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Elnur Uğurun bir kitabını, ayrıca yeni yazdığı bir 

neçə yeni şeirləri də oxudum. Heç şübhəsiz, istedadlı 

və deməyə çox sözü olan bir insandır. Oxşar 

intonasiyası, deyim tərzinə, sözlə oynamaq həvəsinə 

rast gəldim. Amma daha çox özünə bənzəyir, bu da 

mənim ona inamıma əsas verir. Onun keçib bu yaşa 

kimi gəldiyi yolda hər bir istedadlı gənc şairin 

yaradıcılığında bunlar var. Mənə elə gəlirdi ki, 

bunlar qaçılmazdır. Əvvəla, məncə, hər bir şair 

yaşının və istedadının çoxluğundan asılı olmayaraq 

özünü nə birinci, nə də axırıncı saymalıdır. O, 

dairədə nöqtə kimidir. Kainatda ən kamil fiqür 

dairədir. Dairədə nöqtə də bir dairədir. Ona görə  bu 

kəhkəşanda hər şair öz yerindədir. Şairə ömür elə 

özünü axtarıb tapmaq üçün verilir. Hər bir istedadlı 

gənc şairə ilhamı yazmaq cəsarəti verdiyi kimi, 

yazısında artıq sözləri, misraları pozmaq cəsarətini 

də aşılamalıdır. Ən çox sevdiyi şeirini çapa ha-

zırlayarkən ona düşmən kimi, qəddar yanaşmağı ba-

carmalıdır. Yoxsa şeirə yabanı ot kimi düşmüş mis-

ralar həssas oxucuya sənin tənbəlliyin kimi görü-

nəcək.Onlar örüyüb artacaq. Şair əslində, elə bir az 

da mazexistdir, şirin əzablarından özü həzz alır. Ulu 



4 

babamız “Dərdim dərmanından şirin, etmə dərman 

get, ey həkim!” – demişdir. Şairə ömür yazdıqlarını 

təmizləmək, cilalamaq üçün verilib. 

Elnur, mənə bu sözləri yazdıran sənin şeirlərindi. 

Bu sözlər bir az da özümə aiddir. Yaşımın səksəni 

keçmiş vaxtında çox yazmağa qorxuram ki, yaz-

dıqlarımı qayıdıb təmizləməyə, cilalamağa vaxtım 

qalmaz. Demək istəyirəm, bu yazdıqlarım hamımıza 

aiddir. Amma sənin yaşında, sənin vaxtında buna 

vərdiş etmək daha yaxşıdır. Bu uzun bir ömür boyu 

davam edən marafon yarışında sənə uğur diləyirəm. 

“Birinci ol!” demirəm. Sona kimi get! Nəfəsini ölç – 

biç get! Son nəfəsə kimi şair ol. Bu, o deməkdir ki, 

son nəfəsinə qədər vicdanına sadiq olacaqsan. Eşqlə 

yaşayacaqsan. Gözəl insan kimi yaddaşlarda 

qalacaqsan. 

Uğur olsun! 

Hörmətlə:     Fikrət Qoca 

Xalq şairi 
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Yaxın müddətdə şəxsən tanıdığım, illərlə mətbu-

atdan yaradıcılığını izlədiyim çox istedadlı, tanınmış 

Şair – publisist, müəllim Elnur Uğurun çapa gedəcək 

“Təkcə sən bilirsən” şeirlər kitabı səhifə-səhifə 

stolumun üstündədir. Şeirlərə diqqət yetirdikcə iki il 

bundan əvvəl tanıdığım, daima sıx görüşdüyüm şair 

oğlumun surəti canlanır gözlərimdə. Həmişə onun 

üzündə nur,təbəssüm, gözlərində zəka, ürəkləri fəth 

edən şeiriyyət görmüşəm. 

Müasir ədəbiyyatımıza zənginlik gətirən, öz doğ-

ma Surra kəndində yazıb – yaradan şair – müəllim 

mənəviyyatca çox zəngin elmi biliklərə yiyələnmiş, 

vicdanlı,safqəlbli, ürəyi Vətən eşqilə döyünən söz 

sahiblərindən olan vətənpərvər şair Elnur Uğurun 

şeirləri müəllim ocağında yaranır. Şair oğlumun 

şeirlərinin əhatəsində göy qurşağının əlvan rəng-

lərinə, zəka dənizinə düşürəm. Elnur şairdir, həm də 

müasir şairdir. İstedadı sayəsində Prezident 

mükafatına layiq görülüb. O, müəllim ocağında 

doğulub. Onun şeirləri şübh çağı şəfəqlərin qızar-

tısından boylanan Günəş kimi mədəniyyət ocağın-

dan beləcə boylanır. 

Şairin şeirlərini oxuduqca fikirlərim,duyğularım 
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təzələnir. Necə də gözəl deyir şair: 

“Çölünə daşı içini, 

İçdə bütöv mən böyüsün!” 

Elnur Uğuru bir şair kimi misra – misra oxuyanda: 

“Vətən deyən oğullara, 

Yol verin, Vətən böyüsün!” -  sətirlərində əsl şairin 

ürək çırpıntılarını duyuram. 

O, Vətənə bağlı olan şairdir. “Xocalı”şeirində qeyd 

etdiyi kimi vətən qarşısında vətəndaşlıq məsu-

liyyətini anlayır: 

“Ürəyimi yandıran köz, 

Başımın külü Xocalı!” – deyən Elnur sevgisinin sə-

mimiyyətini daha qabarıq şəkildə poetikləşdirir. 

Elnur Uğurun Vətən mövzusunda yazdığı şeirlərlə 

yanaşı, fəlsəfi və məhəbbət mövzulu şeirləri də kitab-

da yer alıb. Mən onları oxudum və zövq aldım. İna-

nıram ki, oxucuları da zövq alacaq. 

Müəllim söz-sənət ocağında yanan bir zəka çıra-

ğısan,şair. Tanrının gözü üstündə olsun! Uğur yol 

yoldaşın olsun... 

 

                 Güləmail Murad 
                                   Şair, publisist, 

                                   Prezident mükafatçısı 
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Çölünə daşı içini, 

İçdə bütöv mən böyüsün. 

Yay bütün yurda sevgini, 

Hər məndə bir sən böyüsün. 

 

Ruha nə məcburdu belə? 

Vətəni bölürsüz elə. 

Haralı sualı ilə, 

Qoymursuz nədən böyüsün? 

 

Qarabağın bəxti qara, 

Qar yağır qarı yollara. 

Vətən deyən oğullara, 

Yol verin, Vətən böyüsün! 
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Səni qandan yoğurdu, 

Uğrunda can verənlər. 

Yurdu torpaq edən yox, 

Torpağı yurd edənlər. 

 

Namusumun hicabı, 

Əqidəmin sancağı, 

Tariximin yaşıdı, 

Azərbaycan Bayrağı! 

 

Dalğalan başım üstə, 

Azadlığım şirindir. 

Hara ki kölgən düşür, 

Müqəddəs and yerimdir. 

 

Vətən üfüqlərində, 

Ləpələnsin bu üç rəng. 

Səmandan nur ələsin, 

Ay - Ulduz, öpüşərək. 

 

Türk elləri salamlar, 

Üzündə xoş növrağı. 

Türklüyümün sübutu, 

Azərbaycan Bayrağı! 
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Yolunda canıma qıya bilmədim, 

Bacara bilmədim ölməyi, Vətən! 

Səndə Araz boyda məzar qazdılar, 

Öyrəndim mən həsrət hörməyi, Vətən! 

 

Soy-soy taladılar Qarabağımda, 

Bu, namus yarası qara bağrımda. 

Sinən oyulduqca yad caynağında, 

Yırtıldı əynimin köynəyi-Vətən! 

 

Gəldim gəlişimin havası oldun, 

Sən mənə torpaq, od, hava, su oldun. 

Bütün sonlarımın sonrası oldun, 

Səndən öyrənmədim sevməyi, Vətən! 

 

Eh, yadlar talançı, doğmalar dönük, 

Sinəm həsrətindən körükdür, körük. 

Sənə duyğulardan hörmüşəm hörük, 

Düyün çox, yox bircə  ilməyi, Vətən! 

 

Hər gecə baş-başa sənlə yatıram, 

Hər gecə yuxuda haqqa çatıram. 

Andımla adını rəhbər tuturam, 

Kəlmeyi-şəhadət, kəlmeyi-Vətən! 
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Kişilər ağlamaz axı, 

Ağlama, şəhid atası! 

Göz yaşından Vətən axır, 

Ağlama, şəhid atası! 

 

Əyilmə, qaldır başını. 

Göylərə sil göz yaşını. 

Daş elə Vətən daşını, 

Ağlama, şəhid atası! 

 

O tək sənin oğlun deyil, 

Onu Vətənin oğlu bil! 

Fəxr elə, qəbrinə əyil, 

Ağlama, şəhid atası! 

 

Dağ qaldırmaz oğul dağın, 

Kəsilib bağdan göy tağın. 

Qurbanıyıq bu torpağın. 

Ağlama, şəhid atası! 

 

O məzar xalqın and yeri, 

Altı diri, üstü diri. 

Sən də and içənlərin biri, 

Ağlama, şəhid atası! 
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Kim qaladı bu təndiri? 

Kim yandırdı bu ocağı? 

Təndirdən qopmur küt yeri, 

Bir az itilə bıçağı. 

 

Ağzı dönük tiyəsinə, 

Üzü dönük yiyəsinə. 

Bu niyənin niyəsi nə? 

Yurd qarı düşmən qucağı. 

 

Yırtılır ömrün yelkəni. 

Gəlsin aparsın da məni, 

Kim bilirsə bu Vətəni, 

Öz ailə üçbucağı. 

 

Bilməzlər uzaq dayansın, 

Uzaqlar uzaqda yansın. 

Yaxın da, uzaq da yansın, 

Sönməsin Vətən ocağı. 
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Adını siz qoyun eşq tarlasında, 

Cücərdib əkdiyim nə dəndir,nə dən? 

İçimdə göyərən ulu sevdanın, 

Sünbüllü zəmisi Vətəndir, Vətən. 

 

Ruhum bu,sevgidən tutulub mayam, 

Üç dünya yaşayır məndə, mən buyam. 

Yerdə öz dibim var, göydə öz qayam, 

Ortada dolaşan bədəndir, bədən. 

 

Məna daşıyıram öz surətimdə, 

Surətim boy verir söz surətində. 

Hələ nələr yatıb bəsirətimdə? 

Oyanmaq istəmir nədəndir, nədən? 
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Göyədək ucaldır düşüncələri, 

Torpağın döşündən əmən şeirim. 

Kürdə yaxalanır durulanmağa, 

Arazın suyunda çimən şeirim. 

 

Dağınıq saçları meh sığallayır, 

Verib ürəklərə beh sığallayır. 

Sübhün ağ üzündə şeh sığallayır, 

Bu eşqlə daranır çəmən şeirim. 

 

Qopub düşüncəmdən yerə düşüncə, 

Göylərə ucalır hər göy düşüncə. 

Zülmətin gözünü haqdan deşincə, 

Səpir hər batinə bir dən şeirim. 

 

Hamilə arzular sancılı yatır, 

Sabaha doğulan ümid boy atır. 

Bir şəhid qəbriylə vüsala çatır, 

Həsrətdən inləyən Vətən şeirim. 
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Sözümlə açılır Tanrının dili, 

Göyün yeri öpən dodağıyam mən. 

Məndə birləşibdir göy, yer - ikili, 

Tanrının yeriyən ayağıyam mən. 

  

Qurban göndərildim insaniyyətə, 

Kəsin, qəbul olum bir saf niyyətə. 

Qanım sülh çiləsin bəşəriyyətə, 

Axı yerdən göyə eşq bağıyam mən. 

 

Gəzən bədənlərdə düşünən başam, 

Ömür bir üzükdür, üstündə qaşam. 

Sağam bir Vətəndə daş vətəndaşam, 

Ölsəm də, Vətənin torpağıyam mən. 
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Ustad Fikrət Qocanın “Neyləsin” rədifli şeiri-

nin təsirindən uzun müddət idi çıxa bilmirdim. 

Bu şeir məhz ustadın həmin şeirinin təsirilə 

yazılmışdır. 

          

Qara –qara ötən günlər, 

Daha gəlməsin, gəlməsin! 

Payız tələsdi sevdama, 

Sevdam neyləsin, neyləsin? 

 

Laçında qəribdi yollar, 

Orda min şəhid qəbri var. 

Gedək qoy bitsin intizar, 

Kimsə bilməsin, bilməsin! 

 

Doğrama Vətən yaramı, 

Səngimir axır eşq qanı. 

Hanı, o boyda yurd hanı? 

Edə həmləsin, həmləsin. 

 

Əllərim üzümdə azdı, 

Bəxtim bu qədər dayazdı? 

Taleyim ayrılıq yazdı, 

Hər bir cümləsin, cümləsin! 

 

Səcdə yeridir alnıma, 

Torpaq Vətən, torpaq – Ana! 

Vətənsiz itirib,Ana, 

Elnur qibləsin, qibləsin! 
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Güllələr ağzında soldu,                                              

Vətənin gülü – Xocalı.                                                 

Ürəyimi yandıran köz,                                                

Başımın külü Xocalı!                                               

 

Hər hecan qanlı kəlmədi, 

Adın yarımçıq cümlədi. 

Səni qoruya bilmədi, 

Mən kimi dəli, Xocalı! 

 

Sinəndən axıtdı qanı, 

Qanın dondurdu zamanı. 

Yer qaldı, yerlisi hanı? 

Hər tərəf ölü – Xocalı! 

 

Yazdıqca qəlbim qıc olar, 

Bu dərd mənimlə qocalar. 

Əsir düşdülər Xocalar, 

Ey xoca eli, Xocalı! 

 

Gözünü yumub cahana, 

Hər vücud döndü zamana. 

Yaralı Azərbaycana, 

Daşan qan gölü, Xocalı. 
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Xocalı dəhşətinə ağlaram, yana-yana, 

Burda bir soy məhv olub, insan qıyıb insana. 

Necə insan deyim bu lənətlənmiş şeytana, 

Yox, insan belə olmur! 

 

Bir iltək Xocalıda o gecə çox uzandı, 

Zaman dondu şaxtada, vaxt axsadı, yubandı. 

Şəhər səhərə qədər, Allah, tamam talandı, 

Yox, insan belə olmur! 

 

Neçə gülçöhrələri tikanlarla cızdılar, 

Düşmənlər bu oyunda mənliyi uduzdular. 

İnsanlığın alnına qara hərflə yazdılar, 

Yox, insan belə olmur! 

 

Ağappaq qarın üstə qan qırmızı ləkəydi, 

O gün haqq rəssam olub kaş bunları çəkəydi. 

Ruhlar pərən – pərəndi, ahlar tikə - tikəydi, 

Yox, insan belə olmur! 

 

Fələyin həyasıydı, qar üstə qan ləkəsi, 

Haqqı tikələmişdi o gün insan tikəsi, 

Necə də yaman imiş yaman qonşu hikkəsi? 

Yox, insan belə olmur! 
 

Qorxulu düşmənimin Adəm gələndən bəri, 

Etdiyini etməyib heç bir insan əlləri. 

Dünya, aç gözlərini, gör bu həqiqətləri, 

Yox, insan belə olmur! 
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Bıçaqları əridin, 

Güllələri kiridin. 

Qəlbə sevgi yeridin, 

Nifrət ayaq açmasın! 

 

Dünya güclər əlində, 

Güclər biclər əlində. 

Vaxtsız köçlər əlindən, 

Ruh bədəndən qaçmasın! 

 

Sonu yox qana qanın, 

Qanı burax, sən canın! 

Bu tapmaca dünyanın, 

Kim tapıb ki, açmasın? 
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Ədavət toxumu səpir silahlar, 

Hara güllə dəyir, qəzəb çırtlayır. 

Boğur yer kürəsin kürəcik ahlar, 

Ah üzündən yerin bağrı çatlayır. 

 

Özü silkələnir yer öz içindən, 

Yer altı ayıltmır yerin üstünü. 

Zaman ürək dolu insan köçündən, 

Döyür çiyinlərə tabut büstünü. 

 

Gedir çiyinlərdə köç axın - axın, 

Gedir şəhid olmuş ümidim-zaman. 

Hər ömür bu qədər uzaqkən yaxın, 

Boylanır üzümə bir başdaşından. 

 

Susdurun qanağız dəmir-dümürü, 

Yer üzü boğulsun gül yağışında. 

Dolsun çiçəklərlə hər insan ömrü, 

Patronlar pas atsın patrondaşında. 
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Bir güllə atıldı göylərə sarı, 

Göyün göy gözündən qan düşdü yerə. 

Elə bil üzünü sübh cırmaqladı, 

Şəfəq çilikləndi dan düşdü yerə. 

 

Qıy səsi özünü çırpdı səmaya, 

Sanki dalğa yudu, uçuldu qaya. 

O da bir dünyaydı, dünyada dünya, 

Verdi dünyasında can düşdü yerə. 

 

O quş qış ömrünə bir qiyyə çəkdi, 

Bilmədi ilk kərə son niyə çəkdi. 

Ruhunu yaradan göylərə çəkdi, 

Sürüşdü əynindən don düşdü yerə. 
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Bir işin nəticəsiyəm, 

Səbəb bu candı əynimdə. 

Özü ruhdur, üzü dəri, 

Canım bir dondu əynimdə. 

 

Bir bədəni tutdum kirə, 

Kirayə haqqın ruh verə. 

Gedirəm getdiyim yerə, 

İlahi andı əynimdə. 

 

İşığa büküb içimi, 

Yığıram çölə köçümü. 

Tanrım, söz adlı elçimi 

Məndə mən yondu əynimdə? 

 

Göz yaşım yoluma yağdı, 

Boşuma, doluma yağdı. 

Sağıma, soluma yağdı, 

Ruhum islandı əynimdə. 
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Bu necə qəflətdir dünya bir qəfəs, 

Az bu buxovlarda kündələn, adam! 

Elə yıxılmısan özün-özündən, 

Üzü astarına köndələn adam! 

 

Cisminin göyünə ruhun çətirdi, 

Ruhun nişangahda cisminə tirdi. 

Cismini dünyaya ruhun gətirdi, 

Tələsmə ruhunda kölgələn, adam! 

 

Bir qurtum nəfəsdir bu ömür camın, 

İçənlər doydumu, kim aldı kamın? 

Alçaq hasarlardan alçaqdı damın, 

Ey özü özünə göydələn adam! 
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Bir gün təkdim, sonra iki, 

İndi dönüb üç olmuşam. 

Bir gün baxıb görərsiz ki, 

Öz əynimdə heç olmuşam. 

 

Buracan çaylar keçmişəm, 

Buracan arxlar içmişəm. 

Buracan nələr seçmişəm? 

Savab doğub suç olmuşam. 

 

Axırı yoxdur əvvəlin, 

Əvvəli odur əvvəlin. 

Mən bu beş günlük cədvəlin, 

Üç gününə köç olmuşam. 
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Bu dəniz dünyada hərə bir cürə, 

Var qayıq adamlar, avar adamlar. 

Adamı adama çəkib gətirər, 

Adamı adamdan qovar adamlar. 

 

Göydələn fikrimin səmalar qoynu, 

Səmalar qoynunda doğur hər oynum. 

Torpağın bətnində torpaq soyunum, 

Duymasın üzü daş, divar adamlar. 

 

Dünya gözdən düşər özüm qarışıq, 

Sevgimdən almasa sübhüm yaraşıq. 

İçim ütülüdür, üzüm qırışıq, 

İçimdə özünü ovar adamlar. 
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Ruhum o qədər ağırdı, 

Addımbaşı çökür cismim. 

Eh,məni kim çağırdı? 

Yatmışdı külldə küll cismim. 

 

Buludlu yağış adamdım. 

Göylərdən bacaya damdım. 

Duruluğumdan bulandım, 

Yırtıl əynimdə, tül cismim. 

 

Gün daradı, külək yoldu, 

Yuxu ömrü gerçək yoldu. 

Günlər ləçək-ləçək yoldu, 

Səni özündən, gül cismim. 

 

 

    

     

 

 

          



26 

 

 

 

İndi evlər təməldən yox, 

Baxsana damdan yıxılır. 

Pillələrdən dəymir adam, 

Adam adamdan yıxılır. 

 

Mənə sərhəd, nə sədlər var, 

Nə də başqa bir hədlər var. 

Qalıq qalan ədədlər var, 

Kəsrlər tamdan yıxılır. 

 

Çıx, üstəgəl, ha vur, ha böl, 

Tamamlamır içini çöl. 

Bu dünya hər səhər, sən öl, 

Dildə duamdan yıxılır. 
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Ömür dolur sünbülə, 

Vaxt adlı bu biçində. 

Gör neçə buğda yatıb, 

Bir sünbülün içində. 

 

Maya tutub mayadan, 

Cana dolub həyadan. 

Tale adlı qayadan, 

Atılmaq var içində. 

 

Zəmi- zəmi sellənib, 

Sarı simtək tellənib. 

O zəhmətdən göllənib, 

Əzin, suyun için də!!! 
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İndi bildim, nə çəkir, 

Şüşəsiz pəncərələr. 

Allah, nə lüt görünür, 

İnsansız mənzərələr? 

 

Hərə yerdən daş atır, 

Çiliklənir şüşələr. 

Qıraq yox, içəridən, 

Üşüyür pəncərələr. 

 

Bu dünya pəncərədir, 

Şüşələri insanlar. 

Şüşələrdən qan axır, 

Pəncərədən baxan var?! 
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Hələ çox döyəcək külək qapını, 

Bacadan düşməz ki, çörək, ağlama! 

Onlar nağıllarda uyduruldular, 

Dünyada qalmayıb mələk, ağlama! 

 

Yaşamaq döyüşmək deməkdi elə, 

Vur demək vurmağa köməkdi elə. 

Göz yaşın qəlblərə kim əkdi elə? 

Üzünə üzdən tut ələk, ağlama! 

 

Əsirsə, kəsməyə çalışma önü, 

İçinə boy vermir kiminsə gönü. 

Hər ötən gün, gülüm, bir sevgi günü, 

Əl deyilsən, yaşa əlcək, ağlama! 
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Bu yaşıma qədər gəldim, 

Zaman qaç dedi, qaçmadım. 

Özüm kölgəmdə dincəldim, 

Bir qapı örtüb-açmadım. 

 

Girmədim qoltuq altına, 

Kiçik ürəklilər kimi. 

Əlacsızın əlacına, 

Süfrə sərdim ürəyimi. 

 

Ehtiyat etdim önümdən, 

Arxadan vurdular məni. 

Nələr keçirdi könlümdən, 

Nəylə doyurdular məni? 

 

Üzümə üzdən gülənlər, 

İçində kəsdi doğradı. 

Adım dünyaya gələndən, 

Bu dünya mənlik olmadı. 

 

 

     

 

 

 

 



31 

 

 

 

Hicran çalır nəğməsini, əzizim! 

Ayrılmağa gəldiyimiz vaxtdı, vaxt. 

Başımızın üstdən uçur qanadsız, 

Kim deyir ki, altımızda taxtdı vaxt. 

 

Bir bədəndə iki bədən daşıdıq, 

Bir nədəni ikiyəcən daşıdıq. 

Söz gülləsin tətiyəcən daşıdıq, 

Barmaqların arasından axdı vaxt. 

 

Duyğuların gözü kökdən saraldı, 

Başımızın üstündə bəxt qaraldı. 

Cismimiz də ruhumuza daraldı, 

Özümüzdə əynimizi sıxdı vaxt. 
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İnamla yoğurub arzularımı, 

Sevgi kündələdim şeirlərimdə. 

Göylər pıçıldadı misralarımı, 

Mələklər endirdi çiyinlərində. 

 

Kiməm ki sahibi olam bir sözün? 

Sözün sahibi var o pıçıldayır. 

Bəzən yadlaşıram özümə özüm, 

Görürəm içimdə bir üz ağlayır. 

 

Söylədən həqiqət, söyləyən mənəm, 

Bu şeri yazmağa vasitəyəm, bil. 

Haqsız bir kəlmə də söyləyəmmərəm, 

Haqqın dərgahının qasidiyəm bil. 
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Dayazda üzməyi xoşlamıram da, 

Dərində üzməyə nəfəsim çatmır. 

Batıram bilmirəm haramdan çıxım, 

Özümə meh əlim, şeh səsim çatmır. 

 

Tərsinə fırlama oxun bu ömrün, 

Oxuna yaydaykən toxun bu ömrün. 

Mənə bahar ətri qoxun - bu ömrüm, 

Hər gün iyləməyə həvəsim çatmır. 

 

Eşqdən xəstələrin mən də biriyəm, 

Bir azad ölüyəm, məhkum diriyəm. 

Ruha aşılanmış samsaf dəriyəm, 

Dərimə mən boyda qəfəsim çatmır... 
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Hardansa harasa qan damcıladı, 

O qandan doğuldu fitrət heyrətdi. 

Qan dönüb can oldu can qamçıladı, 

Yazıldı surətdə surət heyrətdi. 

 

Axdıq batinləri batil eylədik, 

Canı öz canına qatil eylədik. 

Yırtdıq pərdələri bir qətl eylədik, 

Xilaskar doğulduq heyrət, heyrətdi 

 

Üç dünya dolaşdıq, üç dünya gəzdik, 

İç dünya dolaşdıq, iç dünya gəzdik. 

Kəsdi qapımızı köç, dünya gəzdik, 

Heç nədən almadıq ibrət heyrətdi. 
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Bu yolların dəvə beli, 

Hürgüc-hürgüc, təpə-təpə. 

Gözlərimdə işıq seli, 

Yolu yellər ləpə-ləpə. 

 

İlki haça, sonu haça, 

Tən ortada ayaq açan! 

Bilmirsən haracan, haçan, 

Bəxt nə tökə, vaxt nə səpə. 

 

Gedirsən, ayağında yol, 

Uzanacaq, dözümlü ol. 

Hələlik de, demə sağ ol, 

Bəlkə, döndün bu tərəfə. 
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Sizlik deyilsə, qoşmayın, 

Başı başlara, başlara. 

Səs salmaq istəyirsiniz? 

Torpağı vurmayın, vurun, 

Daşı daşlara, daşara. 

 

Səntək yaşarsa sən səni, 

Düz çək həyatın şəklini. 

Çəkdir onunla şəklini, 

Xatirətək bu torpağı, 

Daşı, daşlara, daşlara. 

 

Hər nə olursa adam ol, 

Həyat hökm edir madam,ol. 

İz salmasa, getdiyin yol, 

Tutacaq hər gün gələcək, 

Daşı daşlara, daşlara. 
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Bir addımlıq məsafəyik, 

Ön quyu, arxa sıldırım. 

İp salla üzü üzümə, 

Özümü sənə qaldırım. 

 

Bu addımlıq məsafədə, 

Səni ilk gördüm yaxından. 

Əlim dərdlərin əlində, 

Tuta bilmədim yaxandan. 

 

Geriyə yol yox bilirsən, 

İrəli təhlükəlidir. 

Bax baxışına toxunan, 

Sənə sevgimin əlidir. 

 

Əl məndən ətək səndəndi, 

Bilirəm ətəyin gendir. 

Özümü sənə çəkməyə, 

Ətəyini bir az endir. 

 

Bir addımlıq məsafəyik, 

Ön quyu,arxa sıldırım. 

İp salla üzü üzümə, 

Özümü sənə qaldırım. 
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Xoş üzlə gəldim hər gün, 

Olmadı xoş getdiyim. 

Yadıma gəlmir nə vaxt, 

Özümlə tuş getdiyim. 

 

Tale dediyin yoldu, 

Yol-yol saçımı yoldu. 

Bilmirəm neçə yoldu, 

Qapından boş getdiyim. 

 

Düşüb bəxt təkərinə, 

Gecəm enir dərinə. 

Həmdəm et dan yerinə, 

Məni də qoş, getdiyim. 
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Dünya ömrümüzün damı, 

Milyard illərin üstüdür. 

Arada dəri canımız, 

Ruhun yarımçıq büstüdür. 

 

Hər gün bir yerindən qopar, 

Gah gün döyər, gah yel yıxar. 

Bu gəliş, bu gediş ki var, 

Tanrı sınağı, testidir. 

 

Gəldik, bişdik başdansovdu, 

Ocaqçı ocaqda ovdu. 

Çölünə baxsan, alovdu, 

İçinə girsən tüstüdür. 
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Beş gündür xoş gün dediyin, 

Ruhum altıncını yozur. 

Həyat danışıq konturu, 

Şifrəni Əzrail pozur. 

 

Kimi tox,kimisi acdı, 

Ömür od üstündə sacdı. 

Ölüm Allahdan mesajdı, 

Onu biz doğmadan yazır. 

 

Ağrı cavabsız çağrıdı, 

Cavab sorduqca ağrıdı. 

Tanrım, məni kim qarğıdı? 

Yol gələn məndə yol azır. 
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Sular atılır qayadan, 

Şəlalə qayada sınır. 

Daşlarda çiliklənir, 

Suda nəfəs çırpınır. 

 

Su altında ağlayır su, 

Altdakı sular nə çəkir? 

Hər daşın daş sinəsinə, 

Sular göz yaşını əkir. 

 

Sular atılır qayadan, 

Suların intihar günü. 

Sular özündən üzülür, 

Bu ölüm doğur özünü. 
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İçimdə bir bulaq qaynar, 

Gözü könlümdən durudur. 

Hər damcı elə səs salar, 

Sanki İsrafil Surudur. 

 

Məni anamda ovladı, 

Gətirdi atam övladı. 

Dünya da qurd-qurd tovladı, 

Suya atdı,su qurudu. 

 

Son çıxış yolun o darsa, 

Qəm yemə döngələr darsa. 

Arxamca söylənən varsa, 

Bu, Elnurun uğurudur 

 

 

 

 

 

         



43 

 

 

 

Özün yazdın bu qisməti, 

Ayağından başa kimi. 

Əmrinə müntəzir durdum, 

Torpağından daşa kimi. 

 

Hər gün özümlə oynadım, 

Dedim özümü oynadım. 

Sonda özümü oynadım, 

Özgə bir tamaşa kimi. 

 

Surətim məna daşıdı, 

Daş mənam surət yaşadı. 

Başımda kimin başıdı? 

Tutub məndə daşa kimi? 

 

Əl çaldım çalındı əlim, 

Əlimsiz yalındı dilim. 

Bu nə alındı nə bilim, 

Yazısı bu qışa kimi... 
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Sevgidən vurulan bəndlər, bərələr, 

Nifrətdən bir anda dağılar, atam. 

Bəzən dağ dibinə yatan dərələr, 

Dağın sinəsinə dağ olar, atam 

 

Zaman rəndələyir, izləri sürtür, 

Açılan izlərin üzü üz pörtür. 

Hər eybin üstünü bir eyib örtür, 

Hər eybin altında eyib var, atam. 

 

Az tutub ucundan seç ucuzluğu, 

Suyun göbəyində iç susuzluğu. 

Yolları axsadar yolçusuzluğu, 

Yolçusuz yol olmaz bu yollar, atam. 
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Yollar burub boynunu, 

Süd istəyən körpətək. 

Yollar gözlər yolumu, 

Məndən keçə körpütək. 

 

Yollar boynu bükülü, 

Gəlişimə tamarzı. 

Bütün arzular yarı, 

Tək bu arzu tam arzu. 

 

Bir cüt göz də sərilib, 

Xalı kimi yoluma. 

Məni məndən aparan, 

Yollar girib qoluma. 

 

Addımlarım yeyindir, 

Keçməliyəm yolda yol. 

Məni sabaha endir, 

Əlvida, keçmiş, sağ ol! 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 

  

Hər iki dünya üçün, 

Ruh ən isti gödəkçə. 

Heyif keçən hər günə, 

Əməl əldən gödəksə. 

 

Gəlişimiz sirdi, sirr, 

Gedişimiz sirdi, sirr. 

Hər işimiz sirdi, sirr, 

Əllər düyün ətəkdə. 

 

Dərib, sərib vaxt yuyur. 

Ömrün meyvəsin soyur. 

Zaman şirəsin qoyur, 

Biz boyda bir pətəkdə. 

 

Havalar qaramatdı, 

Bu payız narahatdı. 

Ruh imanda rahatdı, 

Can yorğanda-döşəkdə. 

 

Duymur yalvar-yaxarı, 

Axır ömrün axarı. 

Aşağıdan yuxarı, 

Hara rahat düşək də. 
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Dayandığım yerdə də, 

Yeriyən bir fikirəm. 

Yaşamağa daşdan yox, 

Fikirdən ev tikirəm. 

 

Məni dirildər ölüm, 

Üfürmə, dinməz külüm. 

Elə kövrəyəm, gülüm, 

Güldən də şeh çəkirəm. 

 

Çıxdım ki, Yer səthinə, 

Altı üstündə dinə. 

Gələcəyin bətninə, 

Eşq toxumu əkirəm. 
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Naşı yolur kal meyvəni, 

Bağı bağlığı yandırır! 

Qara utanmır ləkədən,  

Ağı ağlığı yandırır. 

 

Birin min kərə dərdi var, 

Baş girlər hərə, dərdi var. 

Dərənin dərə dərdi var, 

Dağı dağlığı yandırır. 

 

Tanrım, bağışla səhvləri! 

Yoxsa oynar yer məhvəri. 

Ölünü hesab dəftəri, 

Sağı sağlığı yandırır. 
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Nifrətdən yaranır insan qıtlığı, 

Gözün biri lülə, biri güllədi. 

Qəlb eşqi istəyir, ruh azadlığı, 

Bəşərin bəşəri şəri güllədi. 

 

Sevgiylə tutuldu can adlı maya, 

Nifrətə uymaya, sevgiyə uya. 

Sevginin məkanı qəlb adlı dünya, 

Nifrətin mənzili, yeri güllədi. 

 

Nifrətin içi yox, çölü adamdır, 

Nifrət hərb mayalar, dölü adamdır? 

Hərbin bir sifəti ölü adamdır, 

Digər bir sifəti diri güllədi. 
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Atam eşqindən yoğurdu, 

Anam məni kündələdi. 

Zaman qaladı təndiri, 

Məndə məni mən elədi. 

 

Sevgi gəncliyimi hördü, 

Bir ömürdən doğdu dördü. 

Arxamca bir qız yüyürdü, 

Mənə çatdı, səndələdi. 

 

Saçımı ağ cığır bölür, 

Ağ saç qara bəxtə gülür. 

Bir şam qozasıdır ömür, 

Ötüb keçən gün dələdi. 
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Ha bağla, ha açıq qoy, 

Yenə də soyuq gələr. 

Üşüməklə isinər, 

Şüşəsiz pəncərələr. 
 

Qapısını bağlama, 

Pəncərəsiz bu evin. 

Döşəməsi nəmlidir, 

Bu tavansız taleyin. 
 

Tələsməyə tələsmə, 

Tut zamanın nəbzini. 

Dəqiq vur, böl axırda, 

Zaman yazar qəbzini. 
 

Görsən ki, gecikirsən, 

Duysan tələsir zaman, 

Dur özündən köç elə. 

Qaç özün qapınacan. 
 

Neçə-neçə qapı aç, 

Ta ki çat öz qapına. 

Özünü əlavə et, 

Özün öz hesabına. 
 

Ömür adlı misalın, 

Şərti də bu, həlli də. 

Yubansan bu zamana, 

Hər şeyi vaxt həll edər. 
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Sonda yenə qayıdacaq ilkinə, 

Hər təkrardan doğur yeni yenilik. 

Ovulacaq dünya boyda bir sümük, 

Ta içindən quruduqca mən ilik. 

 

Yol günahkar, eh azdıran, azan var, 

Çömçə ömrə gör nə boyda qazan var? 

Bizdən öncə yazımızı yazan var, 

Ha oxuyaq nə sənlikdi, nə mənlik. 

 

Kiçilirik yaş böyüdə-böyüdə, 

Başdan düşdük baş böyüdə-böyüdə. 

Sabahlara daş böyüdə-böyüdə, 

Ha yaşayaq torpağıq bir bədənlik 
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Silahlar çəkdi qəhqəhə, 

Buludlar yağış doğmadı. 

Ölümü bir boş qədəhə, 

Süzən əl ələ doğmadı. 

 

Bu qış da qansız keçmədi, 

Quşlar bahara köçmədi. 

Göy qış kəfəni biçmədi, 

Yerə də heç qar yağmadı. 

 

Nifrətlər doğdu hər zülmü, 

Sevgi boğmadı şər, zülmü. 

Hər gün qətl, insan ölümü, 

Göyə də yerdən damğadı 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 

 

Duman yorğanını çəkib üstünə, 

Yatmayıb hələ bir çimir meşələr. 

Rəngbərəng nəğmələr yağır dumduru, 

Quşların səsində çimir meşələr. 

 

Bir palıd qabardıb önə dik sinə, 

İstəyir hər bir səs dəyə dik, sinə. 

Kaş dünya yuxudan belə diksinə, 

Görə necə həyat əmir meşələr. 

 

Sumax budaq-budaq qan rəngi açır, 

Baxırsan heyrətdən üzdən qan qaçır. 

Dəmirdir: Nil, Motal, Dəmirağacı, 

Dağlara arxadı dəmir meşələr. 

 

Səhər sanki yayır duman tüstünü, 

Oxşar sinəsində o dağ büstünü. 

Neçə müəmmanın örtür üstünü, 

Bir sirr pərdəsidir, bu sirr meşələr. 
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Özüməcən getməyə, 

Vardır ömür biletim. 

Qorxuram ki, yetməyəm, 

Bir dəfədir limitim. 

 

Getdiyim hər yol mənəm, 

Fikirim də yoxdur dönəm. 

İstəsəm, nə vaxt sönəm, 

Hey alışır ümidim. 

 

Fırladır ömrün oxu,  

Yoxda var, varda yoxu. 

Bitmə, ey nağıl yuxum, 

Mən alma istəmədim. 
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Yurd sinəsi sübhə üzü qara gedir, 

Qarabağın bətnində min yara gedir. 

Baş alıbdır gedir, ancaq hara gedir, 

Ulu millətin sabahı? 

  

Fitrətlərin gözü açıq əli korsa, 

Bədənlərə yapışan hər zəli korsa, 

Əlində daş quyu gəzən dəli korsa, 

Quyuların nə günahı? 
 

Zaman mənə sevdiyim bir hava çalmır, 

Ürəyimdə nəğmələr də yuva salmır. 

Nə zamandır qəlbdə sevgi qala,qalmır, 

Nifrətlə çəkirəm ahı. 
 

Savab yoxdur ödəyəsən günah haqqı, 

Yoxdan varıq sən ah haqqı,mən ah haqqı. 

Hər tinbaşı and içirik: "Allah haqqı", 

Gözdən salırıq Allahı. 
 

Biz Vətəndə Vətən daşı olammadıq, 

Nə yanmadıq, nə də eşqdən qalanmadıq. 

Ta nə qaldı çapılmadıq, talanmadıq? 

Sənə gətirdik pənahı. 
 

Zaman dönür, vaxt dolanır, vədə gedir, 

Qoca tarix alıb ağır zədə gedir. 

Hər gün artır günah-günah bədə gedir, 

İnsanın insan tamahı. 
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Bir gözəl çıxa qarşına, 

Gözün gözünə çatmaya. 

Qəlbin də şifrəyə düşə, 

Dilin sözünə çatmaya. 

 

Uzada ömrü altına, 

Sərə səni hər qatına. 

Vaxt dönə qum saatına, 

Axa, izinə çatmaya. 

 

Gözündə üzə o sona, 

Sonra çox uzağa qona. 

Heyrətdən bədənin dona, 

Əlin üzünə çatmaya. 

 

Bir ağac ömrü hörəsən, 

Ayaq üstə can verəsən. 

Bir gün bu ömrü sürəsən, 

Bu da özünə çatmaya. 
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Hər gecə sənə gəlməklə, 

Dağ çəkdim hicran dağına. 

Özümü düyün salmışam, 

Ayaqqabının bağına. 

 

Əlim ətəyində, nolar, 

Qaldır bir az qalxım sənə. 

Taleyimi qaşım kimi, 

Öz alnımda düyünləmə. 

 

Asılmışam, yaxanda, san - 

Ən sonuncu düymə məni. 

Qıyma düşüm öz gözümdən, 

Öz gözümdə döymə məni. 
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Birində bölünüb qala biləsən, 

Elə vurulasan hasil bir ola. 

İkiyə bölünüb ikiləşdiyin, 

Hər hərfin sevgili bir şeir ola. 

 

Yarın yarda qala,yarın özündə, 

Bu yarı canınla yar yarıdasan. 

Ruhun da dondura axan zamanı, 

Ömrün zirvəsində qar qarıdasan. 

 

İkiyə bölünüb tam olasan, tam. 

Bütöv yaşayasan bütün ömrünü. 

İçinə sümürə yar dodağından, 

Yandıra-yandıra tütün ömrünü 
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Sevdik sevgimizdən bir savab umduq, 

Bəxtimiz nə ağır cəzaya düşdü? 

Bu qədər yazılı alın içində, 

Tək bizim alnımız qəzaya düşdü. 

 

Batindən zahirə nə tez alışdıq? 

Bir qətrə qan idik ətə qarışdıq. 

Ömür ütüləndi şax-şax qırışdıq, 

İlk qırış içdəki əzaya düşdü. 

 

Çiy qaldıq guya ki bişmişdik elə, 

Zülmətin gözünü deşmişdik, elə? 

Hardansa harasa düşmüşdük elə, 

Sonda da ruhumuz fəzaya düşdü. 
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Daha xatirələr vərəqlənməsin, 

Bacarsaq, unudaq bir-birimizi. 

Unudaq yandıraq xatirələri, 

Qəlbi yandırmasın xatirə izi. 

 

Nə misram diksinsin adın gələndə, 

Nə sətri hönkürtsün xəyalın gözü. 

Ağlıma sən adlı qadın gələndə, 

Özümü gözümdən qoy salım özüm. 

 

Xəyalım dalğadı, xatirən dəniz, 

Ha səndən qaçıram ləpədöyənə. 

Sahillə görüşüb qucaqlaşmamış, 

Yenə də çəkirsən sənsizliyinə. 

 

Dəniz xatirələr elə coşur ki, 

Dalğalar altında dalğalar batır. 

Qaçıram özümdən xəyalınadək, 

Sənə nə əllərim,nə səsim çatır. 
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Bəşərin ilki sevgi, 

İlkin son mülkü sevgi. 

Həsrəti sil ki, sevgi! 

Səni qəlbə geyinim. 

 

Susdurun silahları, 

Kəsin qarı ahları. 

Əynə nə yas paltarı, 

Nə də qəlpə geyinim. 

 

Dünya adlı quyunun, 

Dadı qaçıb suyunun. 

Siz günahı soyunun, 

Mən də tövbə geyinim. 
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Səni sevdiyimi gizlətmirəm də, 

Sevgiyə Allahtək baxmışdım onda. 

Sən mənim gözümdə bütə dönəndən, 

Ruhu soyundurdun,lüt etdin sonda. 

 

Andıqca əllərim elə acır ki, 

Qorxuram sökülməz qan-qadasız dan. 

Zaman aramızı elə açır ki, 

Özümüz keçirik öz aramızdan. 

 

İndi uzaqlar da yaxından yanır, 

Bir eşqin çiynində gedən tabuta. 

Sevənlər çox zaman belə aldanır, 

Sevgini döndərir o vaxt ta bütə. 
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Hıçqırıb hönkürür xəyallarımda, 

İçindən qaynayır bulaq gözlərin. 

Nə qədər təskinlik vermək istəsəm, 

Vermir sözlərimə qulaq, gözlərin! 

 

Mirvari göz yaşın sınır üzündə, 

İslanıb özünü danır üzün də. 

Yoxsa mənsizliyə yanır üzündə, 

Yağdırır üzünə qınaq gözlərin? 

 

Qəlbdə cücərtdiyim bu eşqi sən dər, 

Razıyam zamanı geriyə döndər. 

Gündüz gələ bilmir, gecələr göndər, 

Qoy gəlsin yuxuma qonaq gözlərin. 
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Çıxasan ümidin vəd edən yola, 

Sağdan addımlayıb, gedəsən sola. 

Kaş tikə biləsən sevgidən qala, 

Sonra da... Sonrası nə olur, olsun. 

 

Götürə ürəkdən qucağa səni, 

Apara yaxının uzağa səni. 

Lap çəkə bir tinə, bucağa səni, 

Sonra da... Sonrası nə olur, olsun. 

 

Dama gözlərində adın sevinclə, 

Baxa yandan doğman,yadın sevinclə. 

Oxşaya adını qadın sevinclə, 

Sonra da... Sonrası nə olur, olsun. 

 

Bürüyüb içini eşq adlı dona, 

Baş alıb gedəsən özündən ona. 

Çatasan sonrası olmayan sona, 

Sonra da... Sonrası nə olur, olsun. 
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Daralıb səbrim daralıb, 

Səsim azıb gen küçədə. 

Səsimə səs verən nə çox, 

Kim var biz gəzən küçədə? 

 

Mən elə bilirdim təkik, 

Neçəyə vuruldu təklik? 

İkimiz iki tən tənlik, 

Məchuluq həmən küçədə. 

 

Bu sən,bu mən,bu küçə, 

Vurulaq, bölünək üçə. 

Cavabı alınar neçə, 

Bərabər ölən küçədə?... 
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Adına bir nəğmə hörüb, 

Bəstələyim bəstə, gəlim. 

Axıb süzülüm qəlbinə, 

Şirin ündə, səsdə gəlim. 

 

Düşsən son payım qismətə, 

Minər qismətim qiymətə. 

Topla məni xoş niyyətə, 

Ey sevgili üstəgəlim. 

 

Ruhuna şəklimi çəkim, 

Özümü qəlbinə əkim. 

Sən əli şəfalı həkim, 

Mən yarımcan xəstə gəlim. 

 

Bütövəm tən də deyiləm, 

Sevgisiz bəndə deyiləm. 

Mən sənsiz məndə deyiləm, 

Məni məndən istə,gəlim. 

 

Bir bənd yağışa çətirəm, 

Açılsam sətir-sətirəm. 

Elnura uğur gətirən! 

Gəl de, gözüm üstə gəlim. 
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Adını bir sətrə yaz büküb yolla, 

Hörüm misra-misra səni şeirə. 

Adını küləklər gətirən yolla, 

Qol-qola gələrəm sən olan yerə. 

 

Sənsiz keçən günlər boşdu,hədərdi, 

Sarmaşıb ayrılmır ayrılıq dərdi. 

İlahi,yazmısan bu nə qədərdi? 

Nə qədər çəkəcəm göz görə-görə? 

 

Sənsiz ötən gündən almır kam arzu, 

Yarımcan arzular olmur tam arzu. 

Valah, istəmirəm belə tamarzı, 

Düşmənim özü də ömür-gün sürə. 
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Ömrümə işıq saç,yaz nəfəsi ol, 

Gəlib ürəyində qurum yuvamı. 

Sığım ürəyinə dar qəfəsim ol, 

Tək sənin qəlbindən udum havamı. 

 

Qoy həyat bağından çör-çöp döşürüm, 

Yığdığım nə varsa, səndə düşürüm. 

Eşqinlə qəlbimdə yuvamı hörüm, 

Sonra həyat çalsın mənim havamı. 

 

Mən də havalanıb oynaq havaya, 

Oynaya-oynaya dönüm yuvaya. 

Mənimçün dön yurda, elə, obaya, 

Sənlə davam etsin ömrün davamı 
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Çoxdan ayağımı kəsdim qapından, 

İndi də kəsməyə tək ümid qalıb. 

Gör necə qan axır ayaqlarımdan? 

Gör neçə addımım sahibsiz qalıb? 

 

Geriyə baxıram izlər hürkülü, 

Yolların üzündən yalvarış yağır. 

Bir vaxtlar aramız isti, bürkülü, 

Daha aramıza qar, yağış yağır. 

 

Kəsirəm ümidi damar yerinə, 

Bilirəm yaramdan sevgi axacaq. 

Bəlkə,bu məhəbbət damar yerinə, 

Göyündə tapmadım tutam tutacaq. 
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Hələ ki bəxtimin yelləncəyində, 

Yelləyir sevgiylə küləklər məni. 

Göy qanadlı yelkən fikirlərimlə, 

Göylərə qaldırır mələklər məni. 

 

Sözüm su, təşnələr gəlir içməyə, 

Misram zəmi, aclar gəlir biçməyə. 

Elə bir dənəm ki gözdən keçməyə, 

Qorxutmur xırdagöz ələklər məni. 

 

Gizli mətləblərə sirr açarıyam, 

Zamanın hesabı, vaxt ayarıyam. 

Yaşamaq eşqinə bir ac arıyam, 

Çağırır vüsala çiçəklər məni. 
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Havası buzdur otağın, 

Gətir ruhu döşəməyə. 

Həsrət ələnir o ki var, 

Tavanından döşəməyə. 

 

Yoxluğun bənzər yarğana, 

Yarğan yoxluğun doğrana. 

Xəyaltək isti yorğana, 

Bürünürəm üşüməyəm. 

 

Sənsizliyin adı təklik, 

Donmaqdı təkliyin şəkli. 

Bu şəkli ikimiz çəkdik, 

Daşa, divara döyməyə. 
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Bir çıxış yolu tap görüşə bilək, 

Həsrətin o qədər əzab verdi ki... 

Deyirsən,görüşsək ayrılammarıq, 

Getməyə bəhanə o qədərdi ki... 

 

Bəhanə edərsən keçib zamandan, 

Evdə anam, atam narahat olar. 

Ya da qardaşınla qorxudub o an, 

Deyərsən o görsə, Vallah, qan salar. 

 

Araya qan-qada düşməsin deyə, 

Qəlbim qan ağlayar, dilim kiriyər. 

Qayıdıb gedəndə hər addım səsin, 

Düşər qulağımdan qəlbə yeriyər. 

 

Qəlbimdə döyünər qorxu anbaan, 

Deyərəm, görəsən, evə çatdımı? 

Ondan soruşdular hardan gəlirsən? 

Nə dedi, İlahi, yalan satdımı? 
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Orda hava necədir? 

İsinirmi otağın? 

Xəyalən dodağımla, 

Görüşürmü dodağın? 

 

Yenə də arzulardan, 

Tikirsənmi evini? 

Evin sənə doğmamı? 

Ey yad evin gəlini. 

 

Burda gecələr zildi, 

Darıxmağa adam yox. 

Burda hər gün bir ildi, 

Gün uzanır şadam, yox! 

 

Daha görüş yerinə, 

Yağır narın ayrılıq. 

Sən özündə özgəsən, 

Mən özümdə ayrıyıq. 

 

Ötür payızı günlər, 

Qış qapı dalındadı. 

Canımda can çəkir can, 

Ruh sənin yanındadı. 
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Bir cüt göz kimi işləyib, 

Düymələ yaxanda məni. 

Hər gecə əlindən öpüm, 

Yaxandan yıxanda məni. 

 

Dünyam ahıldı, mən çağa, 

Bələyir hər gün bir ağa. 

Atdı özümdən uzağa, 

Yaxınlar yaxında məni. 

 

Görüş yerimiz yuxular, 

Yuxuda sevgi yox, ular. 

Gələ bilmirəm nə olar, 

Axtarma yuxunda məni. 
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Sənə yazdığım şeirin, 

Sənsizlik qoyuram adın. 

Xəyalım sənin əsirin, 

Ey kölgəmə dönən qadın. 

 

Addımımda mənlə birsən, 

Hər yerdə xəyalda qoşa. 

Gecə doğmaya dönürsən, 

Səhər yadlaşa-yadlaşa. 

 

Belə yaxınkən gendəsən, 

Arxamda bir addım öndə. 

Mənsiz də elə məndəsən, 

Sənsizlik yaşaram səndə. 
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Burda payızın da rəngi qaçıbdı, 

Göz kökü saralıb yarpaq yerinə. 

Ümidlər kəsilib damar əvəzi, 

Payız dağ basıbdı hər bağ yerinə. 

 

Xəzəl yaşamayır qızıl ömrünü, 

Düşür dəyərindən hər xəzan günü. 

Vaxtın intiharı, vaxtın ölümü, 

Sallanır ağacdan budaq yerinə. 

 

Külək iməkləyir çata lüt kola, 

Ehtiras dil açır soyunan qola. 

İlahi, burda bir sevişmə ola, 

Nəfəslər toqquşa dodaq yerinə. 

 

İçindən od saça çölündə buza, 

Əriyə-əriyə buzdan cızz sıza. 

Küləyin sevdiyi o yarpaq qıza, 

Göy üzü don ola torpaq yerinə. 
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Sevgi doğur nüvəsindən bu yeri, 

Qabığında qabıq-qabıq kin çıxır. 

Təkallahlı ürəklərin sonuna, 

Dördcəhətli dünyada dörd din çıxır. 

 

Mənim dinim, inancım da inamdı, 

Kim ki sevdi, sevdiyinə inandı. 

Sevən kimsə peyğəmbərdi, imamdı, 

Eşqdən uzaq gözlərə bax cin çıxır. 

 

Zaman təndir, mən yoğrulan bir kündə, 

Yarıyıram ac, yoxsula dar gündə. 

Yatıb yuxu görəm bəşər bir dində, 

Səhər görəm, Elnur, yuxum çin çıxır. 
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Şirəsi sovrulmuş nar dənəsiyəm, 

Əkin quru canım can versin bir də. 

Yazda vaxtsız düşən qar dənəsiyəm, 

Yer altın uyudur üstündə sirdə. 

 

Cismim sanki ruha yonulub özəl, 

Nə sözdən əl çəkdim, nə məndən söz əl. 

Seçib nişangaha getdi çox gözəl, 

Çoxu yaralandı mən boyda tirdə. 

 

Eşqin atəşiyəm güllə hər sözüm, 

Alovu sönməmiş lülədir gözüm. 

Ayrılıq can verir, axtarır çözüm, 

Həsrətin yeri yox mən olan yerdə. 
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Yıxıb sındırasan bu qəfəs ömrü, 

Özün öz canından azad çıxasan. 

Ruhunu sıxmaya astarsız dərin, 

Üzə astarından təzad çıxasan. 

Vecinə olmaya nə doğma, nə yad, 

Etdiyin zövq verə özünə bəsdir. 

Bircə gün gedəsən özündən uzaq, 

Görəsən ən yaxın səs hansı səsdir. 

Səni anlamaya qarışıq səslər, 

Ünlər düyün düşə, qarışıq düşə. 

Ruhu ütüləyə qırışıq səslər, 

Dönəsən, yenidən barışıq düşə. 
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Duyğular fırtına kimidir, 

İçimdə üsyan var, üsyan var. 

Hər əzam Şəhiddir elə bil, 

Hər anım sus yanvar, sus yanvar! 

Axıram gözümdən üzümə, 

Qayıda bilmirəm özümə. 

Əlim də çatmayır dizimə, 

Nədir bu üsyanlar, üsyanlar?! 

Burax bu hissimi az qul et, 

Ağlımı hissimə düz yol et. 

Allah bu üsyanı qəbul et, 

Ehsanam üsyankar, üsyankar. 
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Ürəkdən yüyürə barışa, 

Ölkələr, ölkələr, ölkələr. 

O sabah sübh üzün sülh sözü, 

Silkələr, silkələr, silkələr! 

 

Tikanlı məftillər sökülə, 

Bu həsrət uçula, tökülə. 

Çəkilə içinə bükülə, 

Kölgələr, kölgələr, kölgələr. 

 

Doğmalar qovuşa doğmaya, 

Ayrılıq kimsəni boğmaya. 

Bir daha dilimiz doğmaya, 

Bəlkələr, bəlkələr, bəlkələr 
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Bir cüt göyərçindir əllərim, 

Yaxanda dən gəzir, dən gəzir. 

Sarmaşıb gözünə gözlərim, 

Səninlə tən gəzir, tən gəzir. 

 

Əllərim yaxanda bir sancaq, 

Yaxan əllərimdən utancaq. 

Yanımda xəyalın tək, ancaq, 

Varlığın gen gəzir, gen gəzir. 

 

Sənsizlik gecəmi boğmalar, 

Yoxluğun sinəmi yağmalar. 

Məndə mən, mən gəzir doğmalar, 

Mən məndə sən gəzir, sən gəzir. 
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Başımdan çək bu sığallı əli, 

Götür məni dizindən gözünə. 

Səni daşıya bilmir bu dəli, 

Köçür məni üzümdən gözünə. 

 

Apar gedim haraya istəsən, 

Bu soyuqda necə də istisən? 

Bir kərə hə de, susum sus desən, 

Sonra axım gözümdən gözünə. 

 

Aid deyil özümə bədənim, 

Pak ruhum o doğma Vətənim. 

Ey mənimdə məni var edənim, 

Çağır, köçüm özümdən gözünə. 
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Zaman oraq ömrüm bir zəmi, 

Biçilə-biçilə gəlirəm. 

Ey məni gözləyən zirzəmi, 

Suç ilə, suç ilə gəlirəm. 

 

Yolumu gözlə, ey, hər vaxtı, 

Ya sübh erkən, ya şər vaxtı. 

Baxıram yollar toz-torpaqdı, 

Su çilə, su çilə gəlirəm. 

 

Hələ ki suyam təşnələrə, 

Yanğısın ovudur dağ-dərə. 

Su səpirəm ölü günlərə, 

İçilə, içilə gəlirəm. 

 

Sən qoydun bu qanun, bu qayda. 

Beləmi bu taytək o tay da? 

Bil ki, yanına özüm boyda, 

Köç ilə, köç ilə gəlirəm. 

 

 

 

  



86 

 

 

 

Harda sevən görərəmsə, damarımda qan yerinə   

                                                            sevgi axar, 

Bir çağrıdır gəlişimiz bu çağrının ilki sevgi,   

                                                           sonu sevgi. 

Məhəbbətlə tək üstəgəl tək toplanar, iki ürək  

                                                          bir can olar, 

Bu birliyi üşütməz heç şaxta,sazaq ürəklərin  

                                                           donu sevgi. 

 

İlham alıb sevgisindən yaradanda yaradan  

                                                     hər sevən canı, 

Sevən canın sevgisidir iki ömrün hər üzünə  

                                                               yarıyanı. 

Sevgisidir iki bölüb bir bütövu yarı zülmət, 

                                                              yarı danı, 

O, sevgiylə qərar tutub ömrümüzdə taxtdan  

                                                salmaz onu sevgi. 

 

Sevirsə can əmin ol ki, can anacaq cananını  

                                                       canda cantək, 

Yer üzündə yoxdur,gülüm, xoşbəxt həyat     

                                        məhəbbətlə ötən antək. 

Məhəbbətlə ötən anın hər zərrəsi zərrələnsə  

                                                       budur gerçək, 

Gecəni də silkələyər qaranlıqdan çırpar eşqlə  

                                                            danı sevgi. 
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Xəyalını söykəmisən gözlərimin səkisinə, 

Ta səndə sən gəlib məndə kölgələnir yaşamağa. 

Ömür sığmır sənlə keçən sənsizliyin çəkisinə, 

Günlər uçur suçsuz bəxtim an dilənir yaşamağa. 

 

Gözlərimə ləpir salan xəyalının ayaq izi, 

Sürünürəm o izə mən çatmaq üçün dizin-dizin. 

Ömrün bahar fəslindəydik, şaxta vurdu sevgimizi, 

Sənsizlik bir yoxsulluqdur həyat dəymir yaşamağa. 

 

O qədər ki incitmisən qəlbi yaxıb qübarı da, 

Hey döyülür yollarında gözlərimin qabarı da. 

Bilirəm ki, həyat gülür siz tərəfdə, siz sarıda, 

Sizə sarı dilim gəlir, qəlbim gəlmir yaşamağa. 
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Əlin azad, ağlın qulsa yaşamağa çatmaz gücün, 

Sabahın da əsir olar,bu gün belə addımlasan. 

Azad fikir azad edər bağlı qolu, bağlı əli, 

Zaman səni bağışlamaz sübhə kölə addımlasan. 

 

Azadlıqla çarpan ürək hər anına işıq ələr, 

Bir işıqlı fikir min-min zülmət ruhu nura bələr. 

Sağlam, çevik düşüncəylə zirvələri can fəth elər, 

Addım-addım yol qısalar bu eşq ilə addımlasan. 

 

Öz içindən özgə çölə daşınana bel bağlama, 

O üzlərdə cizgi-cizgi özgə üz var, əl saxlama. 

Atan, baban gedən yolu təkrar-təkrar ayaqlama, 

Öz üzün ol, öz - özün ol, içdən çölə addımlasan. 
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Gözlərimi sərim gələn yollarına, 
xalı əvəzi. 
Bəlkə, baxışlarım hörən naxışlar, 
ayaqlarını əzir? 
Döşənimmi, ayaqlarına? 
Sərimmi duyğularımı qədəmlərinə? 
Heç nəyi dəyişə bilmərəm, 
adına, andına, 
bir dəfə, 
ürəkdən gülümsəməyinə. 
Ürəyimi də döşəyərəm istəsən yoluna. 
Bircə dəfə: "sağ ol,oğlum!" 
bu sağ oluna, 
nəyim varsa, keçə bilərəm. 
Ayağın dəyən yerdən su da içə bilərəm. 
Sanma ki, cənnət ayaqların altındadır deyə, 
bunun üçün razıyam bu qədər şeyə. 
Yox... 
Sənsiz cənnətin nə dadı var? 
Sənsiz bu dünyanın bir adı var: 
yesirlik... 
Bir çimdik yuxu görməyən gözlərinə, 
məni əzizlədiyin sözlərinə, 
Nəyimdən keçim, halal olsun, 
mənə bu ömür? 
Hansı üzdən baxsam, 
ömrümün o üzündə üzün gülür. 
Bu gülüşdə hər inad ölür, 
Ana! 
Sevgi tanımıram, 
sevgindən o yana.... 
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Gecə buz, 

yanır od. 
Damır su, 
qəlb susuz. 

Gözlər,ah! 
Sözlər mat. 
Həyat... 

Qəddar, 
xəyal dar. 
Sən hakim, 

mən bəs kim? 
Arada, 
vaxt,zaman. 

Asılıb, 
dar ağacından, 
aramız. 

Sızlayır, 
tənhalıq, 
bu ağır, 

yaramız. 
Açılmır, 
əlim. 

Qıfıllı, 
dilim. 
Qışqırır, 

xəyalda, 
nə varsa, 
Müttəhim! 

Müttəhim! 
Müttəhim!! 
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Gözünü söykə gözlərimə, 

bircə damla bax. 

Sarmaşsın ilan kimi baxışlarımız, 

biri-birinə. 

Özümüzü qucaqlayaq, 

özgələri unudaq. 

Gözümüzün sahilində, 

səngisin küləklər. 

Baxışlarım bilirsənmi sənə sarı, 

istəyinə can atan, 

körpə inadı ilə iməklər? 

Söykə gözlərini gözlərimə, 

bir gələcək əkilsin, 

gözlərindəki gözlərimin yerinə. 
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Çürümədi süd dişin, 

çəkib çıxarmadılar da. 

Körpə qaldın azadlığım, 

doğulduğun meydanlarda. 

Qanında boğulan gecədən, 

doğuldu "20 Yanvar" metrosu. 

Sənin şəhid xatirəni, 

əbədiləşdirdi dillərində, 

o gecənin pianosu. 

Yazıldın tarixin alnına, 

yapışdın arxivin alt qatına. 

Sən azadsan, məmləkətim, 

bilirsən nədən doğulmusan? 

Ülvilərin ülviyyətindən, 

İlhamların, Fərizələrin, 

sevgisinin qüdsiyyətindən. 

Daha nələrdən... 

Heç olmasa, hərdən, 

Papağını qoy qarşına, 

qarşında bir dəfə özün ol, 

özünü özün kimi qarşıla. 

Sənin azı dişin çıxmalı idi axı, 

Süd dişini hələ də damağın sıxır. 
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Getdim, 

gecənin qapısı açıq, 

pəncərəsi şüşəsiz. 

Getdim, 

içində üşüyən otağa, 

nəfəsimlə istilik gətirməyə. 

Dözmədi divarlar, 

yüksək gərginliyə. 
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Hansı gün Anam gülürsə ürəkdən, 

o gün ən güclü şeirimi yazıram mən. 

Hansı gün Atam sevincdən açırsa qollarını, 

o gün körpə gülüşlü, 

cənnət qoxulu misralarla gecələyirəm. 

Hansı gün ailə üçbucağımda, 

sevgi ilə bir bucaq da yarada bilirəm, 

şeirimə təzə ad verirəm- əbədiyyət. 

Hansı gün çevrəmdə sevgi ilə çevrələnirəm, 

yaşadığımı dərk edirəm, həyat! 
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Sevmək, özü də dəlicəsinə sevmək, 

                             birinə bağlanmaqdır. 

Kiməsə bağlanmaq, 

                       özündən açılmaqdır. 

Ən gözəl intihar, 

                       yaşamaqdır. 

Hər gün yarın duru gözlərindən asılmaq, 

                       bir az da böyüməkdir içində. 

İnsanlar kiçildiyində, 

                          böyüyürlər, əzizim. 

Sevginin bir adı da kiçilməkdir elə. 
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Hər gün səhəri gülərək açmaq, 

                                 vaxtın intiharıdır. 

Sənin nəzərlərində böyümək, 

                           kiçikliyi özündən asmaqdır. 

Ölümü öldürmək yaşamaqdır. 

Ölümü öldürməyə nə top mərmisinin, 

                   nə qumbara qəlpəsinin gücü çatar. 

Ölümü öldürməyə bir göz qırpımı sevgi, 

                   bir ümid elçiliyi edər. 

Hər gün gecələr səni yadıma salırsa xatirələr, 

Yaşamağa dəyər! 
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Bilərsən də, 

adam vurulduğu gündən, 

qəlpə-qəlpə tökülür içindən. 

Bilərsən də, 

adam vurulduğu gündən, 

bölünür əslində. 

Hər bölünən qismində, 

iki cismi daşıyır bir ruh. 

Payız fəsli, 

ayrılığın rəsmi. 

Yaz sevgi boyalarıyla zəngin. 

Bilərsən də, 

Sükut ismin adlıq halında daha dəhşətdir, 

Vurularaq bölünə bilməmək, 

Partlayan qumbaranın, 

özünü çilikləmək 

həsrətindən başqa nə ki? 

İçindəki, 

hər qırıntı qəlpə, 

səni daşımırsa qəlbə, 

Nə payız tənhalıqdır, 

nə yaz bir sevdalıq. 

Özün qışsan. 
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Bir otaqlıq səadət bəsimdir, 

eşikdə həsrət ulasın nəyimə gərək. 

Hər gün ümidləri tikələyərək, 

nahar etməyim, yetər. 

Şükür, Tanrım! 

Verən əllərin genişdir. 

Sənəcən qaldırmısan diləklərimi, 

bilmirəm yanına bu neçənci enişdir. 

Kimsəni bir otaqlıq sevdasına 

həsrət eləmə, nə olar? 

Onda insan vaxtsız solar. 

Sən  

adilsən. 

Ədalətinə sığınmaq, 

özündə qaçqın ömrü yaşamaq, 

o qədər gözəldir ki, Tanrım! 

Yurdundan qaçqın düşənlərə baxıb ağladım. 

Mən də öz evimdə qaçqın ömrü yaşayıram. 

Hər gün sənə qədər, 

özümdə neçə mən sayıram. 

Bölünürəm,  

bölündükcə içimdə bir otaq açılır. 

Hamısının divarlarında 

rəsmin asılı. 

Başımın üstü sən, 

altı sən. 
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Nə istəyirəm? 

Heç nə, 

Neçə otağım varsa, 

fikir ortağım sənsən. 

Zatən 

səndən 

sənəcən 

xoşbəxtəm, şükür! 
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Elə zənn edirik, 

yollardır bizi aparan. 

Əslində ayaqlarımızdan keçir 

yolların döngəsi. 

Başımızdan başlayır, uzanır. 

Ömrün təzadı, 

çox, özü də çox bəsitdi. 

Hər gün üzü yuxarı oxunan misralarda, 

neçə-neçə şeir endirir 

körpə gülüşlü, gözəl işvəli, 

Tanrım. 

Səni görmədən tanıdım. 

Hər gün həyatı sıfırdan başlamaq, 

Günəşi qucaq dolu öpmək vərdişimsən, 

hər gün öz aynamda, 

özünə sualla enən mən, 

sən kimsən? 

Bu suala cavab tapa bilirəmsə, 

sahibsiz məzarlar beşiyində, 

demək, yaşayıram əslində. 

Və mənə fərq eləmir, 

bu yollar hardan başlayır, 

bitəcəyi yeri bilmirəmsə. 
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Səni elə sevdim, 

hər gün bir az əllərim üstə iməklədim, 

bir az dilim üstə yeridim. 

Söz-söz atıldım sənə özümdən, 

bəzən yıxıldım gözümdən 

yenə bacardım qalxmağı. 

Çalxalanıb dalğalanmağı, 

eşqin əzbərlətdi. 

Qəlbimin ləpədöyənində, 

ləpə-ləpə sular yudu adını. 

Səni elə sevdim, 

xəyalımın məhəccərində, 

dirsək-dirsək oyuq açdım. 

Baxışlarımı külək döydü, 

qabar oldu yolların sinəsində yalın ayaqlarım. 

Öz sinəmdə düyün düşdü barmaqlarım. 

İnana bilmədim səndən özgə heç nəyə, 

hər gün heçlikdəki gerçəyə, 

tək deyə 

boylandı tənhalığın səkisindən piyada baxışlar... 

Səni elə sevdim, 

özümü də unutdum, bağışla! 
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Sənsizlik yorğanıdır xəyalın 

çəkirəm üstümə hər gecə. 

Otağın küncündə, 

dərsinə hazırlaşmamış uşaqdır sevgim, 

dayanıb tək ayaq üstündə. 

Ağardır üzümə oraq dişlərini zaman. 

Sevgini darayır, 

saniyələr ömrün tənhalığından. 

Sənsizliyi çəkirəm üstümə, 

başımın altında adın islanır, 

xatirələrin bağrı çatlayır. 

Nəfəsi təngiyir duyğularımın. 

Sənsizlik uzaqlığıdır bu yaxınlığın. 

Açılıb aramızda axır bir axın. 

Uzaqdan bir yaxın qışqırır: 

məni ona buraxın! 

Zaman səndirləyir bu səsə, 

Buraxılan qollardan. 
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Ax sular, ax sular! 

Öz çiynində ölüm yaşar, 

sahilə tələsən tabut dalğalar. 

Ayaqları altında 

özündən böyük torpaq, 

çiynində özü ayaqlanar. 

Can atar sahilinə, 

sahibinə çata. 

Suların altında sular bata-bata, 

sahilə məhrum qalanlar da yaşar. 

Nəhəng dalğaların zərb səsindən, 

diksinər qayaların yaddaşı, 

qanayar suların üzü. 

Sınar qayada sular, 

bu sınmada sınanar sevgisinə sədaqəti dənizin. 

Dəyər sahilinə su, 

çəkilər içinə. 

Bir də göyərməyə əkilər içinə. 

Bir köpük göz yaşı iz açar, 

suların yanağından, 

sahilin qum ciyərinə. 

Sular sahildə oyar eşqin büstünü, 

sular örtər suların üstünü. 

Suların sütunu sular, 

hər gün özündən yıxılar, 

hər gün özündə dikələr. 
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İlk, 

dar qəfəsdən qurtuluş. 

Orta 

boşluqla çırpış. 

Təkliyində ikiyə bölün, 

içini gizləyə bilməsin çölün. 

Eybini örtməsin don, 

eybin eybəcərliyinə don. 

Son 

bir kəndir, bir kətil, 

xatirən əl boyda kağız, 

qara qutun. 

Tut ipdən sən boyda sütun, 

yellən bu yürük zamanda. 

Sonda, 

ilkinə qayıt. 

Ana bətnində də yellənirdin onda... 

İndi də dünyanın bətnində, 

hamilə arzular, 

əməliyyat masasında, 

keyser yolu ilə, 

ağrılardan vaxtından əvvəl qurtarar. 
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Bu vulkan təbimi qızışdırmayın, 

ürəyim episentiridir zəlzələlərin. 

Bir çınqı od təsiri bağışlar, 

baxanda gözlərin. 

Əfsanələr yalandır dedilər, 

Gül Bülbül əfsanəsinin hikmətini başa 

düşməyənlər. 

Mən aynadan baxıb gördüyüm kimi inandım, 

başımın üstündə baxıb görmədiyimə. 

Yəni, qəm yemə, 

Sənə də inanıram. 

İnana-inana imanımı yandırıram. 
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Getdik, 

getdiyimiz yerdə, 

qapılar çırpıldı sifətimizə. 

Qayıtdıq 

yerimizi yerində tapmadıq. 

Nə gözəl dünyadı 

soruşduq. 

Axı dünya fırlanır dedilər 

bizi də belə fırlatdılar, 

öz aramızdı haqqımızı pis yemədilər 
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Sevgi həyatın qalın yorğanı, 

üşüdüyündə bürünərsən. 

İsidər içindən çölünə. 

Sevgi bölünə-bölünə 

tam olmaqdır. 

Ayrılıq ömrün yarğanı 

hər xatırlayanda 

yanında olmayanı 

atılarsan özün özündən. 

Bir gün qayıtmaq istəsən 

özün də özünə ip ola bilmərsən 

çıxasan düşdüyün yerdən. 

Sevgi 

nə sən 

nə mən. 

Sevgi ikimizik 

bu ikilik bir birlik 

bərabərsiz bərabərik. 
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Daha sən adlı küçədə 

özüm də bilmirəm neçəyəm. 

İki bölünmüşəm iki. 

Ayaqladığın hər yol, hər səki 

gözlərimin üstündə yenilənir. 

Hər gün qəlbimdə 

sən adlı küçədə  

keçirdiyim qəza gündəmə gəlir. 

O gün ki qarşılaşmışdıq, 

yadındamı? 

İki baxış arasında həyatı elektrik vurmuşdu. 

Baxışlarımız necə qurumuşdu? 

Asılmışdıq bir-birimizin gözlərindən 

sancaq ipdən asılantəki. 

Sən məndən 

mən səndən  

başqa heç kimi görməmişdik. 

İlk qəzaya düşən günü  

adına sevgidir demişdik. 

Bu qəzanın cəzasını 

tale kəsmişdi onda. 

Yerində ödəyə bilməyəcəyimiz cərimə idi bu 

qarşılaşma. 

Odur ki, daha 

neçəyə bölünürəm 

hər parçamda sənsizliyin cəriməsini ödəyirəm 
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Mən Günəşi sənə, 

Ayı özümə, 

bənd elədim. 

Çatmaq üçün sənli səhərlərə, 

gecələr arzuları yoğurub, 

ümidimlə kündələdim. 

Düyün vurdum, 

sevdiyim sözlərdən, 

sən gələrkən yollarına, 

getməyəsən deyə. 

Girdim küçə-küçə qollarına, 

bir yol ararkən, 

ürəynə də girməyə, 

yoğurdum baxışarımı, 

addımlarının səsindən. 

Getdin sən, 

gəlişindən fərqli. 

Zaman menyusunu göstərdi, 

hər ləziz tam yeyilmişdi. 

Təkcə yalqızlıq qalmışdı, 

bəxt adlı masada. 

Bu da, 

çıxıb getmək demək idi, 

özündən uzağa ta. 

Mən də, 

getdim. 
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Dilimdə, 

salamat, 

adımı da, 

özünü atdığın kimi, 

qəlbindən çıxar, 

gözlərindən at. 

Həyat, 

sənə əlvida, 

göynəyir dilimdə. 

Daha kimsə tutmasın, 

Məni dərdlərim tutub əlində. 
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Burax gedim, 

məni yolumdan saxlama. 

Ümidləri ayaqlama. 

Öz izim var, öz cığırım 

nəyə gərəkdir çığırım? 

Yamsılama mənlik deyil, 

hər x-lər tənlik deyil. 

Mən elə bir tənliyəm ki, 

kim deyir ki, sənliyəm ki? 

Bir məchulam, 

az vur məni, az böl məni. 

Hələ heç kim həll etməyib, 

sən öl, məni. 

Burax gedim! 
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Bir fikir burulğanında 

min-min toz dənəcikləridir 

göylərin bətninə əkdiyim fikir cücərtiləri. 

Səmadan asılı qalmış zərrəciklər 

Mayalanmış 

təbii artımıdır sevginin 

küllüdür sabahın. 

Nə deyirsizsə deyin, 

hər deyim 

Sübhün bətnindən doğulacaq körpə. 

Dan qapısının cırıltısı, 

bir doğuş sancısı keçirən qadın çığırtısı. 

Dünyaya gələcək körpə, 

körpü olacaq bəlkə, 

sabahdan birisi günə. 

Bəşərin silahı söz, 

Allahı sevgidirsə, 

Oxşa bu mamırlanmış daşı 

kirpiklərdə yosunlanmış hər damla yaşı 

sev və şükr et. 

Şükür təşəkkürdür, əzizim. 

Üzünə təşəkkür et 

arxasınca tamarzı-tamarzı baxdığının. 

Şükürlü anların çoxaldıqca 

sabah dan yerində 

Günəş səmanın damarını doğrayacaq. 

sevginin qanı çilənəcək göylərin süd üzünə. 
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Səni üzündən oxumaq istəyəcək zaman. 

O an 

küləklər də, 

çiçəklər də, 

mələklər də 

qalxa bilməyəcək eşqin səcdəgahından. 

Gicəllənəcək fikir burulğanında, 

gəlinlik paltarında 

bakirəliyini sübut etməyə can atan hər nə var... 

Yəni çox asan, 

istəsən də,istəməsən də busan. 

Fikrimin burulğanında çalış çabalama 

Get özünə oxşa, mənə oxşama. 

Mənim oxşarım  

bir vahid onda artacaq ki 

sübuta ehtiyacı qalmayacaq heç bir təhrifin... 
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Qadını olmayan evi 

külək içindən süpürər. 

Pəncərəsindən Günəş sızmaz 

divarlar üşüyər ahından  

soyuyar qəlbində tərli ümidlərin. 

Pozular hərf-hərf hər gün alnından  

yağış da yumaz damını 

tozlu xatirələr damar tavanından. 

Bulaşar evin xatirələrə 

xatirələr sənin qapını onlara aparar 

gah da səni quş kimi qondurar 

o baxdığı pəncərələrə. 

Açılmaz pəncərələr, qapılar. 

Qadını olmayan evdə 

sevgidən başqa hər nə desən tapılar. 

Kişini kişi edən 

kişini vəhşi edən 

evinin qadını. 

Maqnit qüvvəsi ilə çəkər hər gecə evinə adamı. 

Kişilərin şikəstliyi qadını öləndən sonra başlayır 

Hər kişi şax yerişində bir qadın axsayır. 

Ortadan əvvələ 

əvvəldən sona 

bir əsərdir bu. 

Oxucu, 

anla ki, 
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Hər yeriyən kişi də bir büdrəyən qadın 

hər büdrəyən qadında bir dikələn kişi var. 

Kişi qabırğasından yaranan 

Həvva nənəmin cəddinə and olsun ki, 

Bəşəri sevgi, 

sevgini gözəllik, 

gözəlliyi yaradan həvvalar. 

Həvvalarsız hava deyil ki havalar... 
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Başın batsın belə oğul, 

düşmən Ananı ağladır 

körpə bacın bombalanır. 

Hara baxsan yurd sinəsi 

qara-qara baş daşları. 

Efirini bəzəyibdir 

gəncin qarı alqışları. 

Hanı özünü təsdiqin? 

Yəqin 

o da 

bombalandı 

düşdü oda. 

Başın batsın belə oğul 

dik gəzməyə haqqınmı var? 

Sən yaş odun 

Vətən soba 

Yandıra bilmir ocaqçı. 

Bu ocaqda tüstüyə bax 

Boğur bütün evimizi 

oda-oda... 
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Ən böyük rəssamdı tale 

şəklimi çəkdi fırçasız, rəngsiz 

bir nöqtə qoydu bir nöqtənin içində. 

Bu nöqtədən doğdu 

sual, 

nida, 

vergül... 

Bir nöqtətək yaşadım 

bir nöqtə də qalacağam 

sevənlərimin ürəyində. 

O qədər sual verəcəklər ki, 

Bu nöqtənin ən dərin yerində 

suallar məzarlığına 

başdaşı bir nöqtə qoyacaq. 

Eh, o başdaşından 

nöqtə-nöqtə yaşlar dığırlanacaq. 

Ha vuruş 

ilk duruş, 

son duruş 

Nöqtə 

Bu,bir diktə. 
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Yaxşı bax, 

bura Bakıdır, qardaşım! 

Ayaqları əyalətdə sürünən məmləkətin, 

ürəyi burada döyünür. 

Görürsənmi, 

baxdıqların necə gözəl görünür? 

Parkları abad, 

Meydanları azad, 

Yolları qırlanmış... 

Bakının əvvəlki üzü bu olmamış. 

Əsil sifəti asfaltlar altında qalmış. 

Binalara bax, 

damları dirənib göyə, 

fasadı göz qamaşdırır. 

Gözlərinin dırmana bilmədiyi bu binalar içində, 

bəlkə də, dayanıb zaman... 

Bu şəhər küləklər şəhəri. 

Burada rahat udur, 

əjdahalar saf ürəkləri. 

Burada tarixdən oxuduğundan, 

bircə Qız qalası var, 

bir də iki-üç qala qapısı... 

Bu qrimlənmiş şəhərdə, 

Xəzəri də dəyişmək istəyiblər. 

Sularını çəpərləyiblər, 

qumlarını çeynəyiblər. 
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Sahilini ayırıblar Xəzərdən, 

yüz yerdən. 

Tikan batırıblar suda sərhəd dirəklərinə, 

Çox dərinə getmə, qardaşım, 

gəl qayıdaq, 

mən öz kəndimə, sən öz kəndinə... 
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İntihar, 

Yolun sonu deyil, 

əzabların başlanğıcıdır bu dayanacaq. 

Ölümə gedən yol deyil, 

özünü ağacdan asmaq, 

binadan atmaq. 

Bu bədəni satmaqdır 

ruhunun yüngüllüyündən uçur belə bədənlər 

sevgiyə xəyanət edir intihar edənlər. 

Üzümüzə sabahları aça biliriksə, 

intihar edir həsrət içimizdə. 

Bir boş yürük yellənir daim gözlərimdə 

gəl gir gözlərimə yelləyim səni də, ölüm! 

Sən öl, mən ölümü öldürüm 

bir gün də yaşamaq eşqinə. 
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Bu il payız sərt gəlmədi, 

quşlar şərqə yox, qərbə uçdu. 

Qorxuram yazda da ünvanı səhv salalar, 

həyətimizdəki ağaclar 

yavrusuz qalalar. 

Hər yaz həyətimizdəki ərik ağacı, 

yavruların səsiylə islanır. 

Hər yay bağımızda əriklər, 

quş nəğmələrinə sulanır. 

Bu il, 

keçənilkinə bənzəmir qış. 

Təbiət naxoş- naxoş, 

hərdən öskürür buludlar, 

hərdən asqırır şimşəklər, 

hərdən insaf edib bağçamızda, 

boz- boz bozarır çiçəklər. 

Quşlar yuvalarına nə zaman dönəcəklər? 

Yuvalar boşluqdan 

küləyə tab gətirə bilmir. 

Göydə uçuşan yuva çöplərində 

sınır quşların dimdikləri. 

Dimdikləyir ruhumu üşüyən bir nəğmə. 

Çimdikləyir gözlərimi 

boş yuvasına baxdığım  

quşun son qanad çalması. 

Allah göstərməsin, 

quşlar yuvasız, 

yuvalar quşsuz qalmasın. 
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O vaxt uduzduq ki, 

hasarlarımızı böyütdük. 

İnsanlar arasına çəpər çəkdik 

ayrılıq əkdik 

göyərən nə olmalıydı ki? 

Gün düşmədi qonşumuzun hasarından 

həyətimizə, 

həyətimiz yaramadı həyatımıza. 

O vaxt uduzduq 

ucundan tutub getdiyimiz ucuzluq 

ucuza satdı dəyərləri. 

Paltar alverini əvəzlədi 

insan alveri. 

Damsız evlərə yağışlar yağanda, 

çətirsiz başlara günəş şığıyanda, 

qarğındıq. 

Hər tapdığımızda kiminsə itkisini 

itkimiz bilib ağrındıq? 

Bax, 

o vaxt, 

uduzduq 

ucuzuq 

bu bahalıqda indi. 

Söz nə vaxt alverçinin olub ki? 

alverçi özü alverindi. 
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Onda uşaq idik, 

torpaqdan təpələr düzəldib, 

evimizdir deyərdik. 

Hərəmiz öz evimizi qoruyardıq. 

İçinə girə bilmədiyimiz evin 

üstündə quruyardıq. 

Bizim uşaq inadımız 

iməkləmək sevdasından başlamışdı 

yeriməyə can atmışdıq dizimizin gözləriylə. 

Uşaqlığımızı küçə davalarında  

yulğunluqda çənlibel adı verdiyimiz yerdə 

dəlilik sevdasına dəyişdik. 

Dəliləşdik. 

Əhliləşdik. 

Böyüyə-böyüyə ağıllaşdıqca, 

öyrəndik, 

bizi əhliləşdirən 

Vətənə sevdamız imiş. 

O torpaq evlər də 

uşaq fantaziyamızın uydurmalarından ibarətmiş. 

İndi anlayıram o fantaziyamız 

əsl ibadətmiş. 
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Qoltuq dəftərləri, 

hansı səhifəsindən oxunacaq, İlahi? 

Hansı səhifəsinə baxsan, 

özünü yazmayıb 

özü yazmayıb. 

Hansı səhifəsindən sual versən, 

qoltuq axtaracaq cavab verməyə. 

Qoltuq dəftərləri 

qoltuq altından çıxana qədər səhifələnir. 

Qoltuq ölən kimi, 

dəftər vərəq-vərəq səpələnir 

hər səhifəsi bir nəfərin sifətinə ilişir. 
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Qadın ağlayırsa, 

dənizlər od tutub yanır. 

Allahın adı islanır 

hər damlada. 

Qadın ağlayırsa, 

zaman axsayır. 

sonra da... 

Sonrası sona çatır hər ilkin. 

Nə deyirsizsə, deyin 

Qadını ağlayan kişilər 

ən çox sevilənlərdir. 
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Uşaqlıqdan üzümə gülə- gülə 

ağlatdılar gülənlər. 

Gözümə baxa-baxa 

görmədim deyənlər  

gördüklərinə inanmadılar, bəlkə də. 

İndi də eynəklə görmürlər 

görməsinlər. 

Görməklərini istəmirəm, 

ancaq arxamcada hürməsinlər. 

İt ili düşüb bəzilərinə 

səslərinin yürüşü 

ta qulağıma qədər çatır. 

Hər hürüşdə əslində, 

kinqarışıq bir qorxu yatır, hürənlər! 

İmzamın altında da, üstündə də özüməm. 

Mən Aran adamıyam 

dağ görməmişəm zənn eləmə. 

Sinəmin dağında becərdiyim 

sevgi güllərinə 

güllə atanlara qönçə satıram 

sabah çiçək aparacaq sevdiyinə deyə. 
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Qəlbimin divarlarını, 

ayrılığın elə hörüb ki, 

sevdama boylanmağa  

gözlərim dırmana bilmir. 

Bu hasarın o üzündə, 

gözlərin nəmindən 

kirpikləri yosun bağlayıb baxışların. 

Ortada ayrılıq - bu uca divar, 

yeriyir üstümə o ki var. 

O üstümə gəldikcə 

uzaqlaşıram gün-gün özümdən. 

Özümdən uzaqlaşdıqca 

divarın o üzü də qaçır məndən. 
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Səsini bağla sükutun başına, 

özünü ört üstünə, 

isit tənhalıqdan donan yatağı. 

Ürəyin toy otağı, 

arzular bəylik geyimində, 

duyğular təklik adlı tənliyin həllində, 

səni x yerində, 

ha vursunlar, bölsünlər. 

Qəm yemə, ağıllı könlüm, 

sənin bu dəliliyinə gülənlər, 

qoy ölsünlər. 

Ölsünlər ki, ikilikdə təkliyin dadını bilmədilər. 

Təklikdə ikiliyi görmədilər. 

Nə tək yaşaya bildilər, 

nə iki. 

Təki... 

Sən səsinə sükutunu bağla, 

səsini qucaqla, 

Ört üstünə özünü, 

özündə uyutduğun üz üşüməsin yetər. 
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Hərə bir cür çörək qazanır, 

birinin çörəyi daşdan, 

birininki başdan çıxır. 

Biri ev tikir, 

biri ev yıxır. 

Biri ucaldır, 

biri alçaldır dünyanın boyunu. 

Hərə bir cürə qurtarır 

əslində yarımçıq oyunu. 

Ey,daşla oynayan adam - 

daşyonan! 

çörəyi daşdan çıxana daş yonmarsan, 

əllərinin qabarını baş daşı əvəzinə üstünə 

qoyarsan. 

Çörəyini başdan çıxaranlara da baş daşı lazım 

deyil, 

onların yazdıqları baş daşıyır sabaha. 

Sən, 

evin tikilsin, 

bu qədər daşla necə rahat oynaya bilirsən? 
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Sevgimiz, 

labirint küçələrlə dolu, 

Gör neçə döngədən keçir, 

bu sevginin yolu. 

Gah göydələn binalara ilişir, 

uçan arzuların qanadı, 

gah da, 

yuxu dadı verir, 

sənin bu qış inadın. 

Sən, 

mən, 

küçə. 

Üçümüz dəymirik birə, 

birimiz dəymirik heçə. 

Hələ küçə bizdən, 

bizim ayağımızda keçmirsə, 

heç nə... 
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Bu gün ümumdünya sülh günü, 

Suriyada top mərmiləri, 

güllə qəlpələri, 

darayır bədənləri. 

Çilik-çilik olur sabaha baxışlar, 

Siz deyin, dünyada harda barış var? 

Qarabağda qaçqın düşən dinclər, 

bir çadırda girincdilər. 

Bu gün sülhü yad edən bəşər, 

bəs səhər danı diksindirən, 

mərmilər, 

bombalar, 

Hansısülhdən güc alar? 

O qətl olunan səmasız torpaqlar, 

atasız,anasız qalmış uşaqlar, 

nə ad qoysun, bu günə? 

Sülhündən şübhə yağır, dünya, 

sübhündən gecən fağır, dünya. 

Fırlan öz başına ağır-ağır dünya, 

amma unutma da bir ağız özünü çağır dünya, 

bu gün ümumdünya barış günüdür. 

Bu gün bir qaçqın Vətənsiz vətəndaşın, 

yalvarış günüdür, 

bitsin kürəmizi kürəyə atan hərblər. 

Daha ahlarla sökülməsin dan, 

açılmasın qara xəbərlə səhərlər. 

Hər üzdə sevinc gülsün hər sabah, 

Dünya qoynunda yer varmı dəfn edilə, 

özün boyda bu hərb adlı günah... 
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Gəl əl-ələ tutaq, 

özümüzü unudaq, 

özgələri də çıxaraq yaddan. 

Heç nəyi düşünməyək. 

Sarmaşsın həsrətdə qıvrılan baxışlar. 

Yağsın gözümüzdən sevinc- 

bu mirvari daşlar, 

göynətsin yanağımızı. 

Unudaq olanımızı, qalanamızı, 

bir yol seçək. 

Gedək... 

Ayaqlarımız üzümüzə, 

üzümüz özümüzə, 

addımlayaq. 

Gəl çox yox, 

vur-tut bir arzu tutaq, 

geriyə qayıdaq... 
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Bu çaylar, 

yarı göydən əmir suyun, 

yarı öz ayağından. 

Torpağın altından, 

çiynində suları qaldıran, 

sular axır bu çayda. 

Sular öz qoynunda yuyur üzünü, 

üzündə dəfn edir özünü. 

Qəribədir, hə? 

Heç olmasa bircə dəfə, 

çox yox e, bircə dəfə, 

bir anlıq heç nəsiz, 

gözlərim açıq, 

bata biləydim suyun altına… 
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Ədalət ətalətlə qafiyədir, 

sənsə ət axtarırsan 

qafiyəyə düzməyə. 

Səyyah dostum, çox aludə olma, 

belə gəzintiyə. 

"Gəzən şələ bağlamaz", - deyib atalar. 

"Qonşudan geri qalmayım", - deyə 

villa ucaldanlar 

birinci ədaləti tapdalayanlar, 

sonra ətalətdə yaşayanlar. 

Get, öz yolun var. 

Tut qolundan bu yolun. 

Qorun sağından, solundan bu yolun. 

Tən ortada iki xətt zolağı var ha, 

ən ədalətli yer oradır. 

Bilirsən? 

Orada da çox dura bilməzsən, 

yorulsan otura bilməzsən. 

Elə isə get, 

inamın hara qədər qovur,ora qədər. 

Bir gün qarşına çıxacaq ədalətlilər. 

O zaman 

ədalətə ətaləti yox, 

yeni bir sifəti 

qafiyə yaparsan. 

Əslində, 

özündə ədalət deyilən səfalət yaradıb hər insan. 
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Nisbətdi, hər şey nisbətdi. 

Yaxşı baxsan sıfır bir boşluqdur, 

amma o da mənfiyə nisbətdə müsbətdi. 

İndi dərk elə həqiqətin acılığını, 

ömrün qafiyəsizliyində, 

gör, 

ədalətsizcəsinə acıma sızdığını... 
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Bu qədər üz varkən, 

üz tapmayasan, söykənəsən, 

bu qədər göz baxarkən, 

bir gözdə özünü görməyəsən, 

dəhşət. 

Hər gün, hər saat, 

əqrəblərlə fırlanasan öz başına, 

gah özündən gedəsən özbaşına. 

Bir kimsə can deməyə, 

bu sahibsizliyə, 

dəhşət. 

Hər gecə təbiət susanda, 

dil-dil ötəsən. 

Gözlərinin səkisində, 

o xəyal səni, 

sən o xəyalı öpəsən. 

Hər gecə nəfəs-nəfəsə, 

girəsən yuxu adlı qəfəsə. 

Bir qəfəsdə uyuyasan iki, 

Səhər açılanda görəsən, 

sən deyilmişsən, 

gecə gördüyün şəkil, 

dəhşət. 
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Bir əsgərəm, 

silahım sevgi, 

güllələrim sözdəndir. 

Hər gülləm arxasında, 

arzular "düzlən" əmriylə düzləndi. 

Önündə əyilə-əyilə, 

bir həyat gizləndi, 

hər atəşimin. 

Bir əsgərəm, 

əsgərliyim, 

qələbə əzmim kimi möhkəm. 

Addımlar irəli, 

marşım, "Azərbaycan əsgəri", 

bir də "Təki sağ olsun,Vətən!" 

Bir əsgərəm, 

gecələr ən dərin səngərim. 

İçimdəki təklik, 

boşa çıxmış güllələrim. 

Bir əsgərəm, 

atəş əmrini verib zaman. 

Silahımı sözlə doldururam. 

Qan tökmək mənlik deyil, 

əyil. 

Keç  günahının üstündən, 

Sevgimin altından!! 
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Bu hərb-savaş, 

güllərin köçündən, 

güllələrin elçiliyindən, 

başlayar, atam. 

Bu qan, 

axdıqca torpağın bağrından, 

yaramız dərinləşər, 

bir ana ahında. 

Sarğımız irinləyər, 

bir qız üzünün şırımlarında. 

Kiçildikcə məmləkət, 

dərdlər böyüyər. 

Hər dərddə bir sevgi büdrəyər, 

sevinc yıxılar. 

Gözlərdə yaşlar durmaz,axar. 

Köpüklənməyə bəhanə axtarar, 

dərd əsiri ikən qəlblər. 

Əslində, bütün hərblər, 

bəhanələrdən doğar, 

Və bəhanələrlə bitər       
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Sən, 

mən, 

biz, 

sənsiz, 

ola bilmirik tam. 

Arzu, 

ümid, 

yuxu, 

asılıb xəyallardan. 

Gecə, 

gözlər, 

üzlər, 

soyuqdur qış kimi. 

Göz, 

ürək, 

dodaq, 

sənə uçur quş kimi. 

Xəyal, 

sevgi, 

həyat, 

bitir başlandığı yerdə. 

Arzular, 

səni arzular, 

gəlsən də,gəlməsən də. 
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Bir az qandan borc aldım, 

bir az ətdən, 

bir az ilikdən, 

bir az sümükdən, 

bir nehrədə çalxalandım, 

canlandım. 

Sonra bir az işıqdan, 

bir az gördüyüm yaraşıqdan, 

pay umdum. 

Zaman adlı cəhrədə əyrildim, 

hər səmtə əyildim 

təki düzlük yaşasın deyə. 

Bircə borc almadığım əyriliklər 

məni öz tərəfinə əymək istədilər, 

gözümü əydim. 

Gözümün əyrisində düzəldi, 

əymək istəyənlər. 

Dizini bükənlər bunu görə bilmədilər. 
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Lap uşaqlıqdan çərçivələrdən zəhləm gedər, 
sıxılardım evlərin pəncərərəsinə baxanda. 
Adamların darıxdığını düşünərdim, 
qonşu evlərin pəncərəsində. 
Mənim iç dünyamın içində, 
köçə hazırlaşardı barış adlı duyğu. 
Daş atıb qırardım şüşələri, 
şüşədə zindan sanardım evləri. 
Qonşu çəpərləri də sökərdim tez-tez. 
Odunları gətirib atardım sobamıza. 
Bundan istlik yayılardı canımıza, 
amma, 
daha çox ürəyim rahatlanardı, 
hasar yoxdu aramızda. 
Düşünərdim, 
evlərə istiqlal, 
bağlara azadlıq. 
Uşaqkən azadlığı beləcə anlardıq. 
Torpaq təpəciklərdən evlər düşəltdiyimiz kimi, 
Çəpərsiz bağlarla,şüşəsiz evlərlə, 
qovuşardıq azadlığa. 
Eh,bu uşaq düşüncələrim idi, 
böyüdükcə başıma nə gəlmədi? 
Anladım, 
bağları çəpər, 
evləri şüşələr, 
yadlardan qoruyur gecələr... 
Anlayın,uşaqlar, 
hər daş atdığınız yerdə, 
anlamadığınız anlayış var... 
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Döyür pəncərəmi sərsəri küləklər, 

Şüşədə diksinir içimdəki sifət. 

Pəncərəmin çölündə ayrılıq havasını çalır zaman, 

yuxuluyam, 

ayrılıqların ayıqlığından. 

Nifrət, 

nifrət, 

nifrət. 

Sevgilərin son ucu busa, 

çətin həsrət bizləri udduğutək qusa. 

Sevdaların gözündə nəm boylanır, 

qəlblər ayrılıqlarla qalaylanır. 

Bir külək veyillənir dodaqlarımda, 

təpiyib gözlərim suya düşkündü. 

Suyu sənin gözlərindən gözlərimin içməsi, 

bir kafirin sirat körpüsünü asanca keçməsi, 

və ya arzusu. 

Bu, mümkünmü? 

Qoy döyülsün pəncərəmdə surətin, 

külək diksindirsin xəyalını xəyalımda. 

Geymişəm gözlərimə səni. 

Görə bilmirəm səndən qeyrisini. 

Təkəm, 

içimdə sənlə baş-başa. 

Ta bu təklişdən doğar, 

ikiliyə hesablanan bütün hesablar. 
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Ömrün lövhəsində, 

bir misal var, 

cavabı sən... 

Sən elə bir küləksən, 

nə qapı tanıyırsan,nə pəncərə, 

asan yol tapırsan gedəcəyin yerə. 
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Sən bilərsən, 

sənə boş-boşuna biləndər demir, qələndərlər. 

Bilirsənsə, bilərsən də, 

indi az deyil aramızda, 

atamızın çörəyini yeyib, 

bizi ölümə çəkən Kələntərlər. 

Dostum, 

ehtiyat igidin yaraşığıdır deyib, böyüklər, 

insan böyüdükcə, dərdləri də böyüyər. 

Sən dərd eləmə bilmədiyin bu suala görə, 

sən şeir-şeir art, 

misra-misra törə. 

Elə törə ki, 

düsturunu qura bilməsin indikilər. 

Ona görə ki, 

indikilər indidilər. 
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Bilirsənmi, canım, 

bir də məndən gəlməyəcək, 

yanımda üzü qara torpağa. 

Bir də çətin ki, doğa, 

zaman mənim kimi çağa. 

Yox, gəlməyəcək inan, 

Mən son idim, 

bir don idim, 

bükdülər mənə adımı, 

atamın,anamın andını. 

Gətirdilər yerə. 

Düşündülər, bəlkə, yer, bar verə. 
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Bu gün bir gəmiyəm, 

yelkənim yer-yerdən deşikdi. 

Hardan keçdim axı, 

yelkənim hara ilişdi? 

Bu qasırğalı dənizdə, 

sahilə tələsirsə də zaman. 

Dalğaların qucağında, 

yelləndikcə yubanıram. 

Sahildə gözləyən məni, 

Sahilimin sahibimi? 

Ləpələr çırpılır üzümə, 

sınır üzümdə göy sular. 

Deşik-deşik bu yelkəndən, 

Tökülür dənizə arzular... 
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Təkcə sən bilirsən, 

nələr yatıb, 

nələr oyaqdı, 

ömür adlı bu qara qutuda. 

Rəbbim, sən yazmısan alnımı, 

ahımı ovuda-ovuda. 

Unutmusan yazanda, yəqin, 

bircə damcı da çəkəydin, 

sevinməyin rəngin. 

İllərdir alışıb gözüm ağa, 

qaraya ağ olmağa, 

qızarır gözümdə gecələr. 

Təkcə sən bilirsən, 

Ömür qutumda diyirlənənlər. 

Nə vaxtsa yer-yerdən bölünə də bilər. 

Aç,bu qara qutunu mən ölməmiş. 

Görüm nə görməliymişəm, 

mən görməmiş... 
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Xəyal yarasadır, 

gecələr uçur sevginin üfüqlərində. 

Gündüzlər korluq bəhanəsiylə, 

çırpılır pəncərənə. 

Sən, 

özün deyilsən deyə 

boylana bilmirsən, 

burnunun ucundakı müharibəyə. 

Şaqqa-şaraqla döyülür pəncərən. 

Soyunur pəncərəndə, 

yarı çılpaq yarasa. 

Gecələr qonağındır, 

gündüzlərini basdırdığın. 

səni gözlərimə salmışam, 

diri gözlü gecələrdə... 

səndən başqa heç nə yoxdur. 

Daha geniş açıram gözlərimi, 

qoy rahat uçsun gözlərimdə gözlərin. 

Yummuram gözlərimi, 

Qana batar kirpiklərim... 
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Mən üstəgəl sən, 

biz. 

Sən üstəgəl sən, 

siz. 

İkimiz bir tənlik, 

bu qeyri-bərabərlik, 

bölünür, 

toplanır, 

çıxılır, 

məndə hasil birdir, 

sənə çatanda qalıq qalır. 
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Qar yağdıqca saçına, 

çən çökdükcə gözünə, 

Anamın sifətində, 

qırışdıqca şaxlığım, 

böyümək istəmirəm, 

qayıt, ey uşaqlığım. 

Qaytar məni geriyə, 

qoyma zaman yeriyə. 

Bu arzuyla çırpınan, 

milyonların biriyəm. 

O milyonlar kimi mən də, 

heç nə ummuram səndən. 

Çalsın laylamı Anam, 

ovunsun qəlb şuxluğum, 

qayıt,ey uşaqlığım. 

Əlləri rəqs eləyir, 

nahamar hava üstə. 

Ayaqları büdrəyir, 

düz yolun sinəsində. 

Saçında qar ətri var, 

Qəlbində bar ətri var. 

Qaytar, nə olar qaytar, 

qayıtsın ötən çağım, 

qayıt, ey uşaqlığım. 
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Gətirib, 

aparacaq gətirən. 

Mən bilən, 

sən bilən, 

səbəbsiz bir yarpaq da düşmür budaqdan. 

Təsadüflər zəruriyyətlərə yol açır hardasa, 

zəruriyyətlər olmasa, 

bizi gətirməzdilər ki. 

Gətirdilər, 

ehtiyacları ödəyək. 

Gedəcəyimiz yerdə də, 

ehtiyacımız bizi gözləyir,demək. 

Ehtiyac gətirib aparır, 

Dünya dəmir yolu relsi, 

məni daşyacaq qatarı, 

zaman işə salmayıb hələ. 

Gözlə, 

mütləq gələcəyəm, gələcək. 

Gəlişimlə bir ehtiyac ödəyəcək, 

ayaqlarımın yerinə başım 
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Bilirsənmi,ağaclar hər il niyə göyərir? 

onları quşların səsi suvarır. 

Bahar quşların səsindən diksinir. 

Ağaclarda yumurta tumurcuqlar, 

quşların yavru arzularıdır. 

Bu quşların səsi var ha, 

müharibənin göbəyində, 

güllələri də susdura bilər. 

Əbabil quşlarını xatırladıqca, 

göydən daş-daş yağır ayrılıqlar... 

Gözlərimdə o sevginin böyüklüyü, 

o böyüklük içərisində, 

Quşlar civildəyir, 

ağaclar çiçəkləyir, 

çiçəklər küləkləri əyir. 

Quşların səsinin döngəsində, 

çiçəyin ləçəklərini vərəqləyir zaman. 

Tozlanır ağaclar, bitkilər, 

quşların Günəşə sevgisindən. 

Bilirsənmi, quşlar, 

əsl ömrü, 

yuva üstə yaşamışlar... 
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Göz görə-görə özünü oda atmaqdır sevmək, 

dözməyincə ayaqlayıb ocağı söndürmək, 

ayrılıqların hökmüdür. 

Çəkisizlikdən yaranır ayrılıqlar, 

hər çəkisizlikdə bir təklik var. 

Təklik içində yanmaqdır, 

İçində yanmaq şölələnməkdən uzaqdır. 

Şölələnməkdən uzaqlıq xatirələri vərəqləməkdi. 

Xatirələri vərəqləmək, 

özünü aldatmaqdı, 

özünü aldatmaq, 

zamanı yubatmaqdı. 

Zamanı yubatmaq, 

ümidlə yaşamaqdı guya. 

Ümidlə yaşa, dostum! 

Vərəqlə xatirələri, 

Bədənini yandırırmı dodaq yerləri.... 
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Ağlama, oğlum! 

Yazığın gəlsin otağın səssizliyinə. 

Necə qıyırsan, 

başın üstündəki sükutun kimsəsizliyinə? 

Ağlama, 

qarşıda əzab dolu sabahlar, 

hesab dolu günahlar var. 

Göz yaşlarını saxla, 

az ağla. 

O göz yaşların gün gələcək, 

əllərindən tutacaq. 

Onda səni ovudacaq. 

Nə vaxt ki dirənəcək səbrin beynində, 

görəcəksən hər şey öz yerində, 

təkcə sən artıqsan əynində, 

onda ağlayarsan... 

İndi yat, 

bu beşik, 

ev-eşik, 

gör necə rəqs edir, 

gözlərini mürgü döyəndə? 

Körpə gözlərində, 

hər damla yaş, 

göylərin şimşək qırmancıdır. 

Çəkilir şaqqa-şaraqla ürəyimə. 

Görürsənmi, 
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sən də inciyirsən, 

mən də... 

Sənə ağlama demək, 

elə bilirsən asandır mənə? 

Ağlayırsan, 

göz yaşların yanağın boyu axır. 

o qədər körpəsən ki, 

gözlərini silməyə əlim, 

ucadan sus deməyə dilim gəlmir axı... 
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Bu torpağı Vətən edənlərin ruhuna and olsun, 

Sevdalılar məmləkətinin övladıyam. 

Mən bu yurdun qaya parçası, 

bütün yer üzüdür, dikəldiyim məkan. 

Harda səadət gülürsə üzə, 

orada dikələrəm, inan! 

And olsun, 

Tövrata, 

Zəbura, 

İncilə, 

Qurana, 

Mən də yaradılmışların biriyəm. 

Mən insan, 

bu dəridə diriyəm. 

Rusu da, 

İngilisi də, 

Lap Suriya çöllərində, 

insan öldürən insan-İblisi də, 

Özüm sanıram. 

Bəlkə, yanılıram? 

Hamımızın adını salavatla andığımız, 

ilkimiz cənnətindən qovulan kişidisə, 

Bətninə sığdığımız, 

kişi qabırğasıdısa, 

bu millətçilik savaşı durmalı, 

bir bayraq qaldırmalı bəşər. 

Bu bayrağın hər iki üzü, 

Tək göy rəngdə rənglənsin, yetər!!! 
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Böyük balıqlar dayaz sularda üzməyi bacarmır, 

Kiçik balıqlar dərində də üzə çıxır. 

Hər çayın qismətinə yazılmır dənizə tökülmək. 

Bir də çayların qismətində var, 

Çay qolu kimi boğulub ölmək. 

Hə, ümid 

Yaşamağa bilet. 

Getməyə qatarlar, 

Təyyarələr, 

Gəmilər, 

Marşrutlar, 

Getməz, 

Mən gələnə qədər. 

Zamanla bir uyumsuzluqdayıq, 

Hələ ki  

Ölmək üçün ölürük. 

Yaşamaq üçün ölənlərə yazılan yazı da var. 

Bütün yazılar 

Qara mürəkkəblə yazılmır axı! 

 

 

 

 

 

 

 
 



158 

 

 

Ayağın yer üzündə, 

başın göy qübbəsində. 

Addımların yeyindir, 

sözlərinə sevgindən, 

elə don biç geyindir, 

qoy "baxım" - baxan desin. 

Durul sözdən sözə sən, 

yarı ciddi, yarı şən, 

tündməzacsan, məzəsən. 

Səni duya bilmədi, 

əsrin əsir üzləri. 

Sən gecəndə rənglədin, 

gün üzlü gündüzləri. 

Bir azca da rəndələ, 

qəlib olan qəlbləri, 

qəliblər bu əsrimin, 

qəlpə-qəlpə qəlpləri. 

Zərif bir meh də əssə, 

bir damla şeh də düşsə, 

ovulacaq o qəlplər. 

Ancaq özünə sığar, 

özü boyda qəliblər. 

Sən durul sözdən sözə, 

sən vurul sözdən sözə. 

Elə vurul ki,dostum, 

baxan baxsın,anlasın, 

yarandan qan yerinə, 

Məhəbbətin sıçrasın... 
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Sevgisini duyan qəlbə, qəlblərə, 

Qaranlıqda Ana işıq, Ana dan. 

Ata bizi öz qanından yoğurdu, 

Xəmirimiz kündələndi Anadan. 

 

Qız adını eşqlə ötdü, keçdi o, 

Şam ömrütək yandı, söndü, keçdi o. 

Övlad üçün ilk adından keçdi o, 

Heç qız Ana doğulmayır anadan. 

 

Elnur Uğur, bu sevgini hayqır, an, 

Hayqırtı yox hayqırtıntək hay qıran. 

Ey dənizdə boğularaq hayqıran, 

Ana eşqin nicat üçün an adan... 
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Vaxtlı yağa bəxtə qarı taleyin, 

İlham ala əl ürəkdən, göz əldən. 

Dəqiq yaza sayı ömrün sayğacı, 

Düşəndə də saça düşə gözəl dən. 

 

Həyat dəniz, ömür gəmi, vaxt avar, 

Bəxt yelkənin açmaq üçün vaxta var. 

Bircə an da vaxta dövlət, vaxta var. 

Gəl bir anda ək qəlbimə, gözəl, dən. 

 

Sevən qəlbim əkin yeri, şum yeri, 

Sevgini ək, qoy göyərsin şum, yeri. 

Necə sevir bax Yer Göyü, Göy Yeri, 

Nələr doğmur bu ikili gözəldən? 
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Tariximin yol yoldaşı bu qala, 

Onu tikən ürək incə, əl incə. 

Vətən eşqin öz içində daşıyıb, 

Bu günədək qala qalan Əlincə. 

 

"Əlincək"dir bir adı bu qalanın, 

"Alıncaq"da az olmayıb qal, anın! 

Səndən sənə bir tarixtək qalanın, 

Yolu uzun əməlincə, əlincə. 

 

Ətəyini Əlincəçay qucaqlar, 

Sinəsinə dağlar açar qucaqlar. 

Yurdu qucub, sən də onu quc ağlar, 

Küsər səndən ər tarixin Əlincə... 
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Yer üzünə şəfəq-şəfəq ələnər, 

Yarı zülmət, yarı işıq, yarı dan. 

Dan yerini yerə eşqi qızardar, 

Həya edər hər öpəndə yarı dan. 

 

Ana torpaq ilham alar göy ərdən. 

Yuyar yağış, bükər torpaq göyər, dən. 

Göy eşqidir yerdə yeri göyərdən, 

Yer eşqidir göydə göyü yarıdan. 

 

Ondan doğan verər hər bir sona can. 

Onun eşqi candır ilkə, sona, can. 

Nəyə lazım oxuyasan sonacan, 

Bu kitabı anlamasan yarıdan? 
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Yol uzunsa xoşbəxtliyi yolçunun, 

Getmisənmi, uzun yolu heç kəsə? 

Bu dünyada ölüm kəsə gələndə, 

Görmüsənmi, kimsə ümid heç kəsə? 

 

Quş ağzından qismətə bir dən düşər, 

Göyərincə saçına bir dən düşər. 

İllərlə vaxt ucaldan birdən düşər, 

Dost seyrələr, ümid qalmaz heç kəsə. 

 

Elnur, səni duymur zaman heç,demə. 

Yıxmadımı, bizi heçə heç demə. 

Hər şeyə yan, heç bir şeyə heç demə, 

Qorx ömrünü heç doğraya, heç kəsə. 
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Xəyal üzmür dayazlarda dayazdı, 

İdrak səslər üzüm üzü dərinə. 

Çat-çat olur qəfəs əynim özümdə, 

Ruh sığmayır bədən sənin dərinə. 

 

Əyilmədim, hey yaşadım ərtəki, 

Hər iki də yıxa bilməz,ər,təki. 

Çöldən solum, içdən olum ər,təki, 

Deməsinlər bu sümük, bu dəri nə? 

 

Dərd anlamır bəzənib bu qarı şıq, 

Qarı dünya dünya boyda qarışıq. 

İndi buyuq, sondasa bir qarışıq, 

Bu qarışda qarışır min dərin, ə! 
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Sevən qəlbə yarın üzü qiblədir, 

Yaralanmaz yar yarına yarasa. 

Sevənlərə gündüz-gecə nə fərqi? 

Sevməyənlər yarasadır, yarasa. 

 

Bədbəxt odur bax ola dil, əl acı, 

Dil acısa doyurmaz ki əl acı. 

Tapılacaq əlacsızın əlacı, 

Qəlbdə yara sevgi adlı yarasa. 

 

Elnur, odla oynayırsan od ara, 

Eşqin oddur salmaz səni o, dara. 

Gözündə kaş səni çəkə o dara, 

Nə gözəldir səni gözdən yar asa. 
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Öp səhərin ağ üzündə bu eşqi, 

Uç səmada apar yara, qaranquş. 

Həyətində qon ağaca civildə, 

Çatdır ona qəlbim yara, qaranquş. 

 

Ağ nəğməndən ağ üzlü qış çəkindi, 

Bahar eşqin eşqdən doğan çəkindi. 

Öz səsinlə yara sığal çək indi, 

Gəl sonadək eşqə yara, qaranquş! 

 

Elnur Uğur eşqdən gəlir bil dilə, 

Bu sevdaya yaz müjdəsi gəl dilə. 

Yarı sevdim bu sevdamı al dilə, 

Çatdır nolar, küsər yar a, qaranquş. 
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Tarla ömrü yaxşı şumla, yaxşı ək, 

Biçin vaxtı qoyma səni incidə. 

Əzizim min inci də, 

Zərrədir bir incidə. 

O gün küllər kül olar, 

Əl əməli incidə. 

Sabahını söyməməkçün bu gündən, 

Dünənini sabah üçün incid,ə! 

 

Adamsansa quruya yan, yaşa yan! 

Hər yaşını quru adla yaşa, yan! 

Əzizim o yaşa yan, 

Adam-adam yaşa,yan! 

İçində zirzəmidir, 

Üzündə dam yaşayan. 

Adam kimi yaşamırsa yaşayan, 

Qiymət yoxdur həyat boyda incidə. 

 

Gecə əgər gizlətmirsə nəf Ayda, 

Otuz günə olarmı de nəf ayda? 

Əzizim hər nəf ayda, 

Nəf dolanır nəf Ayda. 

Dolanıb dolmursa o, 

Ha dolansın nə fayda? 

Bəxti qızıl olmayana nə fayda? 

Heçdir qızıl taxt da, ləl də, inci də. 
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Közərmiş ümid var, sanma o yanar, 

Yel vurar ya sönə, ya yana, əhsən! 

Hər eşqin sübhündə bir qız oyanar, 

Onda sığmaz bahar, yay ana, əhsən! 

 

Ümiddən kibrit çək sapa, ya şama, 

Zülmətin bağrında zülmət yaşama. 

Fitrətlər ibrətdi bax hər yaşama, 

Duyana mərhaba, yayana əhsən! 

 

Elnurun uğuru dayazda deyil, 

Dayaz var dərindən dayaz da deyil. 

At olmaq istəyən day az da deyil, 

Bu yolda ya qala, ya yana, əhsən!!! 
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Yazda qara əsir düşdü, 

Güvəndiyim həmin dağlar. 

Əzizim həmin dağlar, 

Sinəmi əmin dağlar. 

Bir qəlb dağı önündə, 

Dağılar yüz min dağlar. 

Əllərimdə düyün düşdü, 

Sinəmdəki düyün - dağlar. 

 

Xəyal atla yoldaş çapar, 

Hər gün xəyal yol, daş çapar. 

Əzizim yol, daş çapar, 

Yol yolda yoldaş çapar. 

Qarabağa tək gedən, 

Xəyalım, yoldaş çapar. 

Bir xəbər ver, yoldaş çapar, 

Susqunluğun sinə dağlar. 

 

De ki, Şuşa bax alındı, 

Orda neçə ruh alındı. 

Əzizim o alındı, 

Çox qəlb yandı, alındı. 

Sən yazdın bu qisməti, 

Allah, bu nə alındı? 

Tanrım, de bu, nə alındı? 

Yazısı dağ basan dağlar. 
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Təbim sular kimi coşar, qaynayar, 

Ürəyim dupduru bulaq yeridi. 

Cana isinmisən, qana qayna yar, 

Gözün gözlərimdə necə yeridi? 

 

Daha ayrılıqlar qoy qalsın mələr, 

Ürəyi acıtmır hər acı "mə" lər. 

Bizim yerimizdə hicranlar mələr, 

Həsrətin yeri yox, eşqin yeridi. 

 

Elnur, gələcəkdən baxar daşım, a! 

Bu torpaq ömrümü daşı daşıma. 

Yerini sevgisiz daşa daşıma, 

Qoy baxan deməsin bu nə yer idi? 
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Quş dilində danışıram göy ilə, 

Düşüncəmin qanadı göy, gözü göy. 

Ayaqları üzülməz öz yerindən, 

Bax sözümün alt-üst üzü səma, göy. 

 

Səma sətir, göy misra nə, nə bilər? 

Qanmaz nədir, nə araşdır, nə bil, ər! 

Söz elçisi haqqın üzü Nəbilər, 

Sizə azmı daş atdı hər üzü göy? 

 

Qibləm özüm, özüm üzüm, üzüm üz, 

Gəl üzümdə iki gilə üzüm üz. 

Baxma burda quraqlıqdı üzümüz, 

Bu üz səhra, o üz ömrün üzü göy. 
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Sevgisiz boş qutu döyünən ürək, 

Sevgili bir ömrün yazı da yazdı. 

Gülüm, sənə olan məhəbbətimi, 

Tanrım, alnımdakı yazıda yazdı. 

Bədənin qəfəsi ruhdur, dəri nə? 

Ruhun hikmət duysa sığmaz dərinə. 

Sən adlı ip ilə endim dərinə, 

Səndən bəhs etməyən yazı dayazdı. 

Saçımda ağaran sevdan nə dəndir? 

Hər dən ömrü dənlər bu dən nə dəndir? 

Bilirəm gəlişin, Elnur, nədəndir, 

Nurundan çox ürək yazı da yazdı. 
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Bax bu dünya oralıqdır, oralıq, 

Sonda ilk də əfsanə bir heç kimi. 

Oralığıq, deyilik ki buralıq, 

Buralarda incitdin bir heç, kimi? 

 

Sən torpaqsan, vaxt əkinçi, bir dənəm, 

Qoymaram ki, gözün ola bir də nəm. 

Təkcə səni sevəcəyəm birdənəm, 

Səni sevən sevməz ki, bir heç kimi. 

 

Üzümüzdə üz gəzdirək yad ola, 

Kaş üzümüz yad üzlərdə yad ola. 

Dünya yüz yol ya boşala, ya dola, 

Heçdən gələn getməyə bir heç kimi. 
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Nə qədər ki haqdan gəlir nəfəsim, 

Dəli sevgim, bu nəfəslə çırpın a! 

Haqdan keçsəm, sınsın ömür qəfəsim, 

Sınmasa da, siz yer-yerdən çırpın a! 

Haqq eşqiylə canda can sağ, tən diri, 

Onsuz heçəm tən ölüyəm, tən diri. 

Eşqim qalar zaman adlı təndiri, 

Od vurmaram, həyat, hər çır-çırpına. 

Qəbrim üstə neçə başdan baş daşı, 

Eşqlə yonun olsun mənə başdaşı. 

Qoy daşıya bilsin, bədən, baş daşı, 

Bu daş altda qoymayın yer çırpına. 
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Səndən mənə yetər yollar uzandı, 

Gəl sinəmi körpü elə, keç indi. 

O sahildən bu sahilə keçməmiş, 

Bu körpüdə neçə körpə keçindi. 

 

Zaman qurub məndə vaxtı, ayarı, 

Bu ayarda səma duru, Ay arı. 

Dar məqamda sən də yarı a, yarı, 

Gör kim kimlə, nə nə ilə keçindi. 

 

Neçə kərə desən, oda qalanım, 

Yanıb sönüm küldən təpə qalanım, 

Təkcə sənsən məndən-mənə qalanım, 

İstəyirsən bu anddan da keç indi. 
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Ömür baxmır yoxsula, ya zənginə, 

Ötüb keçir, sən bax məzlum yaşa,sın. 

Bir rəng qatır, ya ilk, ya son zənginə, 

Hər zəngində öz rəngini yaşasın. 

Bacarırsan gövdən üstə baş daşı, 

Əl qaldırmaz qaldırmasa baş daşı. 

Elə yaşa, sabaha ya baş daşı, 

Ya məzar oy, səndən nəsə yaşasın. 

Hardan hara gəldik yolu sevgidən, 

Sevə-sevə saça saldı sevgi dən. 

Hər sözümlə qəlbə əksin sevgi dən, 

Yoxsa məni quru yuyun,yaş asın. 
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Ağlım hisdi, duyğum kütdü, 

Söykənməzsə, sözüm kökə. 

Küt anlasa niyə kütdü, 

Ruhu düşməz kökdən-kökə. 

 

Məndə mən yaşadan təndir, 

Ruhum canda canla təndir. 

Zaman alov saçan təndir, 

Mənsə yapılmış bir kökə. 

 

İçinə sığdığım kürə, 

Hər sözdə doğduğum, kürə. 

Ey alov yağdığım kürə, 

Budağam bağlıyam kökə... 
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Saçımda ağardır zaman dişini, 

Vaxtla saça düşən, gözəl, dən gözəl. 

Göz görür əl görmür gözün işini, 

Bilmirsən nə çəkir göz əldən, gözəl! 

Sel kükrəsə çay da sığmaz yatağa, 

Sahil olar xəstə, düşər yatağa. 

Vaxtsız məhsul yükdü yerə, ya tağa, 

Hər şey öz vaxtında gözəldən gözəl. 

İnan çox azmışam ömrün yolun a! 

Zaman ömrü ütüb nə var yoluna? 

Vaxtsız tale quşum, sənin yoluna, 

Səpdim baxışımla, gözəl, dən, gözəl! 
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Eşqim, bürcün Vətən, yurddu, çox heyif, 

Qarabağda qarı həsrət qalandı! 

Bu həsrətin elə yaxdı içimi, 

Həsrətindən qəlbdə tonqal qalandı. 

Sübh gözündə zülmət sarıb odamı, 

Doğma ikən yadlaşıbdı o da mı? 

Diri- diri məni atır odamı? 

Bu eşq məni yandırmağa qalandı? 

Nə vaxt versə xaliq əmrin köç, əri! 

Az köçürdüb öz köçündən köç əri? 

Biz bu yurddan, bu yuvadan köçəri, 

Köçəriyik Vətən bizdən qalandı... 



180 

Çırpılasan öz eşqinə, 

Səsində bir qaya sına. 

Sevda qanından hörəsən, 

Yurdunda eşq qayasın a! 

Səs uzana göydən enə, 

Cücərə dən göy dən, enə. 

Lələk sala, göydən enə, 

Quşlar da bu qa yasana. 

İşğalın qorxunc bil, əsən! 

Yurd səni övlad bilə, sən, 

Vətəni Anan biləsən, 

Baş qoyasan qayasına! 
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Bir çay ömrü axıb, axıb dolannam, 

Ömür min rəng ya qəmginəm, ya şadam. 

Yaradanın süfrəsindən dolannam, 

Gəlmişəm ki, gələcəyi yaşadam. 

Nifətlərə nifrətim var sevgidən, 

Hər gün salır qara saça sevgi dən. 

Tarla qəlbdə bax göyərdir sevgi dən, 

Eşqlə ötür, eşqlə artır yaş,adam! 

Elnur, şükür əl-ayağım qurudur, 

Çox su gördüm yaşıllığı qurudur. 

Bacarırsan quru otur, quru dur, 

Bu quruda, ey gözləri yaş adam. 
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