ən böyük acılarını, ən çox güvəndiklərindən
alarsan çox vaxt... 
 

*****
Gedilməyən yol tükənməz...
 

*****
Dünyanın ən gözəl olan halı belə bir uşaq
gülüşünün səmimiyyəti ağırlığında olmaz...
 

*****
Nəyi itirsəniz də, dürüstlüyünüzü və haqlılıq
hissini itirməyin… onları itirdikdə gözəl olan hər
şeyi itirmiş olacaqsız... 

***** 
Məntiqindən, ağlından çox nəfsinə tapınar 
insan oğlu...
 

*****
Çox vaxt acılarımız xoş anlarımızdan daha
sədaqətli olur...
 ***** 
İmkanlarımız arzularımızın kölgəsi oldu 
hər zaman... 
 

*****
Sənsizlik acı verici dedim... qocaman yalan, 
heç SƏNSİZ olmadım ki...
 

*****
Çox vaxt peşəkarlıqları insanlıqlarını üstələyir jurnalistlərin... 
 

*****



Özündən sonar buraxdıqlarından da önəmli
apardıqlarındır...!!!
 

*****
Nöqtələr aldatmır, vergüllərdən qorunun...!!!
 

***** 
Nöqtələri sevərəm, vergülləri deyil. 
Nöqtələrin bir, vergüllərin min sifəti olur... 
bilməzsən nə demək istədiyini...
 

*****
Təcrübə hər zaman yaşlıların dilindən 
danışmağı xoşlar... 
 

*****
Qışı sevərəm ... təkcə qar istilasında olanda
təmiz olur dünya...

 ***** 
Hamımız eyni şəkildə gəlirik dünyaya...
dünyadan gedişimiz və dünyadakı yükümüz
fərqli olur nədənsə...
 

*****
Səndən olsa meteor yağdırarsan yanğın 
yerinə donmuş Ruhumuza…
 

*****
Özümüz arzu zərrəsiyik... 
könlümüz arzu çeşməsi...
 

*****
Həyatları boyu torpağa bir toxum əkməyənlərin, dünyanı və onları 
Yaradanı müzakirə etdikləri zamana gəldik... 
 

*****

Bəzən dava-dalaşın üçün belə darıxdım... bilirsənmi…???
 

*****
Dünyaya və insanlığa ən böyük xəyanətləri din və siyasət anlamı 
altında etdilər...
 

*****
Bəzən doğrular əcaib görünə bilir...yalanlarsa hər zaman cazibədar 
oldular...
 *****



Heç dünyada tək olduğunuzu düşünüb adamlar üçün darıxdığınız 
oldumu...???
 

*****
Heç nə bir İNSAN kimi qərar verdiyiniz an qədər önəmli olmur 
həyatda...
 

*****
Hamının ağıllı olduğu bu dünyada hər 
zaman dadınıza çatacaq bir DƏLİ - mən 
varam, narahat olmayın...
 

*****
Əslində payızda yarpaq deyildi budağını tərk
edən, suyunu verməyən budaqlar, köklər 
idi yarpağa xəyanət edən...
 

*****
Cavankən bütün qadınlar... 
yaşlıykən ağıllı Qadınlar gözəl olurlar... 
 

*****
Uzun ömürlü gözəllik insanın gözünü oxşayan gözəllik deyil, ruhunu 
oxşayan gözəllikdir...
 *****



Hər bulud yağış... Hər külək qar gətirməz...
 

*****
Əslində hər yağmur bir çılğınlıq istər bizlərdən... 
 *****
Bir yastıqda qocalasız deyərdilər haaaaa...bax, xoşbəxtliyin tərifi 
oymuş... 
 

*****
Makiyaj - Allahın verdiyi gözəlliyi gizlətmək üçün vasitədir...
 

*****
Onu xatırlayan sonuncu adam öləndə ölür insan... (bu dünya üçün...)
 

*****
Etdiklərimizdən yana nə çəkəcəyimizi bilsəydik...təzədən dirilməmizi 
arzulamazdıq... 

*****
İnsanın ən böyük düşməni nəfs və tənbəllik olmalı məncə...  

*****
Pis adamlara yaxşılıq anlatmaq... 
kor adama güzgü bağışlamaq kimi bir şeydir ...
 

*****
Hansısa pisə olunan yaxşılıq, hansısa yaxşıya olunan pislikdir...

 *****
Kasıba əl uzadanların azalıb, ələ salanların çoxaldığı bir zamana 
gəldik...

*****

Kömək edənlərin azalıb, məsləhət verənlərin artdığı bir dövrə gəldik...
 

*****
Qadın yumşaqlığı ilə kişini ailəyə bağlayar, sərtliyi ilə uzaqlaşdırar...
 

*****
Birilərinə layiq olduğundan artıq dəyər
verəcəksənsə, birilərindən layiq olmadığın 
qədər böyük xəyanətə də hazır ol...
 

*****
Çox vaxt lazımsız yerə qürrələnirik...
qürrələnməyimizə səbəb olan cizgini 



fitrətimizə qoyan var...
 

*****
Ana və Vətən seçilməz...sevilər...!!!
 

*****
İnsan kölgəsində oturduğu ağacı kəsəcək qədər nankor yaradıldı...
 

*****
Unutqanlığımız yaddaşımızdan daha
sədaqətlidir... 
 

*****
Tanrı mərhəmətli bəndələrinə daha çox
mərhəmətli olur...
 

*****
Qarşısındakının nə tip insan olduğunu ən yaxşı heyvanlar və uşaqlar 
anlarlar...
 *****



Sözü kimin deməsinə deyil, haqlı ya haqsız
olmasına baxacaqsan...!!!
 

*****
Hər yağmurla üşüyən xatirələrim yağar 
yaddaşıma ...
 

*****
Hər şeyin yaxşısı çətin tapılar... 
asan itirməyin çətin tapdıqlarınızı...
 

*****
Kor adamın sevgisinə bənzər dünyanın 
haqlılıq hissi...
 

*****
Azadlıq ruhunu satmamış adamların 
daşıdığı duyğu...
 ***** 
Yaxşı mütəxəssis olmaya bilərsən...
yaxşı İNSAN deyilsənsə bu sənin günahın...
 

*****
İnsanların inamlarını qırdınız... 
insanlar dərdləriylə, sizlər də yalanlarınızla 
tək qaldınız...

 *****
Bəzən inandığın yalanın, inanmadığın doğrunun acısını bir ömür 
yaşamalı olarsan...
 

*****
Solmaq üçün açılanları, ölmək üçün doğulanları nədən bu qədər sevər 
olduq...???
 

*****

Hər zaman seçim imkanı onun olmamasından daha yaxşıdır... 
 

*****
Güclü, imkanlı olduğunla öyünmə, o gücü sənə verən daha güclü 
amma, bununla öyünmür...
 

*****
Qadın kişi işi görürsə evdə KİŞİ yoxdur, kişi qadın işi görürsə evdə 
QADIN yoxdur demək...!!! 



*****
Gəldiyimiz nöqtə ilə gəlmək istədiyimiz nöqtə arasında təəssüf 
hissimiz...
 

*****
Gəldiyimiz nöqtə ilə gəlmək istədiyimiz nöqtə arasına sığındı 
arzularımız…
 

*****
İnsanın əlindən çox şeyi zorla almaq olar... arzularını ala bilməzsiz ...!!!
 

*****
Bəzi günahların cəzası bu dünyada verilməklə
sahibi mükafatlandırılar... 

*****
Hər yaşlının ruhunda heç böyüməyən bir uşaq yaşayar hər zaman... 
 ***** 
Çox zaman yaraladıqlarımız məlhəm 
olar yaralarımıza... 
 

*****



Bəzən Xanımınızın dəmləyib önünüzə gətirdiyi
çayın dadındadır sevgi dediyiniz hissin ləzzəti...
 

*****
Aldığı nəfəsi belə borclu olduqları Varlığı danan zümrədir ateistlər...
 

*****
Unutduq dediklərimiz ruhumuzda bir yerlərdə toplanır... (keçər 
dediyimiz heç nə keçmir, sadəcə biz alışırıq yoxluğuna…)
 

*****
Dost dediklərimiz tost dediklərimiz deyil, dar günümüzde yanımızda 
olanlardır...!!!
 

*****
Tanrı insandan əvvəl GÖZƏLLİYİ yaratdı...
 

*****
Zaman ADAMLARI dəyişməz... 
dəyişən ADAM olmayanlardır... 
 

*****
Həyat yazı taxtasına bənzəməz, dönüb səhv olanları silə bilməzsən...
 

*****
Cəhənnəmdə lazım olan qədər od var... 
bir də siz özünüzlə ora od aparmayın...!!!
 

*****
Kimin deməsindən çox nə deyildiyi önəmlidir... (Bəzən sözü deyənin 
rolu olsa belə…)

 *****
Bəzən özün özünlə üz-üzə qalarsan... doğrunun harda olduğunu 
bilməyəcək qədər...
 

*****
Gizlədəcək heç nəyim yoxdur deyənlər qədər yalançı görmədim... 
 

*****
Nəfsi ilə mübarizədə uduzar insanlar...
kimi çox, kimi az...
 

*****
Bəzən arzularımıza doğru getdiyimizi zənn edərik arzularımızın 
üzərindən keçərkən...
 

*****
Keçmişlə yaşasan tək qalarsan amma, keçmişdən qaçmaq da imkansız...
 



*****
Hər İnsanın Ruhunda həbs etdiyi biri vardır...
 

*****
Bədənimiz Ruhumuzun zindanı... 
ömrümüz Ruhumuzun cəza müddətidir... 
 

*****
Saflar lazım olandan çox... 
hiyləgərlər lazım olandan az güvənərlər...
 

*****
Nəsiz olursan ol... haqsız olma...
 

*****
Dünya çox gözəlliklərin məzarlığına çevrildi zamanla...
 

*****
İllər (zaman) keçər... izləri keçməz...
 *****



Zamanın kimsəyə ehtiyacı yox... 
hamımızın zamana ehtiyacımız var... 
 

*****
İllərin özləri keçər ömrümüzdən... 
izləri keçməz... 

*****
Hər gün üstündən keçdiyimiz otlar
bir gün məzarımız üstə bitəcək... 
 

*****
Yuxularıma bənzəyirsən... 
həm mənimləsən... həm yox... 
 

*****
Yanlışımız bəzən özümüzün deyil, 
başqalarının doğrularını yaşamaq... 
 

*****
Düz olmaq belə haqlı olmaq deyil...
 *****
Çox varlı və çox səmimi... 
ikisini bir yerdə gördüm deyən olmadı... 
 

*****
Həyat bu... haqlının yanında durmaz...
 

*****
Səbr çətin yükdür... 
və hər zaman şirin olmur meyvəsi... 
 

*****
Cavankən bütün qadınlar...
yaşlandıqda ağıllı QADINLAR gözəl olurlar...
 

*****



İnsanlara məsumluğu Tanrı verir...
zamanla həyat əllərindən alır...
 

 *****
Hər ömürdən itən il ağıl gətirməz... 
bəzən aparar...

 *****
Nə qədər ağıllı doğulursan doğul... 
təcrübə üçün illər lazım...
 

*****
Tanrı "uzun saçlıların" duasını tez eşidər...!!!
 

*****
Sevgi infeksiya kimidir... 
rastlaşdınsa Ruhunu saracaq...
 

*****
Dünyada tutduğumuz yer bədənimiz qədər deyil, ruhumuz qədərdir...
 

*****
Gələcəyinizi idarə edə bilərsiz... 
keçmişinizi əsla...!!!
 

*****
Tanrının zəif yaratdıqları güclü olmaq cəhdləri ilə dünyanı zay etdilər...
 

*****
Özü ola bilməmək ağır dərddir...
 

*****
Əslində inanmaq insanın aldanmağa olan
ehtiyacıdır... 
 

*****
Aldanmasaydıq doğruların dəyərini bilməzdik...
 

*****
Bəzən qalmasını istədiklərimiz demədən gedər... gəlməsini 
istəmədiklərimiz xəbərsiz döyər qapını  

*****
Elə şeylər var ki, onları bir dəfə itirmək imkanın var... inam... sevgi... 
etibar... kimi…!!!
 

*****
Vaxt var idi tarix yaşanardı, sonra yazılardı... indi yazılır sonra yaşanır... 
 



*****
Sandığınız qədər dəyərli deyilik bu dünya üçün... 

*****
Sənə bir şey olarsa yaşaya bilmərəm deyənlərin çox uzun yaşadıqlarının 
şahidi oldum...
 

*****
Rəbbimizin verdiyinə də, aldığına da
şükr olunmalı!!!
 

*****
Həyat hər zaman insaflı olmaz, bəzən
acımasızcasına peşman edər insanı...

*****
Taleyin amansız qərarları ən zəif anlarımızda
sınağa çəkər bizləri...
 

*****
Çox güclülər gördüm... 
bir zərif Pərvanə qədər sevməyi bacarmadılar... 
 

*****



Qırmağa bir an bəs edərkən, düzəltməyə bir ömür
bəs etməyəcək qədər çətindir bəzi şeylər...
 
.

*****
Bildiklərindən çox bilmədiklərin var 
Sənin üçün düşündüklərimdə...
 

*****
Bəzən keçmişimizi sevərək 
yaşayarıq gələcəyimizi...
 

*****
Son deyilən bir şey yox əslində... 
hər şeyin davamı var...
 

*****
Gedəcəyimiz yerdə sirr saxlamağa 
ehtiyacımız olmayacaq...
 

*****
İtmiş şəhərə bənzər keçmişimiz... 
çox istəsək də o şəhərə qayıda bilmərik...
 *****
Kimini qızıllarına... 
kiminisə "qızıl kimi" xasiyyətinə görə sevərlər...

*****
Tanrı sirləri qorumasaydı dünyanın böyük
əksəriyyəti intihar edərdi...
 *****
Hər deyə biləcəyini desən sındırmadığın ürək,
incitmədiyin Ruh qalmaz...

*****



Şeytana günahsızlar daş atmalı olsaydı, 
Məkkədə «daş biznesi» çoxdan iflas etmişdi…
 *****
Tanrı verdiklərini geri alır zamanla... 
dəyərini bilin alınana kimi... 
 

*****
Düzlər azlıqda olar, tək olmazlar... 
əyrilər çoxluqda olar, tənha olarlar...
 *****
Qadının güclüsü olmur... kişinin zəifi olur...
 

*****
Düzlük və haqlılıq kimi cizginiz varsa, 
doğru yoldasız demək... 
 

*****
Üç şeydən qaçış yox... 
xatirələrimizdən, arzularımızdan və Tanrıdan...
 *****
Bəzi şeylər keçmişdə qalmaq zorunda…
 

*****
Elə anlar var ki, illərin bacarmadığını 
gətirir heyatına... 
 

*****
Tutduğu əli bir ömür buraxmayan adamdır 
ən güvənilir Adam... ən böyük sevgiyə layiq
olan adamdır ən güvənilir Adam...
 

*****
Yalan deyib ağız büzməyin... 
bəzən yalana da ehtiyacı olur insanın...  
 

*****



Həyat bu, qaçdığın hər tində qarşına çıxar...
axtardığını tapa bilməzsən... 
 

*****
Yarımçıq ömrümdə hər şey yarımçıq...
 

*****
Səndə yaşayıb sənsizlikdə öləcəyəm Vətən…
 

*****
Bəziləri qürbətdə yaşayar Vətənsiz... 
bəziləri Vətəndə yaşayar qürbətdəki kimi...
 

*****
Bir Dustağın azad olduğu qədər 
azadıq indilərdə…
 *****
Qiyamət odu dünyanı yandıranların 
yadına düşsəydi, dünyanı yandırmazdılar ...
 

*****
Bəzi şeylər ya başlanmadan bitməli… 
ya da, bir ömür davam etdirilməli…
 

*****
Bəzi istəklər ağılla, cəhdlə... 
bəzi istəklər şansla reallaşar... 
 

*****
Bircə zaman bağışlamadı bizləri...  
 

*****
İlahi ədalət deyilən bir şey var... 
Hər adam tökdüklərini yığmaq zorunda,
gec ya tez...
 ***** 



Zaman öldürə bilmədi nəhəngləri... 
cılızların münasibəti öldürdü onları...
 

*****
Bir qadının çəkə bilməyəcəyi dərdi bütöv 
dünya çəkə bilməz...
[Bu Qadının dərd üçün yaradıldığı 
anlamına gəlməz...]
 

*****
Hər zaman bəxtinizi özünüzlə götürün... 
unudub evdə buraxsanız vay halınıza...

 *****
Hər gedənin yeri boş qalmaz... yoxluğu doldurula bilməyənlər bir 
başqadır... 
 

*****
Hər dövrdə Alimlərin əli ilə aldatdılar
dünyanı...avamlara inanmazdı dünya...

 ***** 
Çox unutduğumuz, amma, ən vacib olan şey: 
bir gün hamımız hesab verəcəyimiz bir
yerə yığılacağıq...

 *****
Bir fikri həmvətənimiz deyibsə o fikri tanınmış
əcnəbi adından paylaşsaz, birinci haldan qat-qat
çox maraq doğuracaq həmvətənlərimiz arasında…
 

*****
Gözəl şeylər uşaq oyuncağına bənzər…
itirəndə axtarar, tapanda sındırarıq…
 

***** 



Adama üç şey versən kim olduğunu biləcəksən...
imkan, vəzifə və ehtiyac... bax, bu hallarda adamı
tanıyacaqsan...qalan hər bir halda insan gözəl
maskalana bilir...

***** 

Səxavətli olmaq hələ imkanlı olmaq
demək deyil …
 
 

***** 
Əməllərimizin və arzularımızın görünməyən 
tərəfi - olmaq istədiyimiz bizik...
 

 ***** 
Tanrı səxavət verdiyinə imkan, imkan verdiyinə
səxavət vermədi çox zaman...

 ***** 
Bəzən zəifi əzizləmək, bəzən əzizlərin üçün özündən çox güclüyə qarşı 
dayanmaqdır Sevgi…

*****
Kimsə mükəmməl doğulmadı...kimsə mükəmməl ölməyəcək...
 

***** 
Nə yaxşılar bitməz bu dünyada...
nə də pislər azalmaz...
 

***** 
Şeytan olmasa idi insanlar bu qədər alibini hardan tapacaqdılar..??
 

***** 
Ömür bitdi... Sənsizliyim bitmədi…..
 

***** 



Sadəcə insan nankor yaradıldı...
əlində olanın deyil, olmayanın dəyərini bilər... 

 ***** 
Baxışlarında Vətən həsrəti olanlardan
“xoşbəxtsənmi” soruşmaq dar ağacından asılacaq
adamdan sabah üçün nə düşündüyünü soruşmaq kimi bir şeydir….
 

 ***** 
Kompüter sahəsində yoxdur sözü yoxdur...
bacarmıram sözü var... 
 

***** 
Hər kəs zirvə arzusunda... amma, çoxları zirvənin sərt rüzgarından, 
buzundan, qarından xəbərsiz... 
 

***** 
Bəzən ən səbrliləri belə bezdirəcək qədər səbrli oluruq...
 

***** 
Qürbətdə olanların ürəkləri deyil, ürəklərində Vətən sevgisi sıxılar...
 

***** 
Harda olmağınızdan asılı olmayaraq tək olan kimi Sevdiklərinizin 
arasında olacaqsız...!!!!
 

***** 
Vətəndə ərkin... qürbətdə dərdlərin böyüyər... Dr 
 ***** 
Çöldə ciddi, mühafizəkar Şərqli... 
evdəsə mehriban, gülərüz, şirindilli 
Avropalı olmalı Qadın...
 ***** 

Əlin çata biləcək qədər yaxınında olanlardan işıq ili qədər uzaqda 
olanları var…
 ***** 
Qədir bilməyənin qədrini bilməzlər...
 

***** 
Mövcud olan və olacaq nə varsa 
Yaradanı var...!!!
 ***** 
Anlatdıqlarım çox zaman anladığınız olmadı...
 

***** 
İnsan o qədər mürəkkəb varlıqdır ki, bəzən özü öz içində itib-batır….
 



***** 
Axırımız olmayacaq… əvvəlimiz başlayacaq…
 ***** 
Nankorun düzələcəyini gözləyən bir 
ömür gözlər….
 ***** 
Evinin sahibi olmayan heç nəyin 
sahibi deyildir…!!! 

***** 
Bu qədər imkansız və eyni zamanda bu qədər xoşbəxt olmağı ancaq 
uşaqlar bacarar ...

 ***** 
Kişilik xarakterdir, xasiyyətdir, yaşam tərzidir... ağıl göstəricisi 
deyil... !!!
 

***** 
Əmanəti kimin verdiyinin fərqi yoxdur, əmanət alan gərək (Mərd ) Kişi 
olsun...!!!
 ***** 
Razılaşdıqlarından çox razılaşmadıqları İnsanı
İnsan edər… 
 

 ***** 
Qəlbini qırmamaq üçün razılaşdım…
inandığımı sandı….
 ***** 
Pul çox şeydir... amma, hər şey deyil...
 

***** 
Bir körpənin çərpələngini uçuracaq külək olmaq qədər asan olur bəzən 
xoşbəxtlik….
günəşə uçmaq qədər çətin olduğu daha çox...
 

***** 
Dünənimiz əməl dəftərində, bu günümüz yazılır… sabahlarımız Tanrı 
əmanəti…
 

***** 
Yaltaqlara və yalançılara ən çox lazım olan factor
- ALİBİ…
 

***** 
Yalan ilğıma bənzər, gözəl görünsə də, sahibinə



xeyir verməz...!!!
 

 ***** 
Yalan qısa müddətə xoş görüntü yarada bilər... sonu eyni bitir həmişə... 
 

*****
Məhdudiyyətlər zamanla insanın azad
düşünməsini məhdudlaşdırır...
 

***** 
Cəhd etməsən öyrənə bilməzsən... 
insan səhvlərindən öyrənir...
 ***** 
Günahı olmayan İnsan yoxdur… 
sadəcə günahsız olduğunu söyləyən 
insanlar var…
 

***** 
Özlərini ağıllı sayan dəlilər, özlərini dəli sayan
ağıllılardan çox oldu həmişə…..
 

***** 
Kimsəyə tam inanmayacaqsan… 
kimsə sənə sirrlərini sonuna qədər açmaz…
 

***** 
Özümüz qocalsaq da, Ruhumuz uşaq gözəlliyini
qorumaqda davam edir...
 

***** 
Dəniz damlaya sahib çıxmayanda bir gün bu
eqoistliyi dənizin sonunu gətirər... 

 ***** 
Çox zaman yanlışları düzəltmək onları görüb
tənqid etmək qədər asan olmur...

 ***** 
Tanrı bizləri bağışlamayacağı günahlardan
qorusun...!!!
 ***** 

Tanrının talant verdiklərindən çox səbr və
zəhmətkeşlik verdikləri daha bacarıqlı 
oldular həyatda…
 

***** 



Ağıllılarımıza deyil… 
ağıllı görünənlərimizə daha çox inandıq….
 

***** 



Təkəbbürdən, həsəddən uzaq ola bildiyimiz 
qədər İNSANIQ...

***** 
Məsləhəti hamı verər…
hesabı qərar verən ödəməli olar…
 ***** 
Həyat bu… kiminin keçmişi olmaz, 
kiminin gələcəyi…
 ***** 
Bu dünyada hər şeyin həddi (limiti) 
var… azadlığımızın da…
 

***** 
Zirvəyə daş atmaqla zirvə olmaq olmur, 
atam balası…
 

***** 
Uşaqkən hər deyilənin doğru olduğuna
inanardıq... böyüdük, doğru olanların uşaqlıqda
qaldığını öyrəndik... 
 

*****
 

Uşaqlar yatanda böyüyərlər... böyüklər oyaqkən... 

***** 

Gözəl olanların bitdiyinə üzülməyin...
haqq dünyasında gözəl nə var qayıdacaq və
bitməyəcək... 
 ***** 
Uşağa nağıl, Xalqasa həqiqətləri demək yerinə...
Uşağa həqiqətləri, Xalqa nağıl danışdılar...
 

***** 



Pul əl çirki deyil, qəlb çirkidir... 
niyyəti təmiz olmayanlarda toplanır...
 

***** 
Xain biri ilə dostluq etmək evində zəhərli 
ilan saxlamaq kimi bir şeydir... 
 

***** 
Güclu olmaq hələ sağlam olmaq demək deyil...
 

***** 
Pislərə olunan yaxşılıq süzgəclə su daşımaq 
kimi bir şeydir…
 

 ***** 
Xəyanətkar adamlar əqrəblərə bənzərlər, 
əqrəbdən dost olmaz....
 

***** 
Ağıllı hər zaman müdrik olmaya bilər... 
Müdrik hər zaman ağıllıdır...
 

***** 
Bu dünya Tanrının insanlara etdiyi "zarafatdır"...

 ***** 
Taleyimizi Tanrı yazar... bizlər yaşayarıq... 
 

***** 

Az bildiyin barədə çox danışmaq böyük xəta...
 

***** 
Bəzən üç nöqtə yazılanlardan daha çox fikir 
ifadə edir... 
 

***** 



Bir Türk iki şeysiz... Allahsız və Vətənsiz yaşaya
bilməz... yaşayırsa Türk deyil demək...
 ***** 
Qar, yağış imkanlılar üçün romantika… 
yetim-yesir üçün fəlakətdir...
 

***** 
Yolun başlanğıcında olan səhvlər yolun 
sonunda böyük fəlakətlərə çevrilir çox vaxt...
 ***** 
Həyat onu yaşaya bildiyin qədər gözəldir...
 

***** 
Dünya bazara bənzəyir... ucuzlar çox, 
dəyərlilər az alınır....
 

***** 
Sirlərimin qadınlarda olanı kişilərdə 
olanından çoxdur...
(Hanı qadınlar sirr saxlaya bilmir deyirdilər...).

 ***** 
Ən acımasız ölüm ümidin bir 
addımlığında olandır...
 ***** 
Elə yalanlar var ki,... 
çox vaxt həqiqətlərdən önəmli, dəyərli olur...
 

 *****
İtirdiklərimiz hər zaman qazandıqlarımızdan 
çox oldu...
 ***** 
Utanmaqdansa utanacağın işi 
görməmən doğrudur...
 

***** 
Böyük yaşlı olan tərəf deyil… 
haqlı olan tərəfdir...

 ***** 
Ən az inandığım fakt: bir qadının tərifə 
biganə olması...
 ***** 
Özünü günahsız sayan insan, eyibini 



örtənə minnətdar ol...
 

***** 
Həyatımız bilmədiyimiz yazının reallaşmasıdır....
 

***** 
Hamımız torpaqçun doğulduq... 
kimsə özünü böyük bir şey bilməsin...
 

***** 
Sevgi təcrübə deyil ki, damla-damla toplana... 
bir anda vurularsan, şimşəklər kimi...
 

***** 

Taleyimiz böyük "hard diskdə" (Lövhi Məvhuzda) hər birimizə ayrılmış 
qovluq sadəcə... 
 

***** 
Bəzən içimizdə özümüzdən…
Ruhumuzdan böyük darıxmaq hissi yaşayar…
özümüzdən Ruhumuzdan böyük acılar kimi…

 ***** 
Dərdlərimizdə sevinclərimiz kimidir... 
hərə öz tutumuna görə anlar....
 

***** 



Sən adam tanımadığına üzülərsən... 
onlarsa adam olmadıqlarına üzülməzlər....

 ***** 
Dəli, dəli olduğu qədər səmimi, səmimi olduğu
qədər dürüst, dürüst olduğu qədər mərddir...
DOSTLARIM və SEVDİKLƏRİM!!!!
 

***** 
Qapısız, pəncərəsiz odaya bənzəyir 
çoxlarının sevgi anlayışı... 
 

***** 
Dərinizin rəngi nə olsa olar... 
qəlbinizin rəngi qara olmasın...

 ***** 

Bir sıra insanlar ancaq xatirələrimizdə mövcud 
ola (yaşaya) bilirlər... 
 

***** 
Bəzən istədiyimizi deyil, mümkün olanı əldə edə bilmək yeganə seçim 
olur...
 

***** 
Hara gedirsiz gedin... 
neçə yaşayırsız yaşayın... 
sonunda bizə gəlmək zorundasız!!!
[Müqəddəs kitablardan çıxardığım nəticələrdən…]
 

***** 
Əllərində olsaydı dünyanı biz yaratdıq 
deyərdi qadınlar….
 

***** 
Tanrı gözəllikləri bir arada verməz...
hər üstünlüyün yanında bir naqislik verər insana...
[İdeal adam axtaranların menyusuna...]
 ***** 



İnsan baxdıqlarında öz cizgilərini axtarar 
bir ömür boyu... 
 ***** 
Keçmiş keçməyəcək izlər buraxar həyatımızda... 
 

***** 
Qadınlar nə istədiyini özləri də bilmirlər deyə
dünya yaranandan onların nə istədiyini bilən yox... 
 

***** 
İtirdiklərimiz deyib durmayın...
bilmək olmaz biz onları itirmişik ya 
onlar bizi itiriblər...

 ***** 
Adam var yaşlanar Ağsaqqal olar... 
adam var yaşlanar saqqalını ağartmış olar sadəcə... 
 

***** 
Nə qədər haqsızsan dünya… sayəndə ağacda
deyil, dənizdə yarpaq kimiyəm…
 

***** 
Hər şey ölçüsündə Gözəldir… 
ölçünü aşdıqda gözəlliyi itər…
 

***** 

Bilənin bilmədikləriylə, bilməyənin bildikləri
arasında nələr var bir bilsəydiz...
 

***** 
Zülm qarşısında hər kəs susduqda... 
danışan adam idi Hüseyn…!!! 

 ***** 



Başqalarından özünün edə bildiyin qədər
fədakarlıq istəməyə haqqın var...
 ***** 
 

Bəzən dumana düşmüş Durna köçünə bənzər
həyatımız, xatirələrimiz, arzularımız...
 

***** 
Kişilərdən şikayət etməyin.. 
Sizin dünyaya gətirib tərbiyə etdiklərinizdir…

 ***** 
 

Gözəllik ondursa… 
doqquzu gözəllik salonlarıdır….
 

***** 
NASAnın ağlı olsaydı milyardlar
xərcləyib marsda su axtarmaq yerinə cənnət
guşəsi - Planetimizi it gününə salmazdı....
 

***** 
Qiyaməti mədəniyyətin və texnologiyanin kontrolsuz inkişafı 
gətirəcək... 

 ***** 
Haqqın güclü olduğu bir Dünya üçün darıxdıq.... 

***** 
Qadınların kişi... kişilərin qadın cizgilərinə 
sahibləndiyi dövrə gəldik...
 

***** 
Bəzən istəklərimiz, arzularımız başımıza 
bəla olar...  
 ***** 



Qızın qalmışı olmaz... bəyəndiyi yoxmuş demək... 

*****
 

Eşq qadın üçün kimin köləsi olmağı seçmək azadlığıdır...
 

***** 
Bəzən yol azmış Durnalara bənzərik, 
birlikdə uçsaq da, hara uçduğumuzu bilmərik...

 ***** 
Bir qadının danışmasından yox... 
susmasından qorxacaqsan...
 ***** 
Bəzi olanlar başına gəlməyincə udub, uduzacağını bilməzsən...
 

 ***** 
Bir qadının susması danışmasından daha 
böyük təhdiddir... 
 

 ***** 
Arzularımıza, istəklərimizə... 
xatirələrimizə deyil... dağlara yağanda 
gözəl olur qar...
 ***** 
Bəzən zamanla... ağıllı saydığımız fikirlərimiz -
dəlilik, qəhrəmanlıq saydığımız hərəkətlərimiz -
xəyanət kimi görünür...

 ***** 
Heç Səhv etməyən saat işləməyən saatdır... 

 ***** 
Bəzən həsrət rekviemi yazmaq keçər könlümdən... 
 

***** 



Erməninin Türkü sevmə ehtimalı, 
Yəhudinin Qüdsü ərəblərə bağışlamaq 
ehtimalı qədər realdır...
 ***** 
Zalım hökmdar hakimiyyəti bitənə qədər...
Adil hökmdar Xalqının yaşadığı sürəcə yaşar...!!!
 

***** 
At Filin “çulunu” daşıyar…
yükünü daşıya bilməz...
 

***** 
Sabah kimin peşman olacağı bəlli olmadan...
bu gün qərar verənlər var....
 ***** 
Azadlıq-Dünyanın ən böyük yalanı…
tam azad olmaq deyilən bir şey yox…!!!
 

***** 
 

Müəyyən Adamların…
bir nüsxədə olması məncə haqsızlıq...
 

***** 
Xoşbəxtlik bəzən bir tikə çörəkdir, bəzilərinə milyonlar bəs etməzkən!!!

*****
Ən yaxşı siyasətçi, xalqı üçün mümkün olan ən yaxşı variantı edən 
siyasətçidir...
 

***** 

O qədər böyük yalanlar danışılır ki, 
dünyanın çoxu həqiqətlərə deyil... 
yalanlara qulluq edir bilmədən...
 ***** 
Dünyada haqsız və insafsız informasiya
müharibəsini bir gün 3-cü dünya müharibəsi 
əvəz edəcək...
 ***** 
Güclü zəhəri olan ilanların dərisi gözəl olurmuş... gözəl Qadınlar kimi...
 

***** 
Nə yaxşı ki, qiymət qoyula bilməyəcək dəyərlər
bitməyib bu dünyada...

*****



Növbənin böyüklüyü çox vaxt mütəxəssisin deyil, reklamının yaxşı 
olduğunun göstəricisidir…
 ***** 
İnsan çox şey istər...
amma, hər istədiyini büruzə verməməlidir... 
 

***** 
Bombalar seçim etməz...
ölkə rəhbərləri seçim edər... 
 ***** 
Bir Qadının fikrini dəyişmək 
dünyanı dəyişməkdən zordur... 
 ***** 
Aykido güclü silahdır... 
kimə gəldi verilə bilməz!!!

***** 

Meydanda ağıllı olmayanda yerini dəli tutar...
 ***** 
Hər zarafatda az da olsa həqiqət payı var... 
 

***** 
Hər səbəbin sonunda bir nəticə olmaya bilər… 
hər nəticənin bir səbəbi var…!!! 
 

***** 
Qocalıq bir az da kövrəklikdir əslində... 
 

***** 
Arabir arzularınla reallığı qarışdıra bildiyin
nemətdir qocalıq...

 ***** 
Ən böyük bəlamız…
Böyük Ürəkliliyi qorxaqlıq saymamız oldu… 
 

***** 
Yaşlı biri ilə təcrübə üzərindən oyun oynanılmaz...
 ***** 
Bir tikə çörəyini ac qonşusuna qıymayan biri
cümlə yaratdığının ruzisini verən 
Tanrını ədalətsizlikdə qınayır və dünyadan 
ədalət gözləyir…
 

***** 



Gözəllik dünyanı xilas edə bilməz... 
gözəllik zəriflərə aid cizgi... 
Dünyanı güclülər və haqlılar xilas edə bilər... 

 ***** 
Yaşadıqlarımız hamının bildiyi qədər deyil…
özümüzün bildiyimiz qədərdir...

 ***** 
Çox zaman bir saat sonra nə olacağını
bilməyənlərin liderlik arzusundan dünya belə
bərbad hala gəldi...
 

***** 



Hər şeyi Sən verərsən...
özümüz qazandıq sanarıq...
 *****
 

Hamımızın Əzizi Allahdır... 
bizlər Onun Əzizi ola biləcəyikmi... 
məsələ budur...!!!
 

***** 
Birinin ipini kəsəndə əlim gəlmirdən çox ürəyim
gəlmir deyərlər nədənsə...
 

*****
İnsanın ola biləcəyi ən gözəl yer gözəl bir niyyətin
içində olmasıdır...
 

***** 
Əzraillə can çəkişən adama var-dövlət arzulamağa
bənzər qərbin "demokratiyası"....
 

***** 
Bu qədər paltarsız adam varkən, manikenlərə
paltar geyindirdi insan oğlu...
 *****
 

Heç namərdin arxadan 
vurulduğunu eşitdinizmi…???

***** 
Rəbbimiz gözəl yaratmış hər iki Dünyanı...
İnsanlar özlərinə aid olanı zay edirlər....
 

***** 
Tanrıya açılan əllər boş qapanmaz... 
 ***** 
Kölgələrimiz belə bezə bilir onlara olunan
vəfasızlığımızdan…  
 

*****
 

Yuxularımız…tək azad olduğumuz yer...
 ***** 
Bəzən arzularımıza doğru getdiyimizi zənn 
edərik arzularımızın üzərindən keçərkən...
 ***** 
Qanunlar cinayətin qarşısını alar… 
cinayətkarı islah etməz...



 *****
 

Haqsızlıq edib məni tərk edənlərə deyil…
 haqlıykən yanımda olmayanlara incidim…
 ***** 
Tanrının ən yığcam, ən mükəmməl möcüzəsi... 
möcüzə olduğundan xəbərsiz olan İNSANDIR...
 *****
 

Qürbətdə sevinclər belə, nisgilli yaşanar...

 ***** 
Özünüz olun... kölgənin kölgəsi olmur...

 *****
 

Tanrı hamını insan kimi yaratdı... 
insan olmamağı sonra özləri seçdi insan 
olmaq istəməyənlər...
 

***** 

Ruhumuz düşüncələrimizin zindanı... 
açılıb paylaşılmadıqca...

 ***** 
Tor atan balıqçıya bənzər dualarımız… 
 

***** 



Sizi tərk edənlər əvvəldən sizin olmayanlardır...
 ***** 
Dünyaya sığmayan xoşbəxtliyim kiçik 
əllərinə sığdı...
 ***** 
Böyük cəhdlər olmasa böyük xəyallar 
həyata keçməz...
 *****
 

Dünyadan əlini üzdükdə əlini tutan 
adamdır DOST…..
 

***** 
Qadının kişidən umduğu ən böyük şey ümid…

 ***** 
Haqsizi müdafiə edərək haqsız 
duruma düşməkdən çəkinin...

 *****
 

Birinin tərk etdiyi başqa birinin illərlə 
arzuladığı biridir... 
 ***** 
 

Dünyaya panoramlı baxa bilsək, bildiklərimizin
tamamən yanlış olduğunu görərik...
 

***** 
Əslində dünya bu qədər yavaş deyil, 
İnsan oğlunun görməsi bu qədər yavaşdır...
 

***** 
Böyük arzularla yaşayın…
Tanrı böyük düşünənləri sevər...
 

*****



Qiymət biçilməyəcək dəyərləri satılmayacaq
Adamlar yaşadarlar !!!
 ***** 
Bir qadın hər gün həvəslə ərinin işdən qayıdacağı
anı qözləmirsə, o ailə başdan dağılmış... 
 ***** 
Çöldə işləri bitdikdə bir Kişinin tələsdiyi 
yer evi deyilsə... "apar qaytar"... 
 ***** 
İstədiyin qədər verməyə də əlin açıq olmalı... 
 ***** 
Həyatın sirri həyata keçməmiş arzularımızdadır...
 ***** 
Qadının bir saat makiyaj etməsindənsə bir saniyə gülümsəməsi onu 
daha çox gözəl göstərir... 
 

***** 
Demədiyi sözlər…yazmadığı şeirlər 
qocaldar şairləri...
 *****
 

Ən gözəl arzularınız yaşanmış 
xatirələriniz olsun...

 ***** 
Haqsız olunan qarğışın cəzasını qarğışı 
edən çəkər...
 

***** 
Meymuna balası gözəl görünər... 
 ***** 
Bəzi şeyləri anlaya bilmək üçün tənhalıqla üz-üzə qalmalı İnsan…
 

 ***** 



Taleyimiz yazılmış ssenaridir...
necə oynayacağımız bizdən asılı...
 

***** 
Üç yerdə qonaq ola bilməzsən: evində, 
vətənində, taleyində... onlara sahib çıx!!!
 ***** 
İnsanın ən çətin…ən məsuliyyətli seçimi Qadınını seçməsidir...
 

***** 
Haqq birdir...hər fərdin onu görmə şəkli fərqli... 
 ***** 
Ancaq doğrular danışılsa insanlar bir-birinə
düşmən kəsilər...
 

***** 
Verdiklərini unudub, aldıqlarını
unutmayacaqsan... 
 

***** 
Düşmən ağrılı yerinizi bilməz…namərd dostdan qorunun...
 ***** 
Evlənməyi "bazlıq" bilən "kişilər"... 
ərə getməyi "qonaq getmək" bilən 
"qadınlar" gördüm dünyada....
 

***** 
Azacıq yalan qatılmış istənilən niyyət sahibinə
zərər verəcək sonunda…
[Müqəddəs yalanlar istisnadır…]
 ***** 
Ağzından çıxana diqqət etməsən, başına gələnlərə
nəzarət edə bilməzsən...
 ***** 
Hədiyyə verdiklərimizlə, fikrindən yata
bilmədiklərimizlə deyil... dünyagörüşünü,
xasiyyətini bəyəndiklərimizləevləndik...
 

 ***** 
Bir ömür xoşbəxtlik axtarar insanlar…
bəzən xoşbəxtliyin içində olduqları halda...
 ***** 
Anamızı xatırladığımız müddətcə uşağıq....
 ***** 



Ən qorxulu düşməniniz, keçmişdə 
Dostunuz olanıdır...!!!
 ***** 
Kişini xarakterinə görə sevərlər, 
formasına görə deyil... 
 

***** 
Hər reklamın arxasında bir az yalan, 
bir az da xəyanət var...
 

***** 
Dünya belə…
bəziləri həyatını xərclər, bəziləri şərəfini. 
 

***** 
Ağıllı Adamlar körpüləri yandırmaz... 

 ***** 
Haqq dünyasının qapısıdır ölüm...
 ***** 
Çox şeyləri acılarımızdan öyrənərik... 
 

***** 
Cinayətkar olmaq çox vaxt seçim imkanı
olmayanların seçimi olur…
 

***** 
Hər şey deyilən bir şey yox...
hər zaman nəsə çatmayacaq...
 ***** 
Hər kəs Zirvənin gözəlliyinə vurular…zirvəni qoruyan, var olma səbəbi 
olan Dağın torpağın dərinliyində olan əsasını görməzlər...

 ***** 
Zənginlərin gözü doymamış fağırların 
qarnı doymaz... 
 ***** 
Aldatdığınız qədər aldadılacaqsınız... 
ağlatdığınız qədər ağlayacaqsınız…
 

*****
İstədikləri olmayanda Tanrıdan şikayətçi olub...
istədikləri olanda Tanrını unudan nankora 
insan deyilir...

***** 



Tez unudulmasına rəğmən izləri gec silinən
əməllərdir yaxşı əməllər...
 

***** 
Təklik deyilən bir şey yox əslində... hər zaman iki mələk və 
xatirələrimiz bizlərlə...

***** 
Kişilərin qadın, qadınların kişi 
cizgilərinə sahibləndikləri bir zamana gəldik...
 

*****
DOST dediyin xəyanət etməyəcək ADAMDIR...
kimə DOST dediyini biləcəksən...!!!
 

***** 



Mərd adamın etdiklərini...
ağıllı adamın dediklərini diqqətə al...
 ***** 
Ağıllı olmaq bəs eləmir... 
şərt doğru yaşamaqdır, o qədər ağıllı olub 
yanlış yaşayanlar var ki... 
 ***** 
Hamımız heç qocalmayacağımız bir dünya üçün qocalırıq bu dünyada...
 

***** 
Xəyanət etmək fikrin varsa xəyanət olunacaq ADAM həmişə 
tapılacaq....
 ***** 
Səhvini tərifləyən dost düşməndən qorxuludur...
 ***** 
Düşmənini dəyərləndirməyənlər döyüşə başlamamış uduzanlardır... 
 ***** 
Olanlarımızın dəyərini bilmədikcə arzularımızın dəyəri olmaz...
 ***** 
Bəzən bir uşağın sabun köpüyü ilə oynadığı kimi oynar bizimlə 
dünya....
 

*****

Əslində qazandıqlarımız və itirdiklərimiz yerləri dolmayanlar oldu... 
qalanı təfərrüat...
 

***** 
Bəzən əsəblərinə yenilməyib deyilməyənlər
qurtarar evlilikləri... 
 

*****
Qarşında və yanında kimin olması hər zaman 
çox önəmli...
 ***** 
İlk yanlışdan dönməsəz əvvəl ayrı-ayrı
yataqlarda... sonra ayrı-ayrı otaqlarda... 
sonra ayrı-ayrı ünvanlarda uyuyacaqsız...
 

***** 
Dünya hər şeyini verdi, bircə sirrini 
vermədi bizlərə...
 

***** 



İnam çətin qazanılıb asan itirilən nemətdir...
 ***** 
Əlbisənizin yamaqlı olmasından deyil,
xarakterinizin "yamaqlı" olmasından utanın...
 

***** 
Hər zaman yaxşılıq etməyə imkanın olmaya bilər... hər zaman haqlı 
olmağa borclusan...!!!

 ***** 
Dünyanın ən çətin mübarizəsi İnsanın nəfsi ilə
mübarizəsidir...
 ***** 
Yalanlarını və niyyətini uzun müddət gizli 
saxlaya bilməzsən...
 ***** 
Qızı olmaq və qız olmaq bu ölkədə çox zor... 
 ***** 



Dünyanın ən ağır yükü xəyanət yüküdür...
Xalqının gözəl yaşamını təmin edib ölkəsini
qorumağı bacaran Şahı bunları bacarmayan
demokrata dəyişməzdim...
 ***** 
Xainlər bir dəfəlik dəsmallar kimidir, istifadə 
edib atarlar...
 ***** 
Hər günün sonunda dönüb əməllərinə baxaraq soruşmalı İnsan: bu gün 
İnsan kimi yaşadımmı deyə... 
 ***** 
Qalxarkən pillələri yandırma...
düşərkən lazımın olacaq....
 

*****
 

Söz paslı mərmi kimidir... 
ürəkdə qaldısa sahibini yeyəcək zamanla... 
 

***** 
Ayrılıqlarda bilinər sevginin böyüklüyü...
 ***** 
Ölümdən deyil... 
ölümdən sonrasından nigaranam... 

 ***** 
Əslində dönən deyil... 
dönmək istəyən olmadı...
(O dünyadan dönən oldumu soruşurlar tez-tez...)
 

*****



Hər şeyin onun bildiyi qədər olduğunu düşünən insanlar var...
 ***** 
Pislər sarmaşığa bənzərlər... 
başqalarının hesabına yaşamalarına rəğmən 
onları məhv etməyə çalışarlar....
 

***** 
Bəzən birinin gülüşündə, bəzən birinin göz yaşlarında yaşaya bilməkdir 
sevilmək...

 ***** 
Müdriklik görünənlərin görünməyən 
tərəfində yaşar...
 ***** 
Olacaqların görünməyən tərəflərini görə 
bilməkdir siyasət... 
 

***** 
Əqrəb bir ömür yerində fırlanar...əqrəb zamanı, zaman dünyanı 
dəyişər…
 

***** 
Rəbbimiz İnsanın özündən qaçışına 
imkan tanımamış... 
 

*****
Sevginin gözü kor olur deyirlər...
Sevginin gözü yox, ağlı kor olur əslində… 
 

***** 
Piramidanın görünən hissəsini görüb liderliyə qalxan siyasətçilər yıxdı 
ölkələrinin evini...

 ***** 



İnsan hər şeyi olanda və heç nəyi olmayanda
kimliyini ortaya qoyur... 
 ***** 
İmkansız ola bilərsiz... insafsız olmayın!!! 

 ***** 
Kölgəsini adama qısqananlar gördüm 
bu həyatda... .
 

***** 
Bizdə bütün sferalarda azadlığın adı var... bizdən olmayanların (bizim 
kimi düşünməyənlərin) mənafelərinin sərhəddinə qədər...
 

***** 
Sonra nə qədər haqlı olmandan asılı olmayaraq... qadağalar və 
haqsızlıqlar başlayır...
 ***** 
Tanrıdan başqa hər şey nisbi... 
 

***** 
Bir gün dandıqları Tanrıya bağışlanmaları üçün yalvaracaq adamlardır 
ateistlər...
 

*****
 

Ateizm AĞILLI insanlara hesablanmış tələdir...
 

***** 
İnamsız yaşamaq olmaz... 
kimə inanacağını biləcəksən...

 ***** 

İnsan intihar edəcək qədər aciz olmamalı...
 

***** 



Heç bir halda İntihar seçim deyil... 
(Namusunu qorumaq üçün və əsir düşməmək
üçün istisna haldan başqa...)
 

***** 
Qadın məntiqi: Nə olursa olsun...hər zaman kişilər günahkardır...
 

 **** 
Bəzi cəzaları özünüz verməyib 
Tanrıya buraxmanız daha doğrudur...
 

***** 
Yaradan mükəmməl yaratdı... tükədən 
mükəmməl deyil...
 ***** 
Dünya mənfəəti üçün Tanrıyla belə oyun
oynamağa qalxan "ağıllılar" gördüm həyatda... 
 ***** 
Tanrı hər günahın cəzasını anında versəydi 
dünya boş qalardı... ..
 

***** 
Başımıza gələnlər kimlərinsə sınağı...
kimlərinsə cəzasıdır... 
 

***** 
Hər brendin arxasında böyük bir yalan var... ..
 

***** 
Gec ya tez hər yaradılmış yaşatdığını yaşayacaq... 

***** 
Örtülənlərə lağ etməyin... 
bir gün hamımız torpaqla örtüləcəyik...
 

***** 
Qadınlar bərabərlik istədi... sonra da niyə kişilər qadın kimidirlər deyə 
şikayət etdilər...
 

*****
Şeytana günahsızlar daş atmalı olsaydı, Məkkədə «daş biznesi» çoxdan 
iflas etmişdi...
 

***** 
Hər deyə biləcəyini desən sındırmadığın ürək, incitmədiyin Ruh 
qalmaz.



 ***** 
Qulaq asan danışandan çox öyrənər... 
 

***** 
Öyrənmək istəyən qulaq asar... 
öyrətmək istəyən danışar....
 

***** 
Kimə söz verildiyi deyil... 
kimin söz verdiyi önəmli... 
Söz sözü verən adamın dəyər ölçüsü... 
 

***** 
Qısqanmayan qadının sevdiyinə məni 
inandıra bilməzsiz...
 

***** 
Hamı düzlükdən danışır...ortada tək çatmayan cizgi düzlük...

 *****
Tənqid edənləri deyil...
problemi həll edə bilənləri ağıllı
siyasətçi sayıram...
 *****
 



İnsan narahat doğulur... 
narahat yaşayır... narahat ölür...
 

*****
 

İnsan istəmədən doğulur... 
istəyərək yaşayır... istəmədən ölür...
 

***** 
Bacarmayan deyil, istəməyən insanlar olur...
 

***** 
Haqsız adamlar göyə daş atan uşaqlara bənzərlər... 
 

***** 
İkinci dəfə həyata gəlmək qədər mənasız bir şey təsəvvür etmirəm...
 ***** 
Adam var uzun illər yanınızda olmasa belə
ağlınızda olar...
adam var hər gün gözümüzün önündə 
amma, ağlınızda deyil... 

 ***** 
Kimisi tanıdığına... kimisi tanımadığına... 
kimisi də gec tanıdığına peşman... 
Həyat bu, hərəni bir cür...
 ***** 
Nəfsinə uduzmayanı heç bir halda uda bilməzsiz... 
 

*****
 

Həyatımız nisyə dəftərinə bənzəyir... 
bütün hallarda borclu gedəcəyik...
 

***** 



İnancından asılı olmayaraq, hər kəs çətin anında Allahı çağırar içində....
 *****
Qürbətdə ölümlər də qərib olur... 
 

*****
Qabiliyyətli adama nə versən ondan dəyərli bir şey düzeldəcək... 
qabiliyyətsiz adama ən dəyərli olanı versən onu zay edəcək... 
 ***** 
Həyat bu... hazır reseptləri (taslaqları, çertyojları) qəbul etməz... 
Ağıllı adamların mübahisəsindən həqiqət, bəsit adamların 
mübahisəsindən dava-dalaş törəyər...
 

*****
 

Qadınla kişinin dost olmağı mümkündür... 
amma, dost qala bilmələri imkansız....
 

*****
 

Kaş ki, Tanrı əski (keçmiş) dost məfhumuyla tanış etməsin kimsəni…
 

*****
 

Hər zaman gələcəyə can atsaq da... 
keçmiş üçün darıxarıq…
 

*****
 

Unutmayın, yaxşı əməlləriniz təksə sizə deyil, valideynlərinizə də savab 
qazandıracaq.
 

*****
 
Bölüşüldükdə bəzi şeylər dəyər qazanar, 
bəzi şeylər dəyərini itirər.
 

*****
 



Tərslik qanunu: Planlaşdırdıqlarım deyil,
planlaşdırmadıqlarım daha uğurlu oldu
həyatımda…
 

*****
 

Aslanın erkəyi də, dişisi də olur...
aslanın qorxağı olmaz…
 

*****
 

Hər şeyin sonu Tanrıya bağlanır.
 *****
 

Tanrı hamıya yaxşı olacaq qədər pis olmaqdan qorusun bizləri… 
 ***** 
Alimlər Tanrı ilə oynamağın təhlükəli olduğunu unutdular... onun üçün 
dünyanı bəlalar gözləyir.
 

***** 
Hər Qadına pul xərclənər... vaxtda... 
amma, bəziləri buna dəyər.
 

***** 
İnsanların çoxu meyvələrə bənzər... çölü başqa rəng... içi başqa.
 

***** 
İmkan, vəzifə və ehtiyac... bax, bu hallarda adamı tanıyacaqsan... qalan 
hər bir halda insan gözəl maskalana bilir.
 

***** 

Bəzən etdiklərimiz...
bəzən də etmədiklərimiz taleyimizi dəyişər.

*****



Saçların tək siyah olduğu üçün 
sevərdim gecələri…

*****
Ayağını övladına öpdürəcək bir ANANIN
olduğuna heç zaman inanmadım... 
ANALAR düşündüyünüzdən daha BÖYÜK...!!
 *****
Qadınlar doğru cavab istəsəydilər soruşmazdılar... doğru cavabı zatən 
bilirlər.

***** 
Hər xalq əslində öz müxalifətinə layiqdir.
 *****
Fiziki cəhətdən gənclik insanın üstün cizgilərinin, qocalıqsa çatmayan 
cizgilərinin 
təzahür formasıdır...
mənəvi cəhətdənsə tam tərsi…
 *****
İNSAN hər yerdə insandır... 
olmayan heç yerdə…
 *****
Nə sən mənim deyilsən... nə sənsizlik.

*****
Dünya sələmçilərə bənzər...az verər, çox alar.

*****
Bir ömür yetimin başını sığallamamış, bir ehtiyaci olana əl tutmamış 
birinin namazının, həcc ziyarətinin onu cənnətə aparacağına inanmıram.

*****
Dünyanı gözəllik xilas edə bilməz...
dünyanı ağıllı, vicdanlı və güclü adamlar 
xilas edə bilər.
 ***** 
Müharibə başlatmaq ancaq VƏTƏNİNİ
qoruyacağın halda haqq qazandırılacaq səbəbdir.

***** 
Qadın nə qədər güclü olsa da, güclü bir kişinin qoruması altında olmağa 
üstünlük verər.

*****
XXI əsr: Uşaqlar vaxtından tez böyüyür... böyüklərsə "uşaqlaşır".
 ***** 
Hər yanlışın bir düzəlmə nöqtəsi var… 



o nöqtəni buraxmaq ağır cəzalarla sona çatır.
 

*****
Həyat cığal boksçuya bənzər... hey yaralı yerimizə vurar.
 *****
Haqsızlığı ya içində, ya çölündə təsdiq edən 
adam haqsız adamdır.
 *****
İnsan nə iş görməyə bilməz... nə də, 
səhv etməyə bilməz.
 *****
Bəzi şeyləri olmayacağını bilərək arzularıq.
 

*****
Vətənimin türməsini qürbətin 
cənnətinə dəyişmərəm.
 ***** 
Çox sevinclər iki nəfərlik... 
bəzi dərdlər tək çəkilər.
 *****
Hər ehtiyatda bir az qorxu payı var.
 *****
Dəlilərin və həkimlərin dediyini et... 
etdiyini eləmə.
 *****
Evlilik səhv etmək hüququnuzun olmadığı seçimlərdəndir.
 ***** 
Bizlər arzularımızın reallaşmış hissəsiyik.
 ***** 
Təklik gözəl bir şey olsaydı, 
Tanrı canlıları yaratmazdı.
 ***** 
Özündən başla: Sən yaxşılardan olsan dünyada pislərin biri azalacaq.
 *****
Bədbəxt o xalqdır ki, düşmənini öz qəhrəmanı kimi tanıyar.
 *****
Demədiklərin daha maraqlı imiş.
 *****
Ölkələr də insanlara bənzərlər... 
xoş niyyətli olanı var... olmayanı var.



 ***** 
Dünya daha sakit və firavan olardı tarix kitabları olmadan.
 *****
Bəziləri Məkkəyə getmədən həcc savabını qazanar... bir çoxları da 
gedər qazana bilməz.

***** 
Kişi iki halda yetim qalır: 
Anasını və Qadınını itirəndə.
 

*****
Tanrı ölçüsüz sərvət verdiyi adamlara ölçüsüz bəlalar da göndərər.
 ***** 
Pul əl çirki deyil, qəlb çirkidir... 
niyyəti təmiz olmayanlarda toplanır.
 *****
Bəyənilənin dəyəri bəyənənin dəyər ölçüsüdür.
 

***** 
Xəyanət edənlər öyrətdi mənə sadiqlərə dəyər verməyi... yalançılar 
öyrətdi mənə doğrulara dəyər verməyi.
 ***** 
Evində şir, pələng saxlayan adamlara: Bir gün də onlar sizi saxlayacaq, 
amma mədələrində.
 ***** 
Ən axmaq adamlar ən ağıllı olmağa 
cəhd edənlərdi.
 ***** 
Güvəndiyiniz kölgəniz belə qaranlıq düşən 
kimi sizi tərk edər.
 ***** 
Ən az inandığım fakt: 
bir qadının tərifə biganə olması.
 ***** 

Acları deyil... 
acların haqqını yeyənləri bağışlaya bilmədim.
 ***** 
Dünyada bu qədər ac varkən heyvanlara bu qədər pul xərcləyənləri heç 
anlaya bilmədim.
 ***** 
Heç arzusu olmayan adam gördünüzmü.
 *****



Paxıllıq çürük dişlərə bənzər... düzəltməsən digər orqanları da sıradan 
çıxaracaq...

*****
Həqiqətləri demək hər zaman gözəl iş sayılmaz..
 *****
Alverçinin ilk satdığı şey düzlüyü olur...
 ***** 
Bəzən ayrılacağımızı bilərək bir araya gəlmək zorunda olarıq...
 *****
Barmağı olmayanın dərdi qolu olmayanı görənə kimidir...
 *****
Yaxşıların ədədi silsilə ilə... pislərin həndəsi silsilə ilə artdığı zamana 
gəldik...
 ***** 
Donuzdan az fərqlənən birinin donuz ətini yeməməsinə bənzəyir 
dünyanın halı...
 ***** 
Kobud rəftar mərd və düz adamları daha tez yaralar...
 *****
Hər şeirin öz auditoriyası var... adamlar şeirləri seçdiyi kimi şeirlər də 
adamları seçərlər…
 *****
Bəzən çatmaq istədiyimizə çata bilməməyimiz qazancımız olar...
 *****
Sevdiyin biri ilə birgə qocalıb onun qollarında ölmək gözəl bir hiss 
olsun gərək...

***** 



Ən uzun çəkən hiss hörmətə çevrilmiş sevgidir...
 *****

Qızsız ev duzsuz ev kimidir...
 ***** 
Onu xatırlayan sonuncu adam öləndə
ölür insan... (bu dünya üçün...)
 ***** 
Qızın qalmışı olmaz...bəyəndiyi yoxmuş demək...
 *****
Arzuların... xəyalların yoxsa artıq yaşamırsan…

*****
Heç səhv etməyən saat işləməyən saatdır…
 ***** 
Günəş çox xeyirli… amma, yaxınlaşarsa məhv olar dünyamız... bəzi 
şeylər məsafədən gözəldir...

*****
Dünyaya neçə dəfə gəlməyimdən asılı olmayaraq hər dəfə SƏNİ 
seçərdim...!!!
 *****
Uduzmazsız unutmasaz…
 *****

At Filin “çulunu ” daşıyar…
yükünü daşıya bilməz…
 *****
Bağışlaya bilmək, böyüklərə xas cizgi... kiçiklər bu böyüklüyü yaşaya 
bilməzlər...!!!
 ***** 
Tanrı mərhəmətli bəndələrinə daha çox mərhəmətli olur...
 *****
Bəzən heç gözləmədiyimiz anda gələr taleyimizə yazılmış olanlar...
 ***** 
Günah bambılılarda deyil... günah onlara diqqət verib maraq 
göstərənlərdədir...
 

*****
İnsana dərdindən ölən biri deyil, dərdini bölüşə bildiyi biri lazım...
 ***** 
Sonu yaxşı bitən filmləri və nağılları daha çox sevirəm...
 *****



Sizin nə düşündüyünüzdən, qədərin sizə yazdığı daha önəmli...
 *****
Bəzən çox sevdiklərimizə qadağa gələr Tanrıdan...

 ***** 
Ağcaqanada gücü çatmayıb filləri asıb-kəsənlər aldatdı bizləri...

 *****

Çətinliklərini tək yaşamış olanlar daha çox bilərlər itirməyin nə 
olduğunu...
 ***** 
Könül bu, mini istəyər...biri aparar...

 ***** 
Güzgüdəki əksi ilə dalaşan adama bənzər haqdan üz döndərənlər...
 *****
Yuxularımızı seçə bilməmiz qədər taleyimizi seçmə şansına malikik...
 ***** 
Pislərin yaxşıları bəyənməməsi yaxşıların dəyər ölçüsü...
 ***** 
Silməyə əlim gəlməyən artıq şeylər 
var yaddaşımda...
 ***** 
İnsan istəmədiyi bir şeyi etməyə bilər amma, etdiyi şeyi mütləq 
istəmişdir...
 ***** 
Məncə dünyanın ən dəyərli hissi - sadiqlik...

*****
Daxili gözəlliyi qoyub zahiri gözəlliyə vurulanlar qarşılığını zahiri 
gözəllik şəklində alarlar...
 *****
Böyük ADAM vicdanıyla anlaşa 
BİLƏN Adamdır...

*****
Hanı dünya çox böyükdü...ikimizə bir dünyada yer yox...
 ***** 
Bəzən çox sevdiklərindən uzaq durarsan, onlara zərər verməmək üçün... 
Bəzən tapdıqlarına sevindiyindən çox itirdiklərinə üzülərsən...

*****
Bəzən biriləri üçün darıxarsan... bax, o biriləri ruhunun nədən pərişan 
olduğunun səbəbini axtarıb durar gün ərzində…

***** 



İdeal insan ancaq insanın təsəvvüründə yaşaya bilir...
 *****
Ruhumuzda olanları hey uzaqlarda axtardıq nədənsə...
 *****
Səni olduğundan böyük görən qadınla evlən...
 

*****
Okeana bənzər ...dərin ...sakit...və güclüdür ATA sevgisi...
 ***** 
Yer var həqiqəti deməmək, yer var demək qəbahətdir...
 *****
Corablarının yerini bilən kişilər, ailədə lider olmaq istəyən qadınların 
sayı qədərdir...
 

*****
Yaşamadıqlarını yaşadıqların qədər dərin anlamazsan...
 *****
Bəziləri sevgi yoxdur deyərlər...sevgi var, sevməyi bacarmayanlar 
çoxdur deyərdim... 
 *****
Dünyanın ən ağır dərdlərindən biri: Qorumalı olduqlarını qoruya 
bilməmək...

*****
Artır Vətən dərdlərimiz…azalır ölüm qabağı ümidlərimiz...

*****
Biz türklər çox asan aldanarıq... 
çox gec ayılarıq… 

İman.

 ***** 
Məsələ qəlbi ilə dilinin bir olduğu insanı seçməkdə… 

İman.
 ***** 
Kimsə and içib inandırmağa çalışırsa, onda özünün belə inanmadığı bir 
şey var… 

İman.
 ***** 
Ağılsız cəsarət ancaq bəla gətirər… 

İman.
 *****
Tanrının və dostlarının sınağından keçmiş adamlarla dostluq edin… 

İman.



 ***** 
Tanrı böyük sevgiləri vaxtsızlıq sindromu ilə birgə yaratdı… heç 
vaxtına, məqamına düşməz böyük sevgilər… 

İman.
 ***** 
O adamlar var haa, cəhənnəmdə olsalar düşünmədən yanlarına 
yüyürərik… 
bax, onları itirməyin… 

İman.
 *****
Gözlərin dünyanın ən hüznlü yeri… məni gözlərində gizlət… 

İman.
*****



Bəzən danışdığım yalanlar çox həqiqətlərdən daha dəyərli oldu… 
İman.

 ***** 
Küsülülük yemək kimidir, çox saxlasan xarab olacaq… 

İman.
 *****
Hamı kimi düşünmək, çoxluğun yanında olmaq
deyil… azlıqda olan, haqlı olanların 
yanında olmaqdır BÖYÜKLÜK… 

İman.
 *****
Bağışlamaq böyüklük amma, hər şey bağışlanmaz!!! 

İman.
 *****
Dilindən çox gözlərinə güvəndim – gözlərin yalan deməz… 

İman.
 ***** 
Bəzi şeylər keçmişdə qalmalı… bu gününüzə daşımanız doğru olmaz…
 

***** 
Yaxşı birini Yaxşı insandan soruşun… namərd biri zatən yaxşı olana pis 
deyəcək…
 *****
Dünyanın ən qəddar adamıdır içində sevgini öldürən adam…
 *****

Sevgisinə, sevdiyinə qalib gələn adam uduzmuş adamdır...

 ***** 

Nəyisə yaxşıya doğru dəyişmək fikrin varsa, özündən başla... 

 *****
Pis insanları pisliklər də sevmədiyi üçün başlarına pis işlər gəlməz...

 İman.

 *****

Pis işlər yaxşıların sınağıdır... 
İman.

 *****

Uşaqlar böyüməyə can atarlar, kiçik ikən daha böyük olduqlarını 
bilməzlər... 



İman.

 *****

Qürur sevgidə ən sonda qapını döyməyə haqqı olan hissdir... 
İman.

 *****

Bəzən ruhumuz istəyir deyə, olmayan yerdə axtardığımız 
adamlardır dünyanı gözəl edən...

İman.
 *****

Dünyada haqq axtarmaq, cənnətdə molla axtarmaq kimi bir şeydir... 
İman.

 *****

Bir  omur  gozleriniz  yolda  qalmasini  istemirsizse,  sevdiklerinizi  
itirmeyin...

Iman.
*****

Bir ömür yaşayıb doğulmayanlar oldu dünyamızda...
 İman.

 *****

Dünənin işığı bu günə düşməz... 
İman.

*****

Keçmişimiz köklərimizdir... 
amma böyüyüb ağac olmasaq, 
kölgəmiz olmayacaq... 

İman.
*****

Keçmiş sevgili, peşəkar oğru kimidir,hansı qapını açacağını,hardan nəyi 
götürəcəyini hamıdan yaxşı bilir... 

İman.
*****

Kosmonavtların deyil, günahsız incidilənlərin yaşadığı çəkisizlik daha 
ağır... 



İman.
*****

Birinə vurulub... hamıda onu axtarmaq 
var birdə…

İman.
 *****

Tanrı nə verdisə, xeyirə verdi... 
bizler xeyirli nəticə çıxara bildikmi...??? 

İman.
 *****

Qadınını tərbiyə etməyən millət (Xalq) 
tərbiyəsiz nəsil yetişdirər... 

İman.
 *****

İnsan dəyərli olmadıqca heç nəyin dəyəri yox... 
İman.

 *****

Ümidləri öldürənlərdir dünyanın ən qəddar adamları ...
İman.

 *****

Bəzi mövzular qapanmaz... 
bəzi sevdalar bitməz... 
bəzi böyüklüklər hey ruhumuzda olar, 
bizləri tərk etməz... 
ümidlərimiz ölməyincə ...

İman.
*****



Bəzən acılarımız yaşadar bizləri... 
bəzən də acılarımız qoymaz yaşayaq... 

İman.

 *****

Hər şey dəyişər, xasiyyət dəyişməz ... 

İman.
*****

Agıllı adamlar üçün çox vaxt deyiləsi sözlərin deyilməyən hissəsidir 
səssizlik... 

İman.

 *****

Bəzən yaşadığı mühitə bənzər insan...doğrularda yalan axtaracaq 
qədər inamsız olar...

 İman.
 

*****

Bir ömür yaxşılığın nə olduğunu bilməyənlər, yaxşılıqdan o qədər 
gözəl şeylər anladar ki... 

İman.
****



Dünyaya görə QADININI deyil...
QADININA görə dünyanı secəcəksən... 

İman.
*****

İstəsən hər şey edə bilərsən, amma hər şeyi istədiyin vaxt edə 
bilməzsən... 

İman.
*****

Susmağın da, danışmağın da dəyəri yerinə və zamanına bağlıdır... 
İman.

 *****

Hər  kəs  işinin  nəticəsinə  baxar...  nələrin  bahasına  başa  gəldiyinə 
deyil ... 

İman.
 *****

Özünüzü  aldatmayın...  kimsəyə  ehtiyacı  olmayan  insan  yoxdur... 
İnsansansa, insana ehtiyacın olacaq... 

İman.
 *****

Heç gözləmədiyiniz anda heç gözləmədiyiniz adamdan gələn yaxşılıq 
heç gözləmədiyiniz qədər kövrəldər ruhunuzu...

İman.
 

*****

Cəhənnəmdə belə hamını bir qazanda
qaynatmaq yanlış olardı...
bütün hallarda istisnalar olmalı məncə…

İman.
*****

Xatirələri ilə gizlənpaç oynayan adama bənzər gecikmiş sevgilər...
İman.

 

*****

Bəziləri zamanla, bəziləri dogushdan onurgasiz olar... 
İman.

 *****

Xarici  gözəlliyinə  çox diqqət  ayıran  kişilər  xəyanətə  daha çox meyl 
edərlər... 

İman.
 

*****



Ne  haqqsizsan  heyat…saatin  cansiz  eqrebleri  bele  gunde  iki  defe 
gorushurken uzun iller gorushe bilmeyen insanlar var…. 

İman
 

*****

Allahı qəbul etməyən kimsəylə  rastlaşmadım...  Allahın istədiyi  kimi 
yaşamağı bacaran birinə də rast gəlmədim... 

İman.
 

*****
Bəzən udmaq,  bəzən uduzmaqdır  qorxu və  cəsarət...  birinin  pislənib 
digərinin təriflənməsinə rəğmən...

İman.



Pis insanlara özünü düzəltmək üçün vaxt verməkdən Allah da yorulub... 

İman.

*****

Yaxşı adamlar dəniz kimidilər.... İçlərində pis heçnə saxlamazlar... 

İman.

*****

Yaxşılıq etdiyiniz adamdan deyil, Tanrıdan gözləyin mükafatınızı ....ya 
onların ya da başqalarının əli ilə mükafatınızı Tanrı göndərəcək!!!..

İman.

*****

Adamlari bashqalarinin fikrine gore deyil,emellerine gore taniyacaqsiz...  
İman.

                              
*****

Tərslik qanunu: insan yalan dünya üçün satar haqq dünyasını... 

İman.
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