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SƏMİMİDİR, TƏBİİDİR… ETİBARLI
ŞEİRLƏRDİR.
Etibar Vəliyevin şeirləri məndə ilk baxışda belə bir
təəssürat doğurdu ki, bu şeirlər bir insanın ömür boyu
keçdiyi yolun, yaşadığı ağlı-qaralı, sevincli-kədərli
həyatın gündəlikləridir. Həyat çox mürəkkəb, sevinci,
ağrısı bir-birinə qarışan, bəzən biri digərini üstələyən
bir ömür bəxş edir insana. Etibarla şəxsən elə bir
dostluğum, ünsiyyətim, münasibətim yoxdu. Amma
şairi tanımaq üçün onun şeirləri-könül dünyasından gə
lən səslər də yetər.
Etibarın şeirlərini oxudum və bəyəndim. Amma
Etibarın elə şeirləri var ki, onu bir şair kimi tanıtmağa,
bir şair kimi sevdirməyə yetər. Və bu şeirlər ilk mis
rasından son misrasına kimi səmimidir, təbiidir. Şair
səmimiyyəti və təbiiliyi başlıca şərtdir. O mənada ki,
onun yazdığı şeir səni də düşündürür, sənin də ürəyini
ələ alır və səmimi, təbii şeirin ifadə tərzi, dili də sadəliyi
ilə seçilir. Bu gün həddindən artıq çox şeir yazılır,
nəşriyyatlar hər gün, bəlkə hər saat şeir kitabları çap
edir və bu kitabların bir çoxunun sonralar unudulduğu,
adi kağız materialına çevrildiyi də məlumdur.
Etibarın şeirlərində fikirlə hiss vəhdətdədir, yəni
şeir üçün ən vacib olan bir şərtə əməl olunur. Əgər
şeirində hansı fikrisə söyləmək istəyirsənsə, o fikri
poeziya libasına bürüməlisən. Budur, onun «Qocalır»
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şeiri. Qocalıq haqqında yüzlərlə, minlərlə şeir yazılıb
və bundan sonra da yazılacaq. Nədir qocalıq və Etibar
bu mövzuda təzə söz deyə bilirmi?
Yaş üstünə yaş gəlir,
Dünya bizdən bac alır.
Tək biz qocalmırıq ki,
Bu dünya da qocalır.
Qocalır ayı, ili,
Dağ, daşı da qocalır.
Kamil olan insanın,
Yaddaşı da qocalır.
İnsan doğulan gündən,
Qocalmağa başlayır.
Dünya qəmlə, kədərlə,
Ömrümüzü daşlayır.
Günəş qocalır deyə,
Buludlar da ağlayır.
Gündüzlər darıxan ay,
Gözlərini bağlayır.
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Daha nə qocalmır ki,
Bax, torpaq da daşlaşır.
Bu qocalan dünyada
Tək ölüm cavanlaşır.

Ürəyimdə döyünən vətən

Bu şeiri bütöv misal gətirdim. Bir misrası belə
atılası olmayan bu şeirdə Etibar Vəliyevin sözə necə
dirilik bəxş etdiyi göz qabağındadır. Bəli, dünyada hər
şey qocalır və biz insanlar yaşa dolduqca həm özümüzün
qocaldığını, həm də torpağın, dağın-daşın, günəşin,
buludların, bir sözlə, bütün əşya və predmetlərin
qocaldığını hiss edirik. Amma bircə ölüm qocalmır və
bizləri tək-tək o dünyaya yola salır. Bu fikir tapıntıdır,
desəm, səhv etmərəm.
Etibarın «Qocalır» şeirindəki fikri və bu fikrin
şeir dililə ifadəsini təqdir edirəm. Amma bu dünyada
qocalmayan, həmişə cavan qalan, öz təravətini itirməyən
hisslər, duyğular, gözəlliklər var. Və Etibar Vəliyev o
hissləri, o duyğuları, o gözəllikləri vəsf edən şeirlərin
də müəllifidir. Vətən hissi, Azərbaycana məhəbbət, ana
yurda sevgilər qocalarmı?
Vətən sərhəddən başlayır,
Sərhəddə daşına dönüm.
Öləndə torpağa dönnəm,
Qoy indi başına dönüm.
Canımdan can ayrı düşüb,
Yarım Qarabağda qalıb.
İndi quru bəy kimiyəm,
Varım Qarabağda qalıb.
Bu dünyada məhəbbət var, məhəbbət əsiri olan
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aşiqlər var və onlardan biri də elə Etibarın özüdür. Şair
gərək gözəl və gözəlliklər əsiri olsun. Çünki:
Gözələ baxmaq savabdı,
Baxıb savab qazanıram.
Bir gözələ gül göndərdim,
Yazdım, güldən gözəlsiniz.
Hələ yaza bilmədiyim
Şeirsiniz, qəzəlsiniz.
Etibar Vəliyevin sadə tərzdə, amma səmimi və təbii
ahəng üstündə qurulan şeirlərinin əksəriyyəti qoşma
formasındadır. Təbii ki, o, ustadlardan çox şey öyrənib,
aşıq poeziyasını, klassik və müasir şairlərimizin qoşma
və gəraylılarını oxuyub, faydalanıb, hətta təsirlənib.
Onun yazdığı qoşmalarda həyati hisslər, içindən və
reallıqdan gələn duyğularla qarşılaşırıq. Elə bil, bu
qoşmalarda Etibar ürəyini açır, onun lirik qəhrəmanı
sevdiyi qadına ən kövrək və ən səmimi hisslərindən
söz açır. Yalvarış yoxdu, sadəcə, gözəlliyə heyranlıq
var. Və bu heyranlıqda belə bir fikir təsdiq olunur ki,
sevgi ən ali hissdir, məhəbbət insanı mənən saf və
təmiz saxlayır.
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Qara gözlüm, yenə nədir diləyin?
İstəyirsən ürəyimi al, apar.
Mən şəklini alıb sıxdım sinəmə,
İstəyirsən çək əlini, al apar.
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Gəl gözəlim, gəlişinə baxım mən,
Naz-qəmzəli yerişinə baxım mən.
Gül üzünə, gülüşünə baxım mən,
İstəyirsən şəkər gətir, bal apar.
Sən gələndə gülüm açır elə bil,
Bu gözlərim işıq saçır elə bil,
Səni görcək nitqim qaçır elə bil,
İstəyirsən danışdırma, lal apar.
Apar məni, apar sənə yar olum,
Bağçanızda bəhər olum, bar olum,
İstəyirsən kaman olum, tar olum,
Bir məhəbbət nəğməsini çal, apar.
Hər bir şair öz zəmanəsinin övladıdır. Onu yaşadığı
mühit, içərisində olduğu insanlar, cəmiyyətsiz təsəvvür
etmək olmaz. O, bir insan kimi həyatın müxtəlif
hadisə və olayları ilə qarşılaşır. Hər gözəl hadisədən
sevindiyi kimi, rastlaşdığı kədərli, ağrılı hadisələrdən
də qəm dəryasına batır. Bu gür hisslər, təzadlar Etibarın
şeirlərində də öz əksini tapır. O, Novruzda, çərşənbədə
sevinməyə bilməz, çünki bu bayram onun da bir
müsəlman kimi ən əziz bayramıdır. Bir şəhid anasının
ağlaması onun da qəlbini kövrəldir:
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Tökmə yanağına göz yaşlarını,
Qəlbimi dağlama, şəhid anası.
Üçrəngli bayrağı başına bağla,
Sən qara bağlama, şəhid anası.
Tənha qadınların dərdinə şərik olur:
Hamı dərdini danışır,
Susurlar tənha qadınlar.
Mən onun «Dərdi var» şeirini daha çox bəyənirəm.
Dərd anlayışına yeni məna verməyə çalışıb:
Bir yaşıl ağacın qurumaq dərdi,
Bağbanın bir ağac əkmək dərdi var.
Varlının varını qorumaq dərdi,
Kasıbın bir qarın əkmək dərdi var.
Bu dərdin əlindən gülmək də olmur,
Bu dərdin əlindən ölmək də olmur.
Elə dərd də var ki, bölmək də olmur,
Hamının dünyadan köçmək dərdi var.
Və nəhayət, sözümü Etibarın «Mənim təbim
gələndə» şeirindəki bu misralarla bitirmək istəyirəm:
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Yerdə çaylar,bulaqlar,
Durub axmaya bilər,
Göydə ildırım çaxıb
Yağış yağmaya bilər.
Hər kim mənim halımı
Görsə, ağlaya bilər.
Sözüm dil-dil ötəni
Qəfil bağlaya bilər
Mənim təbim gələndə.
Qoy çaylar, bulaqlar axsın, şırıl-şırıl nəğməsini
söyləsin, göydə ildırım çaxsın, yağışlar yağsın…
Etibar Vəliyev də ilhamından, təbindən qalmasın…
Ona uğurlar arzulayıram!
Vaqif Yusifli
filologiya üzrə elmlər doktoru
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VƏTƏN, BAŞINA
DÖNÜM
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VƏTƏN
Vətən sərhəddən başlayır,
Sərhəddə daşına dönüm.
Öləndə torpağa dönnəm,
Qoy indi başına dönüm.
Canımdan can ayrı düşüb,
Yarım Qarabağda qalıb.
İndi quru bəy kimiyəm,
Varım Qarabağda qalıb.
Əsir olan torpaq dərdi,
Qəlbimdə yara bağlayıb.
Hələ şəhid anaları,
Başına qara bağlayıb.
Hələ aprel döyüşünün,
Davamını görəcəyik.
Vətən, sənin sərhəddini,
Sinəmizlə hörəcəyik.
Hər qarışın müqəddəsdi,
Torpağında can verərəm.
Torpağımı verincə, mən
Şəhid olub, qan verərəm.
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Sənə candan can verərik,
Canımdakı candı vətən.
Anam kimi müqəddəsdi,
Can, Azərbaycandı vətən.
01.02.2017
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APREL DÖYÜŞLƏRİ
Əmrə müntəzirik, cənab Komandan!
Düşmənin başında qopardaq tufan.
Sizin qurduğunuz nizami ordu,
Almağa qadirdi torpağı, yurdu.
Aprel döyüşləri bir ibrət dərsi,
Qələbə yolunda ilk addım oldu.
Aprel döyüşləri zəfər ümidi,
Aprel döyüşləri muradım oldu.
Aprel döyüşləri doğma ordunun,
Xalq ilə birliyi, inadı oldu.
Aprel döyüşləri yenilməz xalqın,
Torpağa müqəddəs bir andı oldu.
Aprel döyüşləri ordunun gücü,
Məkirli düşmənə göz dağı oldu.
Aprel döyüşləri düşmən bağrına,
Əbədi sancılan köz dağı oldu.
Aprel döyüşləri qızıl qələmlə,
Tarixə yazılan qürurumuzdu.
Aprel döyüşləri danışıq vaxtı,
Masaya çırpılan yumruğumuzdu.
14
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Döyüş əmrinizi gözləyirik biz,
Tam azad olunar ana yurdumuz,
Lələ təpədəki bayrağımızı
Şuşa qalasında asar ordumuz.
25.06.2016
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MƏN ƏSGƏR ANDINI İÇİB GƏLMİŞƏM
(İxtisarla)
Çəkil yağı düşmən Qarabağımdan,
Şuşa qalasından, uca dağımdan.
Çəkil qabağımdan, keç qabağımdan,
Mən əsgər andını içib gəlmişəm.
Sülh deyib, sizlərə zaman vermişik.
Sən demə zalıma aman vermişik.
Apreldə cavabın yaman vermişik,
Mən əsgər andını içib gəlmişəm.
Xocalı, Xocavənd, Xankəndi mənim,
Zəngilan, Cəbrayıl başımda çənim,
Ağdərə, Qubadlı yuxuma qənim,
Mən əsgər andını içib gəlmişəm.
Ağdam, Fizulidən keçib gələrəm,
Kəlbəcər, Laçına səcdə edərəm,
Mən cavan Heydərəm, baba Heydərəm,
Mən əsgər andını içib gəlmişəm.
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İtə hörmət etdik yiyəsi görə
Yiyəsi də sevir tərsinə görə,
Qoy düşmən mən təki tər sinə görə,
Mən əsgər andını içib gəlmişəm.
Qələbə müjdəsi, sorağı məndə,
Canım Azərbaycan bayrağı məndə,
Haqqın, ədalətin yarağı məndə,
Mən əsgər andını içib gəlmişəm.
Xəstədi, düşmənin vardı mərəzi,
Anamla etmişəm razi-niyazi,
“Ya şəhid olaram, ya da ki qazi,”
Mən əsgər andını içib gəlmişəm.
18.10.2016
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NƏVƏMİ ŞUŞADA GƏZDİRƏRSİNİZ
Nəvəmi götürüb bağa gedirəm.
Ona göstərirəm, deyirəm ki, bax,
Bu nar ağacıdı,
Bu da ki nardı.
Bu alma, bu armud,
Bu da xurmadı.
Nəvəmin kitabı əlimdə qalıb,
Kitabda şəkillər rənglidi, aldı,
Canlı da cansızdı, heykəldi, laldı.
Neynirəm daş kimi
Heykəl quşları.
Cücə bağımızda,
Qaz bağımızda.
Qapını açanda
Qonşuya hürən
Pişiklə dost olan it qapımızda.
Sonra da nəvəmlə şəhərə çıxıb,
Gəzirik Bakının küçələrini.
Deyirəm, Bakıdan Şuşaya qədər
Vətəndi, Vətəndi, Vətəndi canım.
Gəzdik bu şəhəri, gedək dincələk,
Sabah da Şuşaya gedərik, canım.
Nəvəm Balacadı, təzə dil açır.
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Bir gün “Şuşa” deyər,
“Qarabağ” deyər.
Deyər ki, ay baba,
Gedək Şuşaya.
Yox deyə bilmərəm,
Ar gələr mənə.
“Can” desə, canımı verərəm ona.
Siz Allah, yaşıma baxmayın daha,
Mənim də adımı orduya yazın.
Qələmi qılınca çevirəcəyəm,
Sözü silah edib od püskürərəm.
Cəbhəyə gedərəm,
Sabah gedərəm!
Alaram kəndləri, şəhərləri mən.
Amma bir arzum var,
Bir diləyim var:
Mən gedib Şuşada Şəhid olsam,
Siz
Nəvəmi Şuşada gəzdirərsiniz.
07.12.2016
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ŞƏHİD ANASI
İzin ver, gözünün yaşını silim,
Bir daha ağlama, şəhid anası.
Tökmə yanağına göz yaşlarını,
Qəlbimi dağlama, şəhid anası.
Şəhidlər məsumdu, nurdu, zinətdi.
Susmayan vicdandı, coşan qeyrətdi.
Axı şəhidlərin yeri cənnətdi,
Ona yas saxlama, şəhid anası.
Sevgini, şəhidin yaşına bağla.
Ümidi Kəbənin daşına bağla.
Üç rəngli bayrağı başına bağla,
Sən qara bağlama, şəhid anası.
Şəhid məzarları pirdi, ocağdı,
Vətən torpağında yanan çırağdı,
Şəhidlər ölməyib, diridi, sağdı,
Ağlama, ağlama,şəhid anası.
28.01.2017
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AĞLA XOCALIM AĞLA
Xarı bülbül oxuyur,
Ağla, Xocalım, ağla!
Torpağın qan qoxuyur,
Ağla, Xocalım, ağla!
O silahsız mərdlərə,
O ərən, igidlərə,
Verdiyin şəhidlərə,
Ağla, Xocalım,ağla!
Ürəyimi dağlama,
Gözündə yaş saxlama,
Demirəm ki,ağlama,
Ağla, Xocalım, ağla!
Ürəyi daşlar üçün,
Kəsilmiş başlar üçün,
Gözləri yaşlar üçün,
Ağla, Xocalım, ağla!
Haqqın gözü bağlanıb,
Şəhər əsir saxlanıb,
Ürəyimiz dağlanıb,
Ağla, Xocalım, ağla!
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Sağım, solum bağlıdı,
Əlim, qolum bağlıdı,
Hələ yolum bağlıdı,
Ağla, Xocalım, ağla!
Oğulun, qızın əsir,
Ermənilər baş kəsir,
ATƏT-in özü bir sirr,
Ağla, Xocalım, ağla!
Tarımdı tarın simi,
Bilinməz zili, bəmi,
Zəfər gününə kimi
Ağla, Xocalım, ağla!
İyirmi beş il ötən
Dərdin nə zaman bitər?
Başın sağ olsun, vətən,
Ağla, Xocalım, ağla!
22.02.2017
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AZƏRBAYCANLIYAM
Mən Azərbaycanlıyam!
Bakı düşünən beynim,
Ana yurdum Lənkəran
Döyünən ürəyimdi.
Siz ey anasın danıb
Anasından küsənlər,
Ey yalançı süsənlər!
Deyin görüm kimsiniz?
Hansı məqama çatsaz,
Gözümdə heç kimsiniz.
16.08.2016
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BİR GÖZƏL
SEVƏSƏN
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BİR GÖZƏL SEVƏSƏN
Bir gözəl sevəsən, dəli olasan,
Köçəsən insanlar olmayan yerə.
Orda nə qış ola, nə də ki payız,
Gedəsən çiçəklər solmayan yerə.
Ona gül verəsən hər səhər, axşam,
O da o gülləri sinəyə taxa,
Elə baxmağa da adam olmaya,
Sən ona baxasan, o sənə baxa.
Elə adını da canan qoyasan,
Elə qocalasan “can” deyə-deyə.
Nə çörək yeyəsən, nə ac olasan,
Sən onu yeyəsən, o səni yeyə.
Sıxasan sinəyə gül camalını,
Nə qolun ağrıya, nə də ki sinə.
Tamam unudasan dünya malını,
Nə sən danışasan, nə də o dinə.
Sənə ürək verə, sənə göz qoya,
Sən çölə çıxmamış deyə, “gəl evə”.
Nə gözlərin doya, nə ürək doya,
Sən onu sevəsən, o səni sevə.
26
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Ev də ev olmaya, bir daxma ola,
Döşəmə taxtası taxtımız ola.
Qonşu da olmaya qeybət eyləsin,
Beləcə yazılmış baxtımız ola.
18.02.2017
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QARA GÖZLÜM
Sil, ay qara gözlüm, gözün yaşını.
Dayan, mən ağlayım sənin yerinə.
Sən danış, bir kitab yazım, sonra da,
Kitabı bağlayım sənin yerinə.
Dərdini ovudub, könlünü alsam,
Qara tellərini daraqlayaram.
Səninçün ağlamaq istəsəm əgər,
Yenə o kitabı varaqlayaram.
Sənin göz yaşını mürəkkəb edib,
Hələ neçə kitab yazıla bilər.
Vüsala yetməyən, nakam eşqinə
Gün gələr, bir qəbir qazıla bilər.
Unut, dərdlərini ölmüş kimi bil.
Ölənlə ölməzlər, ay qara gözlüm!
Vüsalın geriyə dönüşü yoxsa,
O dərdi bölməzlər, ay qara gözlüm!
26.04.2016
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SƏN MƏNİ BAĞIŞLAMA
Qayıda bilsən qayıt,
Gəl, səni bağışlayım.
Bu ömrümü səninlə
Mən yenidən başlayım.
Can alan gözlərinlə
Məni saldın kəməndə,
Günah tək səndə deyil,
Günahın çoxu məndə.
Mən səni sevə-sevə
Özümü aldatmışam.
Siqaret əvəzinə
Sevgilimi atmışam.
Bir vaxt uşaq olanda
Ayağım sürüşərdi.
Yıxılardım qar üstə,
Şəklim qara düşərdi.
Sürüşmək günah deyil,
Yerimiz səhv düşməsə.
Qisməti zəncirləyib,
Bəxtimiz dəyişməsə.
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Bax, yerimiz səhv düşüb,
Sən müttəhim yerində.
Mənim kürsüm sürüşüb,
Mən hakim kürsüsündə.
Bu gün bir qərar versəm,
Nə gül, nə də ağlama,
Səni bağışlamasam
Sən məni bağışlama.
21.05.2016
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HƏR ŞEY UNUDULAR
Bir gün öldüyümü bilə bilməsəm,
Gözünün yaşını silə bilməsəm,
Gecələr yuxuna gələ bilməsəm,
Hər şey unudular, qadasın alım.
Bir az gözə girər gözün yarası,
Bir az gec sağalır sözün yarası,
Qaysaq bağlayanda közün yarası,
Hər şey unudular, qadasın alım.
Hələ duman olar çəndən sonra da,
Bir gün mən olmasam, məndən sonra da,
Səndən çəkinərlər, səndən sonra da,
Hər şey unudular, qadasın alım.
Əvvəl, sevgi adlı söz udacaqsan.
Elə bil alovlu köz udacaqsan.
Sonra qısqanclığı unudacaqsan,
Hər şey unudular, qadasın alım.
Gözdən uzaq olar soyuq məzar da,
Qardaş da, bacı da gələr arada,
Sonra bir il ötər, sonra, sonra da,
Hər şey unudular, qadasın alım.
06.07.2016
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BU QIZ NİYƏ BALACADI GÖRƏSƏN
Ona bəstə boylu gözəl demişəm.
Bu qız niyə balacadı görəsən?
Elə bil şirindi, şəkər yemişəm,
Bu qız niyə balacadı görəsən?
Dəniz kimi gah çağlayır, gah daşır,
İstəyəndə dağ yaradır, dağ aşır.
Bu qız gülə, gül bu qıza yaraşır,
Bu qız niyə balacadı görəsən?
Əlində gül-çiçək dəstə görünür.
Cavanlar dərdindən xəstə görünür.
Bəlkə gözlərimə bəstə görünür,
Bu qız niyə balacadı görəsən?
Kəmər də görünür beldə balaca,
Zümrüd də, yaqut da əldə balaca.
Qızıl da balaca, ləl də balaca,
Bu qız niyə balacadı görəsən?
Az görmüşəm bu biçimdə, bu donda,
Ağıl onda, kamal onda, səs onda.
Bu İlahi sirr deyilsə, bəs onda
Bu qız niyə balacadı görəsən?
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Vaxt olur ki, bəxt də bəxtəbəxt olur.
Bəxtsiz adam küskün olur, pərt olur.
Vaxt olur ki, boy da bəxtdə şərt olur.
Bu qız niyə balacadı görəsən?
Deyir yoxdur nə fəryadım, nə ahım,
Heç bilmirəm varmı mənim günahım?
Yaramaza boyun verən Allahım,
Bu qız niyə balacadı görəsən?
14.07.2016
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BU GÜN BİR GÖZƏL GÖRMÜŞƏM
Bu gün bir gözəl görmüşəm,
Fikrim, xəyalım dağıldı.
Qəfil qarşıma çıxması,
Bir röyadı, bir nağıldı.
O; “sabahın xeyir” dedi,
Səsindən sehrə düşmüşəm.
Bəlkə açılan sabahda
“Sabahın xeyrə” düşmüşəm.
Gözəlliyi bir aləmdi,
Baxışı “gəl-gəl” eyləyir.
Elə bil məni tanıyır,
Zalım qızı əl eyləyir.
Dəli şeytan gör nə deyir,
Gedib qadasın al onun.
Bir can nədi, əsirgəmə,
Verib canında qal onun.
Deyiblər ki, bu dünyanı,
Gözəllik xilas edəcək.
Bəlkə gedim xilas olum,
Yoxsa qatarım gedəcək.
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Dəli şeytan “get” desə də,
Şeytan sözünə getmədim.
Dəli ceyran “gəl-gəl” dedi,
Mən də imtina etmədim.
19.07.2016
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BAĞIŞLAMARAM
Sənə məktub yazmışam,
Gəl onu özün apar.
Sinəm üstə döyünən.
Ürəyimi çək, qopar.
İstəyirsən, qoparıb
Bir dəli dənizə at.
İstəsən, bir imkansız,
Kimsəsiz donura sat.
Sonra məktubu cır, at,
Nə saxla, nə qoxuma.
Sən Allah daha girmə,
Girmə mənim yuxuma.
Yazıb günahlarını,
O yan, bu yana yozma.
Onsuz da oxumaram,
Mənə cavab da yazma.
Başımı ağartdığın
Dənə bağışlamaram.
Sənin günahlarını
Sənə bağışlamaram.
36
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QAYIT GƏL
Sənsiz bu dəryada üzə bilmirəm.
Ya mən gəlim, ya da ki sən qayıt gəl.
Daha ayrılığa dözə bilmirəm.
Ya mən gəlim, ya da ki sən qayıt gəl.
Deyirlər bu ağac nar ağacıdı,
Yağış ağacıdı, qar ağacıdı,
Sənsiz bu ağaclar dar ağacıdı,
Ya mən gəlim, ya da ki sən qayıt gəl.
Yanıb kül oluram, közüm tükənir.
Nitqi lal oluram, sözüm tükənir.
Daha səbrim bitib, dözüm tükənir.
Ya mən gəlim, ya da ki sən qayıt gəl.
Daşı o şeytana ata bilmirəm.
Daha arzulara çata bilmirəm.
Daha xəyalımla yata bilmirəm,
Ya mən gəlim, ya da ki sən qayıt gəl.
Şərab içib bayılmağa nə var ki,
Bir sərxoşu ayıltmağa nə var ki,
Geri dönüb qayıtmağa nə var ki,
Ya mən gəlim, ya da ki sən qayıt gəl.
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Gözəl gördüm ürəyindən yaralı.
Yar gördüm ki, düşüb yardan aralı.
Qadan alım, Azərbaycan maralı,
Ya mən gəlim, ya da ki sən qayıt gəl.
13.08.2016
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NƏ YAXŞI Kİ VARSAN GÜLÜM
(Bu gün ad gününü qeyd etdiyim
həyat yoldaşıma ithaf edirəm)
Ad günündü, yaşın neçə?
Nə ay keçə, nə il keçə,
Bu gecə bir ayrı gecə,
Nə yaxşı ki varsan, gülüm.
Mələyimsən, gözəlimsən,
Baxışımsan, nəzərimsən,
Elə sən ilham pərimsən,
Nə yaxşı ki varsan, gülüm.
Azım sənsən, çoxum sənsən,
Ətrim sənsən, qoxum sənsən,
Röyam sənsən, yuxum sənsən,
Nə yaxşı ki varsan, gülüm.
Damarımda, qanımdasan,
Ürəyimdə, canımdasan,
Nə yaxşı ki yanımdasan,
Nə yaxşı ki varsan, gülüm.
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Çiçəyimsən, gülüm sənsən,
Arzum sənsən, unum sənsən,
Ayım sənsən, ilim sənsən,
Nə yaxşı ki varsan, gülüm.
Şirin ömrünə dad verdim,
Bəxtinə qol-qanad verdim,
Bu şeirimə də ad verdim,
Nə yaxşı ki varsan, gülüm.
28.08.2016
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DEYİL
Bəxtimin tale quşu uçub sənə gəlmişdi,
Dağ başında dumana, yerdə çənə gəlmişdi.
Görüb vəfası yoxdu, dönüb mənə gəlmişdi.
Bir vəfasız gözəldən yazmaq yaxşı hal deyil.
Mənə mesajın gəldi, sən isə yazıb qaldın
Ürəyimə toxundun, içimi qazıb qaldın.
Mənə “gəlirəm” deyib, yollarda azıb qaldın.
Bu taleyin yolunda azmaq yaxşı hal deyil.
Allaha səcdə edib, ya ümmətim demişəm.
Ya başım, ya namusum, ya ismətim demişəm.
Mən göylərə əl açıb, “ya qismətim” demişəm.
Göydən gələn qisməti yozmaq yaxşı hal deyil.
Mən qaçmadım qismətdən, bəxtim mənə gəlibsə,
Allahın nemətidi, sünbül dənə gəlibsə,
İlahidən yazılan, yazı sənə gəlibsə,
Bəxtindən, taleyindən qaçmaq yaxşı hal deyil.
Sevmədim hər gözəli, gözlərin xumarını,
İlk eşqin atəşiylə, alışan bimarını,
Uşaqsan, dərk etmədin bu yolun hamarını,
Bu yolun sağın-solun, qazmaq yaxşı hal deyil.
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Allahın yazısında, sənlə tən yazılmışam.
Başındakı dumanı, qovan çən yazılmışam.
Bəlkə də qismətinə, elə mən yazılmışam,
Allahın yazdığını, pozmaq yaxşı hal deyil.
01.01.2016
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TƏNHA QADINLAR
Bu tənha qadına baxın,
Ürəyimə daş bağlayır.
Səhər, axşam gözlərini
Quru açır, yaş bağlayır.
Tək olur, tərki-dünyadan
Küsürlər tənha qadınlar.
Hamı dərdini danışır,
Susurlar tənha qadınlar.
Ürəyin yükü, qadası,
Ağır olur, böyük olur,
Qadını tənha qoyan kəs,
Öz əhdinə dönük olur.
Gül alıb, çiçək gətirin,
Qarşımda tənha qadın var.
Hamı susar qiyamətdə,
Danışar tənha qadınlar.
09.09.2016
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QIZ, SEVGİLİM VAR MƏNİM
Sən Leylasan, Şirinsən,
Acın nəyimə gərək.
Başında gəzdirdiyin
Tacın nəyimə gərək.
Başımda var ağ dənim,
Qız, sevgilim var mənim.
Mən sənintək deyiləm,
Hər yetənə əyiləm,
Bu sevgidən qailəm,
Barışanım, küsənim,
Qız, sevgilim var mənim.
Get özünə yar ara,
Gəl məni salma dara.
Canım qurbandı yara.
Odur ortağım, tənim,
Qız, sevgilim var mənim.
Nə saralma, nə solma,
Nə boşalma, nə dolma,
Başıma ağrı olma,
Dağda dumanım, çənim,
Qız, sevgilim var mənim.
44

Ürəyimdə döyünən vətən

Get, qəlbimə toxunma,
Kitab kimi oxunma,
Hər yetənə qoxunma,
Eşqin başına qənim,
Qız, sevgilim var mənim.
Mən səfir deyiləm ki,
Müsafir deyiləm ki,
heç kafir deyiləm ki,
Vardır imanım, dinim,
Qız, sevgilim var mənim.
26.09.2016
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QURBAN OLARAM
Dəli könlüm, mən də sən tək dəliyəm.
Bir dəli sevdaya qurban olaram.
İzin vermə hər sevdaya əyiləm,
Bir dəli sevdaya qurban olaram.
Saz üçün mizrabı, teli deyiblər,
Qiymətdə qızılı, ləli deyiblər,
Binəva Məcnuna dəli deyiblər,
Bir dəli sevdaya qurban olaram.
O qədər görmüşəm ağlı kəmləri.
Vəfasız yar üçün gözü nəmləri.
Mən çəkən deyiləm bu sitəmləri,
Bir dəli sevdaya qurban olaram.
Başında vardırsa ağıl, danışma.
Mənə bu dünyada nağıl danışma.
Dağıl, gidi dünya, dağıl, danışma.
Bir dəli sevdaya qurban olaram.
Bu fani dünyada yaşa doyunca,
Əzrayıl belinə əlin qoyunca,
Vəfasız gözələ qurban olunca,
Bir dəli sevdaya qurban olaram.
28.09.2016
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GÖZƏL
Gözələ baxmaq savabdı,
Baxıb savab qazanıram.
Arada sual verirəm,
Sonra cavab qazanıram,
Bir gözələ gül göndərdim,
Yazdım, güldən gözəlsiniz.
Hələ yaza bilmədiyim,
Şeirsiniz, qəzəlsiniz.
Gözəlliyi vəsf etməyə,
Qələm aciz, söz acizdi.
Can yandıran o atəşdə,
Ocaq aciz, köz acizdi.
Bir gözəlin önündə mən,
Donub qaldım, buz kimiyəm.
İxtiyarım gedib əldən,
Elə bil məhbus kimiyəm.
Deyirlər ki, bu dünyanı
Gözəllik xilas edəcək.
Belə olsa, cənnətə də
Ancaq qadınlar gedəcək.
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Azad edib bu dünyanı,
Bir az mat qoy, təzad elə.
Ey dünyanın xilaskarı,
Gəl məni də azad elə.
07.10.2016
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APAR
Qara gözlüm, yenə nədir gileyin?
İstəyirsən ürəyimi al, apar.
Mən şəklini alıb sıxdım sinəmə,
İstəyirsən çək əlimi, al apar.
Gəl gözəlim, gəlişinə baxım mən,
Naz qəmzəli yerişinə baxım mən,
Gül üzünə, gülüşünə baxım mən,
İstəyirsən şəkər gətir, bal apar.
Sən gələndə gülüm açır elə bil,
Bu gözlərim işıq saçır elə bil,
Səni görcək nitqim qaçır elə bil,
İstəyirsən danışdırma, lal apar.
Apar məni, apar sənə yar olum.
Bağçanızda bəhər olum, bar olum.
İstəyirsən kaman olum, tar olum,
Bir məhəbbət nəğməsini çal, apar.
26.10.2016.
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SEVGİ
Sevgi bir yazıdı, silinməz izdi,
Ləpədi, dalğadı, coşqun dənizdi.
Sevgi müqəddəsdi, pakdı, təmizdi,
Hər kimin qəlbinə girməz, qadası.
Dili yox danışa, lal kimi gəlir.
Sevən ürəklərə xal kimi gəlir.
Şirindi, şəkərdi, bal kimi gəlir,
Hər aşiq qədrini bilməz, qadası.
Sevgi zaman ilə, vaxt ilə gəlir,
Sultan kimi gəlir, taxt ilə gəlir,
O da qismət ilə, bəxt ilə gəlir,
Hər kimin üzünə gülməz, qadası.
Mənim qismətimə sən yazılmısan.
Bardan xəbər verən çən yazılmısan,
Qoşa yazılmısan, tən yazılmısan,
Tanrı yazdığını silməz, qadası.
29.10.2016
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GƏLƏRSƏN
Mən günəşəm, sənsə aysan,
Batıram, gecə gələrsən.
İçim atəş, çölüm alov,
Yanıma necə gələrsən?
Sən gecə yan, mən də gündüz,
Gəl yarışaq ulduz-ulduz,
Nə mən udum, nə sən uduz,
Olsun heç-heçə, gələrsən.
Kimi göndərim hərinə?
Sabahına, səhərinə.
Bəlkə, eşqin şəhərinə
Sən küçə-küçə gələrsən.
Bu arzu, bu diləyimə,
Tanrı yetər köməyimə,
Bəlkə mənim ürəyimə,
Sən köçə-köçə gələrsən.
Orda ölüm, orda “ol” var,
Orda sağ var, orda sol var.
Ürəyimə gedən yol var,
Yolu keçə-keçə gələrsən.

04.11.2016
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(Sevgidən yazanda deyirlər şair eşqə düşüb,
ölümdən yazanda deyirlər qəmli şeirlər yazma.)
AXI MƏN NƏDƏN YAZIM
Hamı ölümdən qaçır, elə mən də qaçıram,
Qaçıb ondan yazmayım, axı mən nədən yazım?
Məhəbbət ürəklərdə açılmamış bir kitab,
Açıb ondan yazmayım, axı mən nədən yazım?
Vaxtsız açan gül kimi, vaxtsız solan sevgidən,
Gözdən düşən sevgidən, qəlbə dolan sevgidən,
Qəfil gələn sevgidən, ovsun olan sevgidən
Qaçıb ondan yazmayım, axı mən nədən yazım?
İnsanı dərdə salan, elə onun ağlıdı,
Sevgisi nakam olan ürəklər də dağlıdı,
Sevgi ürəkdə olur, ürəklər də bağlıdı,
Açıb ondan yazmayım, axı mən nədən yazım?
Sevgi gələndə baxmır bu cavandı, qocadı,
Sevgi sədaqət istər, əlçatmazdı, ucadı,
İndi sevgi testi var, elə bil tapmacadı,
Açıb ondan yazmayım, axı mən nədən yazım?
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Gözəl keçən hər ömrün, sonu heçdi, hədərdi,
Dünya iki üzlüdü, bir üzü də kədərdi.
Ölüm dediyim haqdı, yolum ora qədərdi,
Qaçıb ondan yazmayım, axı mən nədən yazım?
08.11.2016
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İŞIQ VERİR
Otuz il gəzdirmişəm, bu sevgini içimdə,
Bu sevgi ürəyimdən, üzümə işıq verir.
Onsuz günəşim çıxmır, ay hilal kimi qalır,
Elə bil ki, gözündən, gözümə işıq verir.
Təbim zaman bilməyir, bəzən də gecə gəlir.
Qapım, pəncərəm bağlı, bilmirəm necə gəlir.
Əvvəl sevgilim gəlir, sonra da heca gəlir.
Gül camalı günəş tək, özümə işıq verir.
Bəzən onun ürəyi, yazan varağım olur.
Qaranlıqda gözləri, yanan çırağım olur.
Zaman-zaman dərd gəlir, kədər qonağım olur,
Ondan dərd gizlədirəm, közümə işıq verir.
Tanrı mənə pay verib, qadasın aldığımı.
Əvvəl məni oxuyub, sonra da yazdığımı.
Təbim məndən qaçanda, seyr edir azdığımı,
Mənə qafiyə tutur, sözümə işıq verir.
08.11.2016
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GÖZÜM YAMAN TUTUB SƏNİ
Söz qılıncdan kəsərlidi,
Sözüm yaman tutub səni.
Eşqin canıma od salıb,
Közüm yaman tutub səni.
Baxıb itirdim özümü,
Məst etdin xumar gözümü,
Yediyin çaxır üzümü,
Üzüm yaman tutub səni.
Qaranlığa işıq saçdım,
Ora qaçdım, bura qaçdım,
Bu sevgimə bir fal açdım,
“Tuz”um yaman tutub səni.
Vəfasıza iz vermərəm,
Ünvanımı düz vermərəm,
Hər gözələ üz vermərəm,
Üzüm yaman tutub səni.
Gəzirəm, yaman gəzirəm,
Əlimdə fərman, gəzirəm,
Dərdimə dərman gəzirəm,
Gözüm yaman tutub səni.

13.11.2016
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GÖZƏL BƏXTİNİ KİM YAZIB
Gözəl, bəxtini kim yazıb?
Rəngi bir az qara düşüb.
Əvvəl yolun geniş olub,
Döngələrdə dara düşüb.
Sevgidi qəlbini didən,
İçində qalıb, incidən,
Qəfəsindən uçub gedən
O bülbül də xara düşüb.
Yarın tapar tən axtaran,
Dağ başında çən axtaran.
Sən gəzdiyin, sən axtaran
Sarı sim də tara düşüb.
Eşqə həvəsin sönübdü,
Dünyanın üzü çönübdü,
Elə bil bəxtin dönübdü,
Gör qismətin hara düşüb.
27.11.2016
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GÖZƏLƏ GÜLMƏK YARAŞIR
(Gözəl insan, səmimi dostum və xətrini çox
istədiyim Şahanə xanım Müşfiqə ithaf edirəm.)
Gözələ söz dedim, sözümdən küsdü,
Vallah o gözələ küsmək yaraşır.
Naz edib məni də üzdü elə bil,
Elə o gözələ üzmək yaraşır.
Bilmirəm kimləri yandırır, yaxır,
Bulud tək toqquşur, şimşək tək çaxır,
Daha yazdığıma gözaltı baxır,
Gözələ gözaltı süzmək yaraşır.
O da istəyir ki, dünya düzələ,
Könlünü veribdi şeirə, qəzələ,
Belə bir xanıma, belə gözələ
Gözəl baxmayana ölmək yaraşır.
Fikrini, gücünü sözünə verib.
İlahi işığı gözünə verib.
Vallah, gülüşü də üzünə verib,
Baxın, o gözələ gülmək yaraşır.
01.12.2016
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BİR AZ GÜLDÜR MƏNİ
Ay gözəl, dəymə xətrimə,
Bir az güldür məni, güldür.
Ömür bitər, vaxt itirmə,
Bir az güldür məni, güldür.
Sevgi kitabın bağladım,
Özüm özümü dağladım.
Yetər, yetər ki ağladım,
Bir az güldür məni, güldür.
Güldür, sonra da qov məni,
Sıxdı otaq, o ev məni,
Mən demirəm ki, sev məni,
Bir az güldür məni, güldür.
Mən kiməm, kimi devirəm,
Dövrü tərsinə çevirəm.
Yalandan de ki, sevirəm,
Bir az güldür məni, güldür.
Kimsə bizi görməyəcək,
Saçlarını hörməyəcək.
De, Etibar ölməyəcək,
Bir az güldür məni, güldür.
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ÜZÜN TANIŞ GƏLİR MƏNƏ
Mən səni harda görmüşəm?
Üzün tanış gəlir mənə.
Ləhçən, şivən şirin gəlir,
Sözün tanış gəlir mənə.
Qız, səndən sevgi qoxunur,
Közün közümə toxunur,
Eşqin gözündən oxunur,
Gözün tanış gəlir mənə.
De qadanı kim alıbdı?
Kim canına od salıbdı?
Hələ atəşin qalıbdı,
Közün tanış gəlir mənə.
24.12.2016
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QUZU KƏSİM
Arzuların gül açıb,
Gülünə quzu kəsim.
İlin nə gözəl gəlib,
İlinə quzu kəsim.
Səndə hal var, hal kimi,
Dayanmışam lal kimi,
Dilin şəkər, bal kimi,
Dilinə quzu kəsim.
Hər daş-qaşı ləl edən,
Gedəndə “gəl-gəl” edən,
Çönüb mənə əl edən
Əlinə quzu kəsim.
Hər gözəldə fel olmaz,
Saçları tel-tel olmaz,
Belə incə bel olmaz,
Belinə quzu kəsim.
Cani-dildən gəlmisən,
Bəmdən, zildən gəlmisən.
Hansı eldən gəlmisən?
Elinə quzu kəsim.
60
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MƏN SƏNƏ GÜLMƏYİ ÖYRƏDƏCƏYƏM
Kədərin insana nə faydası var?
Mən sənə gülməyi öyrədəcəyəm.
Elə gülməyin də öz qaydası var,
Mən sənə gülməyi öyrədəcəyəm.
Silərəm, silərəm göz yaşlarını,
Özüm sürmələrəm o qaşlarını,
Açaram alnının qırışlarını,
Mən sənə gülməyi öyrədəcəyəm.
Eşqinlə od tutub alışacağam.
Sənə lətifələr danışacağam.
Səni güldürməyə çalışacağam,
Mən sənə gülməyi öyrədəcəyəm.
Səninçün nağıllar uyduracağam.
Qəmini üzündən soyduracağam
Komik tamaşalar qurduracağam,
Mən sənə gülməyi öyrədəcəyəm.
Daha qəm üstündə naxışın olmaz.
Daha vaxtsız yağan yağışın olmaz.
Daha qaşqabağlı baxışın olmaz,
Mən sənə gülməyi öyrədəcəyəm.
11.01.2017
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SEV MƏNİ
Məni itirməkdən qorxan gözəlim,
Sev məni, sev məni, özün qədər sev.
Hər səhər, hər axşam “sevirəm” deyən,
Ürəyindən gələn sözün qədər sev.
Məni çox istəyib özünə qıyma,
Ta yerə düşəcək sözünə qıyma,
Sən Allah, söndürmə, közünə qıyma,
Eşqdən alışan közün qədər sev.
Danış, dərdlərinin çarəsi olum.
Sev ki, ürəyinin parəsi olum.
Bəlkə, gözlərinin qarəsi olum,
Girim gözlərinə, gözün qədər sev.
25.01.2017
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OXU
Baxma saça, başımda dən-dəndi o,
Baxa bilsən, ürəyimə bax, oxu.
Vətən boyda bir ovuc vətəndi o,
Baxa bilsən, ürəyimə bax, oxu.
Gül nədir ki, gülüm səni aldadar,
Günlü, aylı, ilim səni aldadar,
Dilim baldı, dilim səni aldadar,
Baxa bilsən, ürəyimə bax, oxu.
Sözdü dedim, bu sözlərdə nə var ki...
Qara gözlüm, bu gözlərdə nə var ki...
Aşkar yanan o közlərdə nə var ki...
Baxa bilsən, ürəyimə bax, oxu.
Gah sevincə, gah kədərə bürünür.
Möhürlənən sirlər orda qorunur.
Görünməyir, elə bil ki, görünür,
Baxa bilsən, ürəyimə bax, oxu.
Can evimə dərman olan həb orda,
İstək orda, niyyət orda, təb orda,
İnam orda, iman orda, Rəbb orda,
Baxa bilsən, ürəyimə bax, oxu.
09.02.2017
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SEVGİ OLMASAYDI
Sevgi olmasaydı, günəş doğmazdı,
Günəş də doğulur ayın eşqinə.
Payız çəni sevir, bahar çiçəyi,
Ağaclar bar verir yayın eşqinə.
Sevgi olmasaydı gecə olmazdı,
Gecələr açılır gündüz eşqinə.
Gündüzün özündə gecə eşqi var,
Sevir gecələri ulduz eşqinə.
Sevgi olmasaydı, çiçək olmazdı,
Bənövşə açılır yazın eşqinə.
Çox aşiq görmüşəm dözüb cəfayə,
Vəfalı gözəldə nazın eşqinə.
Leyli də, Məcnun da, Əsli, Kərəm də,
Alışdı eşq adlı közün eşqinə.
Göydə xəlq olunan ilham Pərisi
Enir yer üzünə sözün eşqinə.
İlahi sevgidir ən uca sevgi,
Göyə əl açırıq Allah eşqinə.
Allah da insanı sevib yaratdı,
Günahdan qaçırıq Allah eşqinə.
13.02.2017
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SEVDİYİM QADIN
Mən dəli Məcnunam, yanan Kərəməm,
Sev məni, sev məni, sevdiyim qadın.
Baxma bir az sevinc, bir az sitəməm,
Sev məni, sev məni, sevdiyim qadın.
Şeytan girib bəxt evimi talayıb.
Dərd gətirib, dərdimə dərd calayıb.
Həsrətinlə içimdə od qalayıb,
Sev məni, sev məni, sevdiyim qadın.
İçimdə boğduğum bu ahlarımla,
Zülümlə açılan sabahlarımla,
İrili, xırdalı günahlarımla,
Sev məni, sev məni, sevdiyim qadın.
Mənim kəmim, yarım olan yardı, yar.
Bu səbəbdən dünya mənə dardı, dar.
Sarğıları açılmamış yaram var,
Sev məni, sev məni, sevdiyim qadın.
Mən getsəm, beş-altı sözüm qalacaq,
Qara gözlərində gözüm qalacaq.
Getsəm, ürəyində közüm qalacaq,
Sev məni, sev məni, sevdiyim qadın.
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Gözümü yollara, dikib gəlmişəm,
Həsrətin bağrını, söküb gəlmişəm,
Getmişdim, cəzamı çəkib gəlmişəm,
Sev məni, sev məni, sevdiyim qadın.
02.03.2017
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NİYƏ BƏXTİ YATIB GÖRƏN BU QIZIN
Bu qızın dərdi var, bəxti kor olub.
Qismətin tapmayıb, dərdi qor olub.
Bəlkə, sevənlərin gözü tor olub,
Niyə bəxti yatıb görən bu qızın?
Bəlkə, açılmayıb hələ yuxası,
Bəlkə, oyanmayıb qara çuxası.
Ünvana yetməyib, bəlkə, duası,
Niyə bəxti yatıb görən bu qızın?
Bir dünya o qara göz içindədi.
Sevgidən alışan köz, içindədi.
Hələ demədiyi söz, içindədi.
Niyə bəxti yatıb görən bu qızın?
Bəlkə gözə gəlib, qaşında çat var.
Dilinin altında qənd var, nabat var.
Murada çatacaq, bəxtində at var,
Niyə bəxti yatıb görən bu qızın?
Gözəldi yerişi, hüsnü-camalı,
Mükəmməl, yetkindi ağlı-kamalı.
Ağ atlı oğlandı fikri, amalı,
Niyə bəxti yatıb görən bu qızın?
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Ona söz atıbdı ağ atlı oğlan.
Yerəmi batıbdı ağ atlı oğlan?
Bəlkə də, yatıbdı ağ atlı oğlan,
Niyə bəxti yatıb görən bu qızın?
05.05.2016
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ARZULARIN ÇİN OLSUN
(Cəmilə Vasifqızına)
Gözəl “yaz” deyibsə, yazmaq da olar,
Gözəlin qəlbini qırmaq günahdı.
Girib söz bağına, azmaq da olar,
Gözəlin qəlbini qırmaq günahdı.
Gözəl, gözəl baxan göz istəyirsə,
Söz ilə alışan köz istəyirsə,
O gözəl bir gözəl söz istəyirsə,
Gözəlin qəlbini qırmaq günahdı.
O, söz ilə gül çələngi toxuyur.
Yazdıqları güldü, ətir qoxuyur.
Şeirlərin neçə gözəl oxuyur,
Gözəlin qəlbini qırmaq günahdı.
Söz ilə açılan gül-çiçək solmaz.
Bəlkə də, az yazıb dəftəri dolmaz,
Yazıb kitabına düşməmək olmaz,
Gözəlin qəlbini qırmaq günahdı.
19.06.2016
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MƏNDƏ NƏ VAR Kİ
Bilmirəm, mən niyə vuruldum sənə,
Gözəllikdən başqa səndə nə var ki.
Başının üstündə duman görürəm,
Dağların başında, çəndə nə var ki.
Bir eşq ilahəsi, mələyim varsa,
Xoş arzum, niyyətim, diləyim varsa,
Sevgidən alışan ürəyim varsa,
Başımda ağaran dəndə nə var ki.
Axı nə günahı qoca dünyanın,
Quyu dağılarsa, günah kənkanın,
Bünövrə dağılsa, günah bənnanın,
Sel gəlsə, dağılan bəndə nə var ki.
Ömrü borc almışam, sələmdi məndə,
Kitabdı, Qurandı, ələmdi məndə,
Yazmağa kağızdı, qələmdi məndə,
Başqa nəyim var ki, məndə nə var ki.
19.09.2016
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GƏL
Gəl bir nəğmə bəstələyək,
Sözlərini mən toxuyum.
Sonra da duet oxuyaq,
Nəqarətin mən oxuyum.
Gəl sənə bir dastan yazım,
Sən sevin, mən məmnun olum.
Sonra da bir film çəkək,
Sən Leyli, mən Məcnun olum.
Gəl gecə-gündüz oynayaq,
Günəş olum, sən də ay ol.
Mən daş olum, torpaq olum,
Sən üstümdən axan çay ol.
Beləcə sevib, sevilək,
Gəl yanıma, qadan alım.
Elə sev ki, yuxun qaçsın,
Sonra sənə lay-lay çalım.
19.03.2017
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XƏBƏRİN VARMI
Sözün şəkər, dilin baldı,
Dilindən xəbərin varmı?
Əlin əlimdə neyləyir,
Əlindən xəbərin varmı?
Tilsim hara, sevgi hara,
Can qurbandı sən tək yara.
Gözün qara, zülfün qara,
Telindən xəbərin varmı?
Üzüm gülür, gəl deyincə,
Sevinc qarışır sevincə,
Bədən nazik, belin incə,
Belindən xəbərin varmı?
Susuz ürəyim teşnədi,
Qızıl nədi, yaqut nədi,
Ləli-cəvahir heçnədi,
Ləlindən xəbərin varmı?
Yox demərəm, hər nə desən,
Təki mənə san deyəsən,
Mən buğa, sən qız burcusən,
İlindən xəbərin varmı?
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YAŞIL GÖZLÜ
Bizim qara gözlü gözəllər kimi,
Sən də çox gözəlsən, ay yaşıl gözlü.
Çox gözəl yazılmış qəzəllər kimi,
Sən də çox gözəlsən, ay yaşıl gözlü.
Üzündə görünən, xal da gözəldi,
Çiyninə örtdüyün, şal da gözəldi.
Qara da gözəldi, al da gözəldi,
Sən də çox gözəlsən, ay yaşıl gözlü.
Tarın, kamanın da sarıdır simi.
İşıq yox işığın yaşılı kimi,
Hər gülün, çiçəyin yaşılı kimi,
Sən də çox gözəlsən, ay yaşıl gözlü.
Hər şeyin qədəri, azı gözəldi.
Gözəlin ədası, nazı gözəldi,
Təbiət yaşıldı, yazı gözəldi.
Sən də çox gözəlsən, ay yaşıl gözlü.
29.03.2017
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QİYAMƏTDİ, QİYAMƏT
Sən demə ki, qiyaməti görmədim.
Sən demə ki, xəyanəti görmədim.
Bu dünyada ədaləti görmədim.
Yazdıqlarim şikayətdi, şikayət.
Qiyamətdi, qiyamətdi, qiyamət.
O yerdə ki, imarətdi məzarlar.
O yerdə ki, böhtan yazar yazarlar,
O yerdə ki, ayaq altın qazarlar,
İki qardaş arasında ədavət,
Qiyamətdi, qiyamətdi, qiyamət.
O yerdə ki, gündə qalma-qal olur,
O yerdə ki, zəhərli söz bal olur,
O yerdə ki, zina adi hal olur,
Qiyamətdən əlamətdi, əlamət,
Qiyamətdi, qiyamətdi, qiyamət.
Arvad var ki, heç bəyənmir ərini,
Kişi də var göstərmir hünərini.
Mey içməklə unudur dərd-sərini.
Əgər yoxsa bir kişidə kəramət,
Qiyamətdi, qiyamətdi, qiyamət.
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Allah özü bəndəsindən nə dilər?
Kafir sonda namaz qılsa səndələr,
Allahıma naxoş gələn bəndələr
Edirlərsə Kəbə evin ziyarət,
Qiyamətdi, qiyamətdi, qiyamət.
Bu islamı parçalayıb bölən var,
Bu bölgüdə cihad edib, ölən var,
Təriqətin adını da bilən var,
Onun adı cəhalətdi, cəhalət.
Qiyamətdi, qiyamətdi, qiyamət.
Suriyada Hələb viran qalıbdı.
Nə yaxşı ki hələ Livan qalıbdı.
Bəs İraqda kimlər dava salıbdı?
Qaçqınların çəkdikləri zəlalət,
Qiyamətdi, qiyamətdi, qiyamət.
Millətlərin sinəsinə çökənlər,
Tikən deyil, bu dünyanı sökənlər.
Yer üzündə hələ də qan tökənlər,
Qan izindən çəkməyirsə xəcalət,
Qiyamətdi, qiyamətdi, qiyamət.
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Bu erməni dığasının gücü yox.
Bu bir sürü qoyundur ki, qoçu yox,
Türkiyənin soyqırımda suçu yox,
Yer üzündə pozulubdu ədalət,
Qiyamətdi, qiyamətdi, qiyamət.
Siyasətdən dərs anlamaz, yatan var.
Dövlətini, millətini satan var.
Bu yol ilə var-dövlətə çatan var.
Onun adı xəyanətdi, xəyanət,
Qiyamətdi, qiyamətdi, qiyamət.
Qarabağda su yerində qan axıb,
Xəcalətdən sular dönüb, yan axıb.
Körpə ruhu anasıyçün darıxıb,
Xocalının soyqırımı cinayət,
Qiyamətdi, qiyamətdi, qiyamət.
Qarabağın köksünə od qalandı.
Nemətləri, sərvətləri talandı.
Bu BMT, ATƏT adı yalandı,
Onun adı siyasətdi, siyasət,
Qiyamətdi, qiyamətdi, qiyamət.
14.06.2016
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QURBAN OLUM
“Ana” deyib dil açan,
Dilinə qurban olum.
Ad günümdə doğulan,
İlinə qurban olum.
Mənə baba dediyin,
Dizin-dizin gəldiyin,
“Gəl” deyib, yellətdiyin,
Əlinə qurban olum.
Alıb yerə sərdiyin,
“Ver” deyəndə verdiyin,
Ad günündə dərdiyin,
Gülünə qurban olum.
Oynayıb, əl çaldığın,
Darağı aradığın,
Arada daradığın,
Telinə qurban olum.
Sevincimə axışan,
Ürəyimə sığışan,
Ad gününə yığışan,
Elinə qurban olum.

16.05.2016.
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HƏDİYYƏ
Çox adam adıma hədiyyə alıb,
Geymişəm, sürmüşəm, sonra atmışam.
Mey içib şənimə təriflər deyib,
Eşidib, dinləyib, sonra yatmışam.
Sonra unutmuşam hədiyyələri,
O məclisdə olan qonaqları da,
Önümdə oynayıb, guya sevinən,
Uşaq tək oynayan “uşaq”ları da.
Bəzən dostlarımın, doğmalarımın
Mənə hədiyyəsi, Salamı olub.
Əzəldən müqəddəs bilib Salamı,
Almışam, çün Allah kəlamı olub.
Heç gözüm olmayıb hədiyyələrdə,
Qaçmışam bəndənin təmənnasından.
Allahın verdiyi təmənnasızdır,
Allahdan hədiyyə diləyirəm mən.
20.05.2016.
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SON ZƏNG
Uşaq idim dərsə getdim,
Mənə ilk zəngi çaldılar.
Oxudum, dərsi bitirdim,
Dedilər “son zəng” çalınar.
İnanmadım o son zəngə,
Dedim, zəng çalmağa nə var,
Məktəb zəngi xarab olsa,
Təzə zəng almağa nə var.
Zaman keçdi, illər ötdü,
Yolumu məktəbə saldım,
Orda şagirdləri görüb,
Bir xeyli xəyala daldım.
Qayıtdım keçmiş illərə,
Birdən kimsə zəngi çaldı.
Şagirdlər dərsə girdilər,
O dolu dəhliz boşaldı.
Hər şey təp-təzə idi,
Bircə xəyalım köhnədi,
Sinifdə oturmaq üçün,
Burnumun ucu göynədi.
Dostlarımı tapmaq üçün,
Gedib qapı-qapı gəzdim,
İstədim ki, dərsə girim,
Sinfimi tapa bilmədim.
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Bax onda yadıma düşdü,
Bu məktəb yeni salınıb.
Bu zəng mənə görə deyil,
Mənim son zəngim çalınıb.
26.05.2016.
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BU GÜN SON ZƏNG ÇALINACAQ
Bu gün son zəng çalınacaq,
Biz məktəbə dəyək, gedək.
Sevimli müəllimlərin,
Önündə baş əyək, gedək.
Birincilər, “bir” dediniz,
Şirin, şəkərdi diliniz,
Bu birinci dərs iliniz,
Mübarəkdi, deyək, gedək.
Azərbaycan elinə biz,
Çiçəyinə, gülünə biz,
Ömrün on bir ilinə biz,
Gəlin əl eyləyək, gedək.
Elmə hörmət edənlərə,
Arzu, niyyət edənlərə,
İnstituta gedənlərə,
Uğurlar söyləyək, gedək.
Çıxaq zəfər yürüşünə,
Baş əyək, öndər büstünə,
Bayrağı köynək üstünə
Fəxarətlə geyək, gedək.

31.05.2016
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GÖZLƏR DƏ MƏSUM DEYİL
Kimin gözündən düşüb,
Əzilib düzəlmişəm,
Yenə də girmək üçün,
Gözlərinə gəlmişəm.
Gözlər də oxşar deyil,
Rəngləri müxtəlifdi,
Qara,
yaşıl,
göy,
mavi.
Hər kim bir rəngi sevir,
Hər kim bir gözü sevir.
Hər gözün öz yükü var,
Hər gözdə qalmaq olmaz,
Mən də gözə girmirəm,
Gözlərdi çəkir məni,
Mən gözlərə dəymirəm,
Bəzən göz dəyir mənə.
Elə gözə gəlirəm,
O gözlərdə oxunan,
Gizli sözə gəlirəm.
Bəzən də istəyirəm,
Gözlərdən uzaq olum,
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O gözləri oxşadan,
Sözlərdən uzaq olum.
Baxsan, sən də görərsən,
O gözlərdə nələr var,
Sevgi var,
Məhəbbət var,
Eşq evindən xəbər var,
Bir nöqtəyə sığışan
Dünya var, kainat var.
Bu dünyaya sevgidən
Çatası bəyanat var.
Gözlər də məsum deyil,
O gözlərdə kin, nifrət,
O gözlərdə paxıllıq,
Puç olan köhnə dərdi,
Nəm edən göz yaşı var.
Dərdin adı da acı,
Gözün yaşı da acı.
Bəzən bir məhəbbətlə,
Bəzən də bir nifrətlə
Baxan gözdə nə işim,
Kim qalar o gözlərdə,
Qoy qalsın, nə vecimə,
Gözdən düşmək dərd deyil,
Belə dərd istəyirəm,
Düşüm insan gözündən,
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Qalım göz bəbəyində,
Qalım əbədiyaşar
Bir sözün üzərində,
Təki mən qala bilim,
Allahın nəzərində.
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RAMAZAN AYINDA
On bir ay unudub halal, haramı,
Ramazan ayında dinə gəlirik.
Yadımıza düşür, Allah kəlamı,
Ramazan ayında, dinə gəlirik.
On bir ay namazı, naz da qılmırıq,
Payızda qılmırıq, yazda qılmırıq,
Çox qıla bilmirik, az da qılmırıq,
Ramazan ayında, dinə gəlirik.
On bir ay hər nəyə, cürət edirik.
On bir ay siyasi söhbət edirik.
On bir ay qonşudan qeybət edirik.
Ramazan ayında, dinə gəlirik.
Ramazan ayında, kafir dil açıb,
Ramazan ayında, bəşər gül açıb,
Ramazan ayında, göyə əl açıb,
Ramazan ayında, dinə gəlirik.
Demədim, mən mənəm, mənim kimisiz.
Başımda ağaran dənim kimisiz.
Mən də sizlərdənəm, tənim kimisiz.
Ramazan ayında, dinə gəlirik.
08.06.2016
87

Etibar Vəliyev

MƏNİM TƏBİM GƏLƏNDƏ
Bəzən hakim olmuram
Yazdığım sözlərimə,
Dünya elə kiçilir,
Dar gəlir gözlərimə.
Qara gəlir, ağ gəlir,
Düzən gəlir, dağ gəlir,
Bağça gəlir, bağ gəlir,
Hər nə gəlir, cağ gəlir
Mənim təbim gələndə.
Canıma ağrı düşür,
Əzalarım ağrıyır.
Savab əməlim gülür,
Qəzalarım ağrıyır,
Bir az başım ağrıyır,
Gözüm, qaşım ağrıyır,
«ÜZİ”də görünməyən
Öddə daşım ağrıyır.
Bir az qara ciyərim,
Bir az belim ağrıyır.
Ürəyim də ağrıyır,
Qulağım da ağrıyır.
Bu ağrı qorxusundan,
Dalağım da ağrıyır
Mənim təbim gələndə.
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Oynaqlarım ağrıyır,
Nəfəs ala bilmirəm,
Bu ağrımı həkimə
Başa sala bilmirəm.
Damarlarım ağrıyır,
Damarda qan qaralır.
Təzyiqim elə qalxır,
Canımda can qaralır.
Sümüklərim ağrıyır,
Mədəmdə köp yaranır,
Bu ağrılar başımda,
Daraq kimi daranır
Mənim təbim gələndə.
Elə bil günəş batır,
Sonra yenidən doğur.
İçimdən gələn səsi,
Mənim qələmim boğur.
Tərki bədən oluram,
Ruhum canımdan çıxır,
Bəzən də yazdıqlarım
Mənim canımı sıxır.
Yerdə çaylar, bulaqlar,
Durub axmaya bilər,
Göydə ildırım çaxıb,
Yağış yağmaya bilər.
Hər kim mənim halımı,
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Görsə, ağlaya bilər.
Sözüm dil-dil ötəni
Qəfil bağlaya bilər
Mənim təbim gələndə.
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DİL YARASI
Bir zaman uşaq idim,
Nənəm də qoca idi,
Atam peçenye alıb,
Nənəmə pay verərdi,
Nənəm də öz payının,
Çoxun mənə verərdi.
Hələ bu azmış kimi,
Nənəm mürgüləyəndə,
Taxçasına qoyduğu
Payından da yeyərdim.
Tələsik yediyimdən,
Dilimi dişləyərdim.
Bəzən mənim dilimdə,
Xırda yara çıxardı.
Sonra nənəm duranda,
Dilimi çıxardardım.
Dilimdəki yaranı,
Nənəmə göstərərdim,
soruşardım:
-Ay nənə,
Niyə mənim dilimdə
Beləcə yara çıxıb?
Nənəm də gülümsəyib,
Deyərdi:
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-Mənim balam,
Özgə payı yeyənin,
Dilində yara çıxar.
Mən də o gündən bəri
Daha özgə payından,
Bir tikə dadmaq üçün,
Halallıq istəyirdim.
Bilməm zaman dəyişib,
Yoxsa mən yanılmışam.
İndi özgə payını,
Yeyənlərin dilində,
Daha yara da çıxmır.
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MƏNİM DAŞIM
Mənim daşım əl altında,
Tutub qaldıra bilmirəm.
Mənim daşım göy üzündə,
Yerə saldıra bilmirəm.
İllər yağış tək yağdıqca,
Mənim yaşım ağır olur.
Toxunmayın daşıma siz,
Mənim daşım ağır olur.
Kimsə əldə daş oynadır,
Daşı başa vuran da var,
İnsanlara daş atmaqla
Ömrü başa vuran da var.
Mən kimsəyə daş atmadım,
Daşım qalıb başım üçün.
Qorumuşam, saxlamışam,
Daşımı baş daşım üçün.
23.06.2016
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SƏN DEYƏN KİMİ
(ATAMIN RUHU ŞAD OLSUN)
Atacan, qürurum polad kimidi,
Özüm də dəmirəm, sən deyən kimi.
Çətinə düşəndə namərd önündə,
Qəddimi əymirəm, sən deyən kimi.
Aşiqi olmuşam, qara gözlümün,
Şəkəri olmuşam, şirin sözlümün.
Nə bir kimsəsizin, nə bir məzlumun,
Qəlbinə dəymirəm, sən deyən kimi.
Özümü dost üçün, atardım oda,
Əlimi bal etdim, gəlmədi dada.
Nə yaxın dostuma, nə də ki, yada,
Sirrimi vermirəm, sən deyən kimi.
Vaxt olub namərdə, qor göstərmişəm.
Başına dərd açan, tor göstərmişəm,
Bəzən, həyasıza, zor göstərmişəm,
Üzünə gülmürəm, sən deyən kimi.
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Lənət söyləmişəm şeytan, iblisə,
Meylimi salmışam qoşma, təcnisə.
Nə bir xanimanə, nə bir məclisə,
Dəvətsiz getmirəm, sən deyən kimi.
Girib söz bağına bəzən azıram.
Qələmlə, varaqla qəbir qazıram.
Baxma ki, şairəm, şeir yazıram.
Söz deyə bilmirəm sən deyən kimi.
29.09.2016
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SƏNƏ NƏ
Mən özüm bilirəm kiməm, nəçiyəm,
Dəmirəm, poladam, daşam, sənə nə.
Özüm öz yerimi bilən adamam,
Mən sağam, mən solam, başam, sənə nə?
Poladam, əriyib bir söz olaram.
Söz ilə alışan bir köz olaram.
Bir gözümü yumub tək göz olaram.
Mən gözəm, kipriyəm, qaşam, sənə nə?
Hələ ki dağlardan, mən enməmişəm.
Minnətli çörək də, heç yeməmişəm.
Ağsaqqal önündə, söz deməmişəm.
Tutaq ki həddimi aşam, sənə nə?
Bəzən çiçək olub, açmağım gəlir.
Bəzən bu dünyadan, qaçmağım gəlir.
Bəzən göy üzünə, uçmağım gəlir.
Durnayam, qartalam, quşam, sənə nə?
Alovu, odu var, hər sarı simin.
Gərək tərbiyəsi olsun hər kimin.
Sən qoyun deyilsən, mən də ki yemin,
Quruyam, yaşılam, yaşam, sənə nə?
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İçirəm çay ilə qəndi, noğulu,
Dilimdən kəsmirəm “salam”, “sağolu”.
Mən başa düşmədim, ay filan oğlu,
Tutaq ki, bir yerdə çaşam, sənə nə?
03.07.2016
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DƏRDİ VAR
Bir yaşıl ağacın qurumaq dərdi,
Bağbanın bir ağac, əkmək dərdi var.
Varlının varını qorumaq dərdi,
Kasıbın bir qarın, əkmək dərdi var.
Buludların yerə su tökmək dərdi,
Göylərin torpaqdan, su çəkmək dərdi,
Atanın uşağa, ev tikmək dərdi,
Uşağın o evi, sökmək dərdi var.
Girdim dərd içinə, gördüm mərd deyil.
O gündən namərdə etmədim meyil.
Bir dərdin gəlişi, hələ dərd deyil,
Bir ömür o dərdi, çəkmək dərdi var.
Bu dərdin əlindən, gülmək də olmur.
Bu dərdin əlindən, ölmək də olmur.
Elə dərd də var ki, bölmək də olmur,
Hamının dünyadan köçmək dərdi var.
08.07.2016
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SÖZ
Həyasız önündə baxma susuram,
Bu mənim həyamdı, arımdı, qağa.
Soxmayın gözümə varı, dövləti,
Söz mənim bitməyən varımdı, qağa.
Mən söz aşiqiyəm, söz xəstəsiyəm.
Söz ilə bükülən gül dəstəsiyəm,
Mən sözlü nəğməyəm, söz bəstəsiyəm,
Söz mənim kamanım, tarımdı, qağa.
Qoy gözəllər çıxsın göz yarışına,
Siz gəlin mənimlə söz yarışına,
Söz ilə odlanan köz yarışına,
Söz mənim meyvəmdi, barımdı, qağa.
Başımda gəzən söz, teldə darandı,
Sözüm tel-tel olub, dildə darandı,
Sözə söz caladım, şeir yarandı,
Söz mənim sevgili yarımdı, qağa.
09.07.2016
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GƏZDİRİR
Haqqa and içəndə, başımı demə,
Düşmənə gətirən, naxşımı demə,
Sən baxıb başıma, yaşımı demə,
Yaşımı sinəmdə, ürək gəzdirir.
Yersiz küsən varsa, gəlsin barışaq.
Misrada deyişək, bənddə yarışaq.
Cavanlar gəlsinlər, kənddə yarışaq,
Şəhərdə onları külək gəzdirir.
Təb gəldi yazıram, dura bilmirəm.
Yersiz danışmıram, yersiz gülmürəm.
Səni gəzdirənin, adın bilmirəm,
Mənisə, göylərdə, Mələk gəzdirir.
Üç rəngli bayrağı alıb əlinə,
Bağlan vətəninə, bağlan elinə.
Aldanma şeytanın şirin dilinə,
Şeytan öz içində kələk gəzdirir.
11.06.2016
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BU TƏB MƏNƏ İLAHİDƏN GƏLİBDİ
Ey Adəm övladı, ey Həvva qızı !
Bu təb mənə İlahidən gəlibdi.
Hər kimin alnında yazı var, yazı,
Bu təb mənə İlahidən gəlibdi.
İstəyirsən, gözlərinə eynək tax,
İstəyirsən, böhtan denən, qara yax,
Cavabını verəcəyəm, bax ha, bax!
Bu təb mənə İlahidən gəlibdi.
Dağ deyirsən, dağdan yazım səninçün,
Bağ deyirsən, bağdan yazım səninçün,
Soldan yazım, sağdan yazım səninçün,
Bu təb mənə İlahidən gəlibdi.
Nə yazsam da, böhtan yazan deyiləm.
Yaxşılığı pisə yozan deyiləm.
Nə yazdımsa, sonra pozan deyiləm.
Bu təb mənə İlahidən gəlibdi.
Gah dağdayam, gah enirəm arana,
Bu ellərdən səsim çatıb Turana.
Gərək şeir bədahətən yarana,
Bu təb mənə İlahidən gəlibdi.
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Söz gələndə baş vururam meydana.
Arada da daş vururam şeytana.
Dedim, bəlkə, şeytan qana, utana.
Bu təb mənə İlahidən gəlibdi.
Yersiz danışanda susmağım gəlir.
Bir eşq yuxusunu yozmağım gəlir.
Mənə təb gələndə yazmağım gəlir.
Bu təb mənə İlahidən gəlibdi.
Təbim gəlsə, çağlayaram, coşaram.
Gözəllərə yenə şeir qoşaram.
Bir gün getsəm, sözlərimdə yaşaram.
Bu təb mənə İlahidən gəlibdi.
17.07.2016
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QALMIŞAM İKİ DOST ARASINDA MƏN
Biri sağ qolumdu, biri sol qolum,
Qalmışam iki dost arasında mən.
Hərənin öz yolu, mənim öz yolum,
Qalmışam iki dost arasında mən.
Biri xidmət edir hakimiyyətə,
Biri təzə keçib muxalifətə,
Hərə bir cür baxır bu vəziyyətə,
Qalmışam iki dost arasında mən.
Biri qara deyir, biri ağ deyir,
Biri dərə deyir, biri dağ deyir,
Biri sola deyir, biri sağ deyir,
Qalmışam iki dost arasında mən.
Aradan çay axıb parçalanıbdı,
Sonra fikirləri haçalanıbdı,
Daha sözləri də hecalanıbdı,
Qalmışam iki dost arasında mən.
Hər biri vətəni sevən oğuldu,
Hər biri şəkərdi, qənddi, noğuldu,
Birinin sözü haqq, biri nağıldı,
Qalmışam iki dost arasında mən.
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Əyriyə düz desəm, düzüm inciyər.
Yalan dilə gəlsə, sözüm inciyər.
Gözümdən yaş töksəm, gözüm inciyər.
Qalmışam iki dost arasında mən.
Bu mənim taleyim, baxtım deyil ki,
Yer mənim sultanlıq taxtım deyil ki,
Mənim dost itirən vaxtım deyil ki,
Qalmışam iki dost arasında mən.
21.07.2016
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ÖLÜM SƏNİN YERİNƏ
Dərd gəldi, mərd ilə, görüşdü qardaş.
Bir az taleyimiz, sürüşdü qardaş.
Hər dərdin dərmanı, gülüşdü, qardaş.
İstəyirsən, gülüm sənin yerinə.
Çox sevərdin insanların mərdini,
Gözləyərdin o dostluğun şərtini.
Sevincini tən bölərdin, dərdini
İstəyirsən, bölüm sənin yerinə.
Dərd dil açıb haqsızlığı danaydı,
Mərd olaydı, anlayaydı, qanaydı,
Kaş eləcə dərd odunda yanaydı,
İçim mənim, çölüm sənin yerinə.
Bu dünyanın nəşəsindən doymazdın.
Dərd gələndə, mənə yaxın qoymazdın,
Sinə verib, sən də mənə qıymazdın,
İstəyirəm, ölüm sənin yerinə.
01.08.2016
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QALIB
Ürəyimdən qan axır dərdimin yarasına.
Ta baxmıram günlərin ağına, qarasına.
Elə bil dərd sığınıb, daşların arasına,
Damla-damla süzülüb, yerdə nəm yeri qalıb.
Bu torpağın qədrini, torpağı əkən bilər.
Bu çörəyin qədrini, ona göz dikən bilər.
Dərdi, o zəhirmarın, yükünü çəkən bilər.
Bax ağlayan gözlərə, orda qəm yeri qalıb.
Başımı dərdə salıb, bir dəli daş qırmışam.
Daş başıma dəyəndə, hayqırıb, hıçqırmışam.
Dərd əlindən ağlayıb, o qədər qışqırmışam,
Zildə səsim tutulub, daha bəm yeri qalıb.
Dərdin xırdası olmur, dərd bir əjdaha, nərdi,
Bir ömür dərd daşımaq, cəsarətdi, hünərdi.
Ta məndə hal qalmayıb, çəkə bilməyən dərdi,
Tək daşıya bilmirəm, daha cəm yeri qalıb.
Bu dünya fani dünya, sonu heçdi, hədərdi.
Mənim düz tərəzimin gözləri də pər-pərdi.
Sol gözümdə sevincdi, sağ gözümdə kədərdi.
Sevincimi pay etdim, indi kəm yeri qalıb.
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Göy üzündə bulud tək boşalmışam, dolmuşam.
Dərd əlindən üzülüb, saralmışam, solmuşam.
Dərdi mey kimi içib, yenə sərxoş olmuşam.
Ağlım başımdan çıxıb, daha dəm yeri qalıb.
03.08.2016
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AĞLAYIR
Aç gözünü, atam oğlu,
İçim qandı, qan ağlayır.
O qədər “can-can” demişəm,
Can içində, can ağlayır.
Sən ey taxtım, sən ey tacım,
Dur ey dərdimə əlacım.
Ta mənə qıymayan bacım
Üz çevirib yan ağlayır.
Dərd məni dərbədər edib,
Məni beləcə nər edib,
Arı kimi sancıb gedib,
Bal içində şan ağlayır.
Kimdi səndən can alası?
Sənə qıymaram, qadası,
Mənəm sözümün ağası,
Bəy ağlayır, xan ağlayır.
Dərdə də şərəf verərəm,
Yan tutub, tərəf verərəm.
Bağışlaram, əfv edərəm,
Zaman keçir, an ağlayır.
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Qardaşımı cərrahiyyə əməliyyatı edib ona şəfa
verən gözəl insan, bacarıqlı təbib, Milli Onkologiya
Mərkəzinin həkimi, tibb elmləri doktoru Azər Əliyevə
ithaf edirəm.
ALLAH ADAMI
Bağışlayan Allahım, göz yumdu günahına.
O kim idi səs verdi, fəryadına, ahına,
Kimin duası yetdi, Allahın dərgahına,
Gəl əlindən öpüm mən, sən ey Allah adamı.
Xəstə təbib əlində, Allaha güman edər.
Əgər Allah istəsə, hər dərdə dərman edər.
Allahım izn verər, çarəsin loğman edər,
Gəl əlindən öpüm mən, sən ey Allah adamı.
Gecə gündüz bilmədin, nə yoruldun, nə yatdın.
Bir təbib, loğman kimi, uca məqamə çatdın.
Şəfa verən əlini Tanrıyamı uzatdın?
Gəl əlindən öpüm mən, sən ey Allah adamı.
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Elçi olan Naib də, Allahın adamıdı.
Çağırılan Həbib də, Allahın adamıdı.
Şəfa verən təbib də, Allahın adamıdı.
Gəl əlindən öpüm mən, sən ey Allah adamı.
Sən ki boşa vermədin ayları, illərini.
Biz hələ çox görərik, bağçanda güllərini,
Sən də qoru ay təbib, şəfalı əllərini,
Gəl əlindən öpüm mən, sən ey Allah adamı.
10.08.2016
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ƏLİL ARABASI
Həyat dolu ürəyin var,
Dərdin üzünə gülürsən.
Özün Allaha sığınıb,
Dərdin özünə gülürsən.
Səbr edəni Tanrı sevər,
Keçib gedər bu acılar.
Gün gələcək görəcəksən,
Sənin ayağın açılar.
Məhəbbətə qurban deyib,
Sən o evdən vaz keçərsən.
Bir nazənin gəlin kimi
Sən o evdən köçəcəksən,
Evin, əlil arabası.
Sən bu evin qonağısan,
Bu ev bəy evi deyil ki,
Bu ev ayaq üstə gəzir,
Bu ev yurd yeri deyil ki.
Bəxtin də tez açılaydı,
Kaş ki, bu evdən köçəydin.
Mən onda o arabaya
Deyərdim ki, gözün aydın.
Kimsə sənə möhtac olmaz,
Sənə deməzlər qadası.
Sənin də yükün azalar,
Sevin, əlil arabası.

17.08.2016
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QARDAŞ
(Rövşən Canıyevə ithaf edirəm)
Sən milləti, böyük xalqı qorudun,
Özünü qoruya, bilmədin, qardaş.
Nahaqqa yox dedin, haqqı qorudun,
Özünü qoruya, bilmədin qardaş.
Sən neçə igidi, əri qorudun.
Aslanı, pələngi, nəri qorudun.
Qızıldan qiymətli zəri qorudun,
Özünü qoruya, bilmədin qardaş.
Önündə düşmən də, dilin kəsirdi.
Ürəyi döyünür, dizi əsirdi.
Bu nə möcüzədi, de bu nə sirdi.
Özünü qoruya, bilmədin qardaş.
Dedin, Azərbaycan candı canıma.
Vətən damar-damar axdı qanıma.
Bəs nə cavab verək Hacı xanıma?
Özünü qoruya, bilmədin qardaş.
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O gecə dəniz tək çağlatdın bizi.
Vaxtsız gedişinlə dağlatdın bizi.
Ömrün qırx birində ağlatdın bizi.
Özünü qoruya, bilmədin qardaş.
22.08.2016
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DƏRDİM
Bir dost tapa bilmirəm,
Dərdimi danışım,
Ürəyimi boşaldım.
O da mənim dərdimi
Başqasına deməsin.
Punhan olan dərdimi,
Sirr olaraq saxlasın.
Qorusun dərdimi,
Əmanət kimi.
Əmanəti gətirsin,
Qiyamətin gününə.
Qiyamətin günündə,
Dərdim günahsız olar.
Lap məsum uşaq kimi,
“Ana” deyib ağlayar.
Göz yaşı sel, su olar.
Bir az Kürə tökülər,
Bir az Araza axar.
Vətənə tökülüb,
Vətənə axar.
Bəlkə də,
Gözdən düşən göz yaşı,
Dama-dama göl olar.
Dərdimin göz yaşları,
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Tökülər, dəniz olar.
Sonra imtahan olar,
Sorğu olar,
Bəlkə də.
Yığa bilmərəm,
Suala cavab olan
Ahlarımı.
Bəlkə, dərdim yuyacaq,
Mənim günahlarımı.

28.08.2016
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MƏNƏ “BƏXTƏVƏR” DEMƏ
Mənə “bəxtəvər” deyib,
İçimdə od qalama.
Bəxtəvərlər güləcək
Halıma, əhvalıma.
Bir şeir yazmaq üçün
Yerimdə qıvrılıram,
Otururam, dururam,
Elə bil can verirəm.
Elə bil ki, canımdan
Bir cana can verirəm.
Bir dərdi yazmaq üçün,
Özüm dərdə düşürəm.
Onun dərdin yazıram,
Bunun dərdin yazıram,
Dərd əlindən azıram,
Dərd əlindən batıram,
Çıxsam, üzə gələrəm,
Məni üzə gətirmə,
Mənə “bəxtəvər” demə.
İçim od tutub yanır,
Közümə baxan yoxdu.
Gözüm yerə dikilib,
Gözümə baxan yoxdu.
Sözü gözə soxuram,
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Sözümə baxan yoxdu.
Bir vaxtlar deyilən söz
Ürəyə toxunardı,
Gözəlin sözü ilə,
Ürəyi oxunardı.
Əvvəl sözlə ürəyə,
Yol edərdi cavanlar,
Söz ilə gözəllərin,
Ürəyinə girərdi.
İndi ürəkdən çıxıb,
Daha göz oxuyurlar,
Daha söz oxuyan yox,
Məni sözə gətirmə,
Mənə “bəxtəvər” demə.
Bu təb İlahidəndi,
Bu təb haqqa əvəzdi,
Allah verən dərddisə,
Şeir yazmaq mərəzdi.
Mərəzi olan insan,
Bəxtəvər ola bilməz.
Bəxtəvər gecə yatar,
Səhər özü oyanar.
Qaçıram gündüzlərə,
Yuxusuz gecələrdən.
Qaçıram, təbim gəlir,
Dolanbac küçələrdən,
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Qorxuram kal gələcək,
Kal sözlərdən qaçıram,
Bəd gözlərdən qaçıram,
Məni gözə gətirmə,
Mənə “bəxtəvər” demə.
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QARDAŞIM
(Qardaşım Umudvarın ruhu şad olsun)
Ürəyimi daş eyləyib deyərəm.
Gözlərimi yaş eyləyib deyərəm.
Gəl, sənə göz-qaş eyləyib deyərəm.
Bu gün Ulfətin toyudu, qardaşım!
Övladların dağ başında qalamdı,
Dillərində hörmət, izzət, salamdı.
Sənin balan elə mənim balamdı.
Bu gün Ulfətin toyudu, qardaşım!
Əlmi qoydun yüklə dolu çiynimə?
Odur gəlmir bu ağırlıq eynimə.
Nəğmə gəlir qulağımdan beynimə.
Bu gün Ulfətin toyudu, qardaşım!
Söz vermişəm, məclisdə ağlamaram.
Yavruların qəlbini dağlamaram.
Bəlkə gəldin, qapını bağlamaram,
Bu gün Ulfətin toyudu, qardaşım!
19.08.2016
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SİQARET TÜSTÜSÜ
Siqaret tüstüsü əlimdən çıxır,
Dolanır başıma, telimdən çıxır,
Burnumdan, ağzımdan, dilimdən çıxır,
Mən özüm özümü, tüstüləyirəm.
Qəsdinə durmuşam özüm özümün,
Ocağı özümün, közü özümün.
Tüstüsü çıxacaq bitən sözümün,
Mən özüm özümü, tüstüləyirəm.
İstədim yoğurum arzularımı,
Yaşadım, doğurum arzularımı.
Tüstüdə boğuram arzularımı,
Mən özüm özümü, tüstüləyirəm.
Bu təmiz havanı başa qaxmayın.
Məni yandırmayın, məni yaxmayın.
Siqaret çəkəndə, mənə baxmayın,
Mən özüm özümü, tüstüləyirəm.
Hələ ki torpağın üstü görünür,
Gün düşür torpağa, isti görünür,
Torpağın altında tüstü görünür,
Mən özüm özümü, tüstüləyirəm.
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Siqaret dərdimə şərikdi, təndi,
Onsuz da bu yolum dumandı, çəndi.
Yol bitən deyilsə ömür bitəndi,
Mən özüm özümü, tüstüləyirəm.
01.09.2016
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ÇÖRƏYİ İTİRMƏYİN
Çörəyi diz üstündə
Bölməyin nə gərəyi?
Diz üstündə qoymayın,
Dostla bölən çörəyi.
Diz üstündə qoyulan
Çörək qoruna bilməz.
Sevgiyə bağlanmayan
Ürək isinə bilməz.
Süfrə başına gələn
Dostu mehman eləyin.
Siz çörəyi süfrədə,
Kəsib, peyman eləyin.
Nə fərqi təndirdə, ya
Sobada bişən çörək.
Ya dizdən, ya da əldən,
Sürüşüb düşən çörək.
Yalandan and içməyin,
Bəhanə gətirməyin.
Siz süfrədə kəsilən,
Çörəyi itirməyin.
122

05.09.2016

Ürəyimdə döyünən vətən

YAZDAN QORXURAM
Qorxuram payızda, çaxan şimşəkdən,
Bir az da leysandan, seldən qorxuram.
Saf suya baxanda, şəklim görünür,
Yağışdan sonrakı, lildən qorxuram.
Hər fəsil göylərdən yağış tökülür,
Ürəyimə yatan, yaz yağışıdı.
Yazda buludlar da, yerə naz edir,
Elə bil naz yağır, naz yağışıdı.
Yazda sevgilim də, naz edir mənə.
Naz edib deyir ki, şeir yaz mənə.
Yazıram, oxuyub yenə naz edir,
Deyir ki, yaraşır, yazda naz mənə.
Daha yaz gələndə, şeir yazmıram,
Mənə ediləcək, nazdan qorxuram.
Siz Allah, bir mənim, halıma baxın,
Bu nazın əlindən, yazdan qorxuram.
08.09.2016
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GÜN GƏLƏR
Gün gələr, haqqa gələrsən.
Sən ağa ağ deyəcəksən.
Yıxılar dağ kimi arxan,
Sən dağa dağ deyəcəksən.
Vaxt gələr sən dönəcəksən,
Əyilərsən, çönəcəksən,
Görəcəksən ki,
Zaman başqa zamandı,
Çağırarsan ki, amandı,
Əhvalın xeyli yamandı.
Önünə nər gələn anda,
Üzünə tər gələn anda,
Ayılarsan, bayılarsan,
Ayırarsan
Qumu daşdan,
Daşı başdan,
Başı qaşdan,
Açılar göz bəbəyin,
Haqqı görərsən.
Seçəcəksən,
Göyü ağdan,
Şoru yağdan,
Solu sağdan,
Dağı dağdan.
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Çıxacaqsan o otağdan.
O “kreslon”,
Daha fırlanmayacaq.
Özünü öyməyəcəksən,
Kimsəni söyməyəcəksən,
Nə də ki, döyməyəcəksən.
Açacaqsan bükülən yumruğunu,
Əlini başa vurarsan,
Başını daşa vurarsan,
Ayılarsan o zaman ki,
Ta masanda çayın olmaz,
Nə yeznə, nə qayın olmaz,
Arxanda heç ayın olmaz,
Ayı da heç dayın olmaz.
Çağırıb “vay” deyəcəksən,
O zaman dərk edəcəksən,
Dünyanı tərk edəcəksən.
Görəcəksən!
Orası bir qara zülmət,
Cəhənnəm atəşi dəhşət,
Daha kəskin, daha şiddət.
Üzünə su çiləməyə,
Tanrıdan əfv diləməyə,
Orda olmaz daha müddət,
Başa düşdünmü, a mürtəd?!
12.09.2016
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OĞUL
Ana qucağında yatdın, uyudun.
Maşallah, Maşallah, nə tez böyüdün.
Dinlə ata sözün, ata öyüdün,
Sonra çörəyini, yeyərəm, oğul !
Çalış dinləyəsən, özün az danış.
Sözə pəhriz elə, bir az naz danış.
Mənə fərqi yoxdu, ya dost, ya tanış,
Sözümü üzünə, deyərəm, oğul !
Bircə şıltaq olma, ərköyün olma,
Minnətli çörəyi əlinə alma,
Qapıya gələni boş yola salma,
Yoxsa mən xətrinə, dəyərəm oğul !
Bir az mulayim ol, bir az da sərt ol.
Dostuna dayaq ol, düşmənə dərd ol.
Çalış ki, adil ol, çalış ki mərd ol,
Önündə namərdi, əyərəm, oğul !
Keçilməz nemətlər duzdu, çörəkdi.
Qardaşa qardaşdan arxa gərəkdi.
Bütün sevgilərin yeri ürəkdi,
Sənə ürəyimi, verərəm, oğul !
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BURDA GÜLMƏLİ NƏ VAR
İndi zaman dəyişib,
Qızlar paltar toxumur.
Bu dövrün cavanları,
Daha kitab oxumur.
Burda gülməli nə var?
Ata evdə uşaqdan,
Soruşmur hara gedir?
Oğul diskotekaya,
Qız da ki bara gedir.
Burda gülməli nə var?
Kişi xumarlanıbdı,
Arvadı xaş-xaş əkir.
Qızı dərsə getməyir,
Oğul siqaret çəkir.
Burda gülməli nə var?
Öz ərindən qorxmayan,
Arvad xəyanət edir,
Sonra da qeyrət gəlir,
Kişi cinayət edir.
Burda gülməli nə var?
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Bir qonşum bəxtəvərdi,
Axşamdan içib yatır,
Biri üzümə gülür,
Daldan mənə daş atır.
Burda gülməli nə var?
Deyirlər ki, haqq itir,
Düz yolunu azan var.
Günün günorta çağı,
Ayaq altın qazan var.
Burda gülməli nə var?
Nə ək, nə də ki becər,
Yol ticarət yoludu.
Qonşuya borcumuz yox,
Hamı banka borcludu.
Burda gülməli nə var?
Efirə bax, sən Allah,
“Can-cana”dı, “can-cana”.
Göydəki ulduzlardı
Düşüb Azərbaycana.
Burda gülməli nə var?
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Bu toydu, bəy toyudu,
Gözlərə bax qaynayır.
Azərbaycan qadını,
Göbək rəqsi oynayır.
Burda gülməli nə var?
Meşə çaqqalsız olmaz,
Meşənin ayısı var.
Təzə xəbər deyil ki,
Nadanın dayısı var.
Burda gülməli nə var?
Qudurub, harın olub,
Dovşan nəri eşitmir.
Azadlıqdı, azadlıq,
Arvad əri eşitmir.
Burda gülməli nə var?
Kasıb dinib-danışmır,
Pulu olan danışır.
De kim düz danışır ki?
Çoxu yalan danışır.
Burda gülməli nə var?
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Tülku deyir mən təkəm,
Nə sümüyəm, nə ətəm.
Kim işdən çıxarılır,
Deyir, müxalifətəm.
Burda gülməli nə var?
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YUXUDA
Siz mənə bir varaq, bir qələm verin,
Yazım içimdəki duyğularımı.
Yatım bir gözəlin xəyallarında,
Oyanıb, danışım yuxularımı.
Yuxuda gördüm ki, bəxtım açılıb,
Göylərdən ömrümə sevinc ələndi.
Yuxuda gözələ “sevirəm” deyin,
Gözəllər yuxuda, yola gələndi.
Yuxuda gözəllər şirin danışır,
Yuxuda bitmir ki sözüm, söhbətim.
Yatmaq isəyirəm, gör neçə ildi,
Yuxumda qalıbdı, ilk məhəbbətim.
Yuxuda arzuma çata bilirəm,
Yuxuda bəxtimlə barışıram mən.
Yuxuda kainat, səssiz-səmirsiz,
Yuxuda ruhumla danışıram mən.
24.09.2016
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NƏ XƏBƏR
Zalım oğlu qəsdin nədi?
Keçi kimi baş atırsan.
Yetənə yaltaq kimisən,
Yetməyənə daş atırsan,
Atdığın daşdan nə xəbər?
Toxumun da cücərmir ki,
Yaş torpaqda yaş əkmisən.
Deyirlər ki, arvad kimi,
Sən də gedib qaş əkmisən,
Əkdiyin qaşdan nə xəbər?
Mələk kimi bir gözəlin,
Ürəyini dağlamısan.
Bilirsənmi o gözəli,
Gözü yaşlı saxlamısan,
Gözləri yaşdan nə xəbər?
Nə fərqi var, ya baş daşa,
Ya da ki, daş başa dəyib.
Yəqin bunu qanmamısan,
Yenə başın daşa dəyib,
O dəli başdan nə xəbər?
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Guya ki göz düzəldirsən,
Göz qoyursan, qaş yerinə.
Üzün elə sürtülüb ki,
Söz yeyirsən aş yerinə,
Yediyin aşdan nə xəbər?
Elə bilib atasıyam,
Uşaq üzümə durmuşdu.
Aman Allah, günümə bax,
Dünən mənə it hürmüşdü,
O alabaşdan nə xəbər?

30.09.2016
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XOŞUM GƏLMİR
Heç kim məndən inciməsin,
Xoşum gəlmir küsənlərdən.
Tərif dedilər, qudurdu,
Xoşum gəlmir, şişənlərdən.
Xoşum gəlmir, “mənəm” deyən
Ağlı kəmdən.
İstəyirsən al canımı,
Vurma məni kürəyimdən,
Xoşum gəlmir namərdlərdən.
Xoşum gəlmir hərdəmxəyal,
Aşiqlərdən,
O yalançı Məcnunlardan,
Leylilərdən.
Mənə qurban olan deyil,
Heç qadamı alan deyil,
Canından can verən deyil,
Xoşum gəlmir,
Qurban olum,
Qadan alım,
Hər sözə “can” deyənlərdən.
Nəyə lazım bu yalanlar?
Payız yaxşı, qış yaxşıdı,
Yay da yaxşı, yaz da yaxşı,
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Xoşum gəlmir, fəsilləri seçənlərdən,
Xoşum gəlmir, bu dünyadan küsənlərdən,
Vaxtsız açan çiçəklərdən,
O yalançı süsənlərdən.
Xoşum gəlmir, ürəyinə daş bağlayıb,
Bəxatir söz deyənlərdən.
Xoşum gəlmir, gözə girən gözəllərdən.
Xoşum gəlmir, Allahsızdan, imansızdan.
Xoşum gəlmir, silahlardan,
Silahları kəşf eyləyən, alimlərdən.
Xoşum gəlir, ağ saqqaldan,
Ağ saçlardan xoşum gəlmir.
Xoşum gəlir, iş alandan,
İş verəndən xoşum gəlmir.
Xoşum gəlir bir gözəli,
Ürəkdən sevə biləsən.
Hər dəlidən, divanədən xoşum gəlmir.
Xoşum gəlir, yuxum gələ, mən də yatam,
Amma qəflət yuxusundan, xoşum gəlmir.
Xoşum gəlir, dostum ola,
Yolunda, cəfa da çəkim,
Dosta qardaş deyənlərdən, xoşum gəlmir.
Xoşum gəlir, qonşum ola,
O qohumdan yaxın ola,
Paxıl olan qonşulardan, xoşum gəlmir.
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Xoşum gəlir, pulum ola,
Mülküm ola,
Hər şey qədərincə ola,
Mirasdan heç xoşum gəlmir.
Xoşum gəlir, çox yaşayım,
Əcəl gələ, ömür bitə.
Ölümdən qorxmuram ki,
Məzardan xoşum gəlmir.
Xoşum gəlir yol gedim, Təbim məni haqlaya,
Sürətimi itirim , polis məni saxlaya.
Radardan, xoşum gəlmir.
Xoşum gəlir, bir gözəl
Məni dəlicə sevə,
Heç xəbərim olmasın, xəbər də verməsinlər.
Çünki nə xəbərçidən,
Nə də ki qəfil olan,
Xəbərdən xoşum gəlmir.
Var Allah nemətidi,
Varlıdan xoşum gəlir.
Kasıba əl tutmayan,
Varlıdan xoşum gəlmir.
Həqiqət acı olur, ağ olur,
Xoşum gəlir.
O dumağa qatılan qaradan xoşum gəlmir.
Xoşum gəlir özümə
Müxalifət görəndə,
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Müxalifət haqq deyər,
Hakimiyyət istəməz,
Bizdəki müxalifət,
Vallah xoşuma gəlmir.
Xoşum gəlir məclisdən,
Orda söz başda ola.
Çox yeyib, söz anlamaz
Sərxoşdan xoşum gəlmir.
Savabdı, ibadətdi
Xəstə ziyarət etmək,
Xəstəyə dodaq büzən,
Naxoşdan xoşum gəlmir.
Xoşum gəlir nəfsi tox,
İnsanları görəndə.
Dünya malı nədir ki,
Tamahdan xoşum gəlmir.
Mən də Adəm oğluyam,
Özümdən xoşum gəlir.
Bəzən buğda, xurmaya
Tamahım güc gələndə,
Özümdən xoşum gəlmir.

03.10.2016
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YAZIRAM
(Dostlarımdan biri mənə yazıb:
“bağışlayın, şair olduğunuzu bilmirdim”)
Mən şair deyiləm ki,
Elə belə yazıram.
Arada qara gözə,
Qara telə yazıram.
Bir gözəli görəndə,
O da bir az güləndə,
Yolda təbim gələndə
Şeiri, ələ yazıram.
Görürəm şimşək çaxır,
Sonra da yağış yağır,
Leysan olur, sel axır,
Axan selə yazıram.
Vurğunam alqışlara,
Sağlıqlara, tostlara,
Ərk etdiyim dostlara,
Qaqa, lələ yazıram.
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Yol gedirəm axşam da,
Qələm qalır masamda.
Gedəndə yazmasam da,
Gələ-gələ yazıram.
Dəniz azdı, ada çox,
Doğmaya az, yada çox,
Yükümü daşıyan yox,
Şələ-şələ yazıram.
Baş qoşmaram nadana,
Kim “hə” deyə, kim dana,
Şükürlər yaradana,
Sağam, hələ yazıram.
05.10.2016
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MƏNƏ ZƏRBƏ DOSTDAN GƏLİR
Düşmən mənə yaxın gəlməz,
Mənə zərbə dostdan gəlir.
Nadan bilməz, avam bilməz,
Mənə zərbə dostdan gəlir.
Başında ağ dən bilmişəm,
Dostu dosta, tən bilmişəm,
Gec də olsa, mən bilmişəm,
Mənə zərbə dostdan gəlir.
Düşməni yerə sərmişəm.
Dost ilə alma dərmişəm,
Sirrimi dosta vermişəm,
Mənə zərbə dostdan dəlir.
Diləsən, dilə adamdan,
Qorx üzə gülən adamdan,
Sirrini bilən adamdan,
Mənə zərbə dostdan gəlir.
Daşa tuş gələn başımdı,
Kipriyimdi, ya qaşımdı,
Atılan daş öz daşımdı,
Mənə zərbə dostdan gəlir.
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İstəyirsən çevir məni,
Götürmür ki, bu yer məni,
Allah özü sevir məni,
Mənə zərbə dostdan gəlir.
08.10.2016
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DANIŞIRSAN
(Yol gedərkən öz-özünə danışan
dərdli bir insan gördüm)
Qardaş, nə danışırsan?
Yenə özün özünlə.
Məni də yandırırsan,
İçindəki közünlə.
Yenə kimdən küsmüsən?
Kim qəlbinə dəyibdi,
Kim o məğrur görünən,
Qamətini əyibdi?
Gözlərinə baxıram,
Yatan hissim oyanır,
Elə bil eşidirəm,
Ürəyinin səsini.
İçində tufan qopur,
Bəlkə də od püskürür.
Gözündə şimşək çaxır,
Qəmli gözdən yaş axır.
Heç fərqinə varmırsan,
Küçədən insan keçir.
İnsanlar da gözündə,
Həyat kimi yan keçir.
Adəm oğlu, insanın
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İçində nadanı var.
Deyər yəqin dəlidi,
Öz özünə danışır.
Sənə dəli deyənlər,
Vallah özü dəlidi.
Səni görüb özüm də,
Mələklə danışıram,
Qələmlə danışıram,
Ürəklə danışıram.
Başımı qaldırıram,
Bir kimsə görməyəndə,
Kağızla danışıram.
Elə mən də sənintək,
Özümlə danışıram.
Sonra dediklərimi,
Kağıza yazıram ki,
Oxuyanda qışqırım,
Qulaqları batırım.
Sonra da yazdığımı,
Səni bu günə qoyan,
O adama çatdırım.
09.10.2016
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AĞLAMAYIN
Bir gün gələr olmayacam,
Tanrı mənə qərar verər.
Bəlkə sənin son zənginə,
Elə oğlum cavab verər.
Deyər atam...
Deyər atam...
Sonra,
Hönkür-hönkür ağlayacaq.
Onda sənin ürəyini,
Öz oğlumun,
Göz yaşları dağlayacaq.
Özü boyda bir dərd ilə,
Səni xətdə saxlayacaq.
Biləndə ki ağlayırsan,
Telefonu bağlayacaq.
Ağlayanda səs qırılır,
Söz qırılır,
Göz yaşı gözdən qırılır.
Ağlamayın!
12.10.2016
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BƏXT MƏNDƏN QAÇIR
Baxıram, saatım yaman tələsir.
Ömür heç verməyir aman, tələsir.
Gün keçir, ay keçir, zaman tələsir.
Mən vaxtı qovuram, vaxt məndən qaçır.
Gül əkdim, çiçəyi açıldı, soldu.
Çalışdım, qazandım, xəzinəm doldu.
İmarət tikdirdim, sarayım oldu,
Bəy olmaq istədim, taxt məndən qaçır.
O, mənim sultanlıq taxtım deyilmiş,
Bəxtəvər olası, vaxtım deyilmiş.
Qovduğum, tutduğum, bəxtim deyilmiş.
Mən bəxti qovuram, bəxt məndən qaçır.
20.10.2016
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GEDİRƏM
Bir yola çıxmışam, sonu bilinmir,
İçimdə ümidim sönüb, gedirəm.
Bilirəm, bu yolu düz getməliyəm,
Nədənsə küçəni, dönüb gedirəm.
Qabağa getsəm də, gözüm arxada,
Hələ deyilməmiş, sözüm arxada,
Məni odlandıran, közüm arxada,
Arada geriyə, çönüb gedirəm.
Günün xoş keçməsə gülmək çətindi.
Yaşamağa nə var, ölmək çətindi.
Hər şeyi ikiyə bölmək çətindi,
Özümü ikiyə, bölüb gedirəm.
Özüm getmirəm ki, ayağım gedir.
Canımdan ayrılan, çıldağım gedir,
Ruhuma bələnən, çırağım gedir.
Elə ayaq üstə, ölüb gedirəm.
31.10.2016
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QOCALIR
Yaş üstünə yaş gəlir,
Dünya bizdən bac alır.
Tək biz qocalmırıq ki,
Bu dünya da qocalır.
Qocalır ayı, ili,
Dağ, daşı da qocalır.
kamil olan insanın,
Yaddaşı da qocalır.
İnsan doğulan gündən,
Qocalmağa başlayır.
Dünya qəmlə, kədərlə,
Ömrümüzü daşlayır.
Günəş qocalır deyə,
Buludlar da ağlayır.
Gündüzlər darıxan ay,
Gözlərini bağlayır.
Daha nə qocalmır ki,
Bax, torpaq da daşlaşır.
Bu qocalan dünyada,
Tək ölüm cavanlaşır.

06.11.2016
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(İstedadlı nəqqaş və gözəl insan Namiq Musayev
qızıl əlləri ilə yonduğu daş kitabəyə bir bənd şeirimi və
imzamı həkk edərək mənə hədiyyə göndərib.)
DAŞ KİTABƏM
Yaradan əllərin var olsun, qardaş!
Nə gözəl yonmusan daş kitabəmi.
Sən öz qələminlə imzamı çəkdin,
Qızıl əllərinlə, yazdın şeirimi.
Daşlara yazılan, yazı pozulmaz,
Daşın sinəsində, yaddaş yeri var.
Bir bax o vuqarlı, uca dağlara,
Onun təməlində bir daş yeri var.
Bir gözəl əsəri, yaratmaq üçün,
Nəqqaşlar seçiblər gözəl daşları.
Dost ilə əhd edib köhnə kişilər,
Olub qan qardaşı, daş qardaşları.
Mənə yadigardı, bu daş əzizdi,
Sal qayadan qopan vətən daşıdı.
Daşa söz həkk edən nəqqaşa əhsən,
O da bu ölkənin vətəndaşıdı.
11.11.2016
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ANA
Cənnət anaların ayağı altda,
Ayağın altını gəzirəm, ana!
Səninlə qovuşmaq həsrəti ilə,
Torpağın altını gəzirəm ana!
Bir yuxu görmüşəm, yozan yeri var,
Namaz vaxtı gəlib, azan yeri var.
Ayaq izlərində, xəzan yeri var,
Yarpağın altını gəzirəm, ana!
İki can gəzdirən bir ürəkmisən,
Ay ana, can ana, sən Mələkmisən?!
Gedəndə gördüm ki, ağ geyinmisən.
Düm ağın altını gəzirəm, ana!
Daha tabım yoxdu, taqətim gedib.
Məzarın bir ocaq, mən də bir ədib,
Ocağın üstünü ziyarət edib,
Ocağın altını gəzirəm ana!
17.11.2016
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AÇILMAYIB
Yazmadığım şeirlərin,
Hələ donu açılmayıb.
Birin on ilə açmışam,
Hələ onu açılmayıb.
Qara çuxam məni atıb,
Ömrüm, günüm qəmə batıb,
Elə bil ki, bəxtim yatıb,
Hələ günü açılmayıb.
Həyat meyvəli bağçadı,
Budağı haça-haçadı,
Dərd var ki, bağlı boğçadı,
Heç düyünü açılmayıb.
Dünya Tanrının sirridi,
Sevinc yeri, qəm yeridi,
Bu dünyanın əvvəlidi,
Hələ sonu açılmayıb.
20.11.2016
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QORU BİZİ, QORU ALLAH
Günahımız boy atmaqda,
Qoru bizi, qoru Allah!
Kim qəflətdə, kim yatmaqda,
Qoru bizi, qoru Allah!
Daha günahdan qorxmuruq,
Nalədən, ahdan qorxmuruq,
Hələ sabahdan qorxmuruq,
Qoru bizi, qoru Allah!
Bazar, bazara qarşıdı,
Yazar, yazara qarşıdı,
İnsan məzara qarşıdı,
Qoru bizi, qoru Allah!
Bayquş uçub, dama gəlir,
Şeytan durub, Şama gəlir,
Tamahımız tama gəlir,
Qoru bizi, qoru Allah!
Səcdəyə gedən baş bizim,
Bizə atılan daş bizim,
Düşmən olan qardaş bizim,
Qoru bizi, qoru Allah!
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Utanmağa üz qalmayıb,
Şorlaşmayan göz qalmayıb,
Deyiləsi söz qalmayıb,
Qoru bizi, qoru Allah!
Atırıq qardaş, atırıq,
Hər yetənə baş atırıq,
Yetməyənə daş atırıq,
Qoru bizi, qoru Allah!
İçimizdə kin bəslədik,
Ya şeytan, ya cin bəslədik,
Bilmədik çin-çin bəslədik,
Qoru bizi, qoru Allah!
Suriya, İraq ağlayır,
Axan qan sinə dağlayır,
Dünya qapısın bağlayır,
Qoru bizi, qoru Allah!
Liviyada qan görürəm,
Canı yarımcan görürəm,
Ortada şeytan görürəm,
Qoru bizi, qoru Allah!
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İtmədədi imanımız,
Ta qalmayıb zamanımız,
Tək sənədi gümanımız,
Qoru bizi, qoru Allah!
Qaytar bizə din, imanı,
İtirməyək son gümanı,
Tez yetir axır zamanı,
Qoru bizi, qoru Allah!
22.11.2016
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MƏNİM DAŞIM AĞIRDI
Daş atdım, sonra gördüm,
Şeytan başın əyib ki,
O şeytana atdığım
Daş buluda dəyib ki.
Göydən yağış yağırdı,
Mənim daşım ağırdı.
Əvvəl başımı görüb,
Baxıb yaşımı görüb,
Mənim daşımı görüb
Tülkü şiri çağırdı,
Mənim daşım ağırdı.
Dost da mənə rəm atdı,
Bəlkə də mərhəm atdı,
Kim oyandı, kim yatdı?
Koramal ki fağırdı,
Mənim daşım ağırdı.
Yalandan yatanlar da,
Dostunu satanlar da,
Mənə daş atanlar da,
Ya yetim, ya sağırdı,
Mənim daşım ağırdı.
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Röya gördüm, yatmışdım,
Ta Minaya çatmışdım,
Şeytana daş atmışdım,
İnsan dindi, bağırdı,
Mənim daşım ağırdı.
03.12.2016
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HƏR ŞEYİN BİR SONU VAR
Heç nə əbədi deyil, hər şeyin bir sonu var,
Günün, gündüzün sonu dan düşənə qədərdi.
Heç zaman öyünmə ki, canım sağ-salamatdı,
Sən deyən can sağlığı can düşənə qədərdi.
Canan onda sənindi, səninlə yan əyləşə.
Dünya da canan olur, yanında can əyləşə.
Taxt onda qiymətlidi, orda bəy, xan əyləşə.
O taxtın da qiyməti, xan düşənə qədərdi.
Dünya özü dərd evi, kimi dərdə salmayıb?
De kim ədavət edib, de kim qisas almayıb?
Mən də görmüşəm, qisas qiyamətə qalmayıb.
Sənin “sülh” dediklərin, qan düşənə qədərdi.
09.12.2016
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ƏLİMİZİN DUZU YOXDU
Adam var, gəlib ki, söz deyib gedə.
Adam var, deməyə sözü yoxdu ki!
Məni görməyəni qınamıram mən,
Məni görməyənin gözü yoxdü ki!
Gözəl söz deyəni alqışlamışam,
Şeytanı, iblisi qarğışlamışam,
Vəfasız gözəli bağışlamışam,
Amma qayıtmağa üzü yoxdu ki!
Sordum ki, atacan, bu necə sirdi?
Səxavət payımız, qəmdi, qəhərdi,
Dosta bal veririk, deyir zəhərdi,
Dedi: “əlimizin duzu yoxdu ki”.
Bu dünya evində, gözü qalacaq,
Alovu qalacaq, közü qalacaq.
Sizə Etibarın, sözü qalacaq,
Bir də görəcəksiz, özü yoxdu ki!
12.12.2016
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BİLMİRƏM Kİ
Mənim də öz dünyam var, bu dünyanın içində,
Ox üstə fırlanıram, dayana bilmirəm ki!
Ötüb keçən bu ömür, mənə yuxu kimidi,
Hələ də röyalardan, oyana bilmirəm ki!
Ox üstə duran dünya, sənə də “oyna” deyir.
Toyda durub oynayan, mənə də “oyna” deyir.
Bir az əl-qol atıram, yenə də “oyna” deyir.
“Yallı” çalın oynayım, “Can-cana” bilmirəm ki!
O qədər fırlanmışam, indi başım fırlanır.
Daş üstə daş qoymuşam, yerdə daşım fırlanır.
Daha beynim yorulub, ta yaddaşım fırlanır,
Oxumdan çıxıb gedim, ha yana, bilmirəm ki!
Kaman da ox üstədi, tellərində qəm gəzir.
Dərd məni sərxoş edib, deyirlər ki dəm gəzir.
Başımda fırlanan qəm, pərvanətək şəm gəzir.
Məndən vaz keçməyinə, inana bilmirəm ki!
Kim desə inanmaram, yuxu görən olmayıb.
Tanrı yoxdan var edir, yoxu görən olmayıb.
Bu dünyanı fırladan, oxu görən olmayıb.
Oxum necə fırlanır, heç qana bilmirəm ki!
14.12.2016
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ÇIXIB GEDƏRƏM
Dünya bir meydandı, mən də oyunçu,
Oynumu oynayıb, çıxıb gedərəm.
Baxmaram udan kim, uduzan kimdi,
Hər kimin əlini, sıxıb gedərəm.
Çaxılan şimşəkdi gözümdən çıxan,
Alovdu, atəşdi, közümdən çıxan.
Ömründə bir dəfə, sözümdən çıxan
Adamın üzünə, baxıb gedərəm.
Can uca Tanrıdan əmanət idi,
Mənə dərd anlamaz, “bəxtəvər” dedi.
Bu kədər, bu qüssə ömrümü yedi.
Dərdimlə özümü yıxıb gedərəm.
Əzrayıl ustadmı, yoxsa naşımı?
Gedəndə sormaz ki mənim yaşımı.
Bilirəm, bilirəm can yoldaşımı,
Yandırıb gedərəm, yaxıb gedərəm.

29.12.2016
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MƏNİ BƏYƏNMİR
Nə məndir, nə də ki məndən yuxarı,
Zalımın balası məni bəyənmir.
Mən qara telinə tumar çəkdim, o,
Başımda ağaran dəni bəyənmir.
Həm solda, həm də ki, sağda gözü var,
Ağa qara deyir, ağda gözü var.
Təpə aşa bilmir, dağda gözü var,
Uca dağ başında çəni bəyənmir.
Haqq gələr, haqsızın gözündə itər.
Söz bulaq olmasa, tükənər, bitər.
Söz deyə bilməyən, məndən beşbətər,
Guya məni görmür, yəni bəyənmir.
Nahaq deməsəydi, həddi aşmazdım,
Dəniz tək çağlayıb aşıb-daşmazdım.
Səni bəyənsəydi, heç danışmazdım,
Ay ustad, o uşaq, səni bəyənmir.
05.01.2017
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ÖMÜR YOLU
Ömür də şərbət kimidi,
Hər gün bir qurtum içirəm.
Bəzən günaha batıram,
Bəzən günahdan keçirəm.
Başım üstə qara bulud,
Ayağımın altı torpaq.
Payıza düşmüş ağacam,
Tökülürəm yarpaq-yarpaq.
Uşaqlığım, gəncliyim də,
Bilirdim ki, bal kimidi.
O illərdən yadda qalan
Xatirələr lal kimidi.
Ömür yolu üzün, qısa,
Düşürəm dumana, çənə.
Əvvəlini unuduram,
Sonu tanış gəlir mənə.
13.01.2017
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MƏNLİK DEYİL
Alışan ocağam, köz ata billəm,
Ədəbsiz insana söz ata billəm.
Nazlı gözəllərə göz ata billəm,
Göz üstə oynayan qaş mənlik deyil.
Məhəmməd ümməti Bilal kimidi.
Ay da bədirlənib hilal kimidi.
Kasıbla nə yesəm, halal kimidi,
Namərd süfrəsində aş mənlik deyil.
Demirəm təmizəm, demirəm dürrəm.
Demirəm məsumam, demirəm hürrəm.
Hər sabah oyanıb namaza durram,
Araqla yeyilən xaş mənlik deyil.
Baxdım gözlərinə, gözünə dedim.
Yalan danışmadım, düzünə dedim.
Kimə söz dedimsə, üzünə dedim,
Arxadan atılan daş mənlik deyil.
16.01.2017
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GÖRÜNƏR
Ovçu gəzib, axtararsa,
Gözünə şikar görünər.
Namərd daş atıb, gizlənər,
Mərd vurar, aşkar görünər.
Gəl desən, başa çıxanlar,
Dost süfrəsində tıxanlar,
Ara vurub, ev yıxanlar,
Lal görünər, kar görünər.
Közümə köz calamayın,
Calağa göz calamayın,
Sözümə söz calamayın,
Tərs gələr, inkar görünər.

21.01.2017
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MƏN KİMƏM Kİ
Günəş hər gün batar, çıxar,
Mən kiməm ki, mən kiməm ki?
Ulduz göydən yerə baxar,
Mən kiməm ki, mən kiməm ki?
Nə yağışam, nə doluyam,
Nə fatehəm, nə uluyam,
Allahın sadiq quluyam,
Mən kiməm ki, mən kiməm ki?
Nə bir bağam, nə ormanam,
Nə özgəyəm, nə doğmanam,
Nə təbibəm, nə loğmanam,
Mən kiməm ki, mən kiməm ki?
Sevgim bir ahudən gəlir.
Baxışlar mahudən gəlir.
Təbim İlahidən gəlir,
Mən kiməm ki, mən kiməm ki?
Hələ canımda can qalıb.
Bəlkə ömrümə an qalıb.
Nə bəy qalıb, nə xan qalıb,
Mən kiməm ki, mən kiməm ki?
164

Ürəyimdə döyünən vətən

Bu nə fəryad, bu nə ahdı.
Bəddua etmək günahdı.
Bağışlayan da Allahdı,
Mən kiməm ki, mən kiməm ki?
Odum sönər, közüm qalar,
Ocağımda gözüm qalar.
Üç-dörd kəlmə sözüm qalar,
Mən kiməm ki, mən kiməm ki?
Alnıma bəxtim yazılıb,
Bəy olan taxtım yazılıb,
Gedəsi vaxtım yazılıb,
Mən kiməm ki, mən kiməm ki?
Ağacdan yarpaq tökülər,
Meyvəsi çılpaq tökülər,
Üstümə torpaq tökülər,
Mən kiməm ki, mən kiməm ki?
Dərd saxlayıb, qor olaram,
Kar olaram, kor olaram,
Buz tək soyuq gor olaram,
Mən kiməm ki, mən kiməm ki?
Şahlar haray salıb getdi,
Məğlub getdi, qalib getdi,
Zəlimxan da gəlib getdi,
Mən kiməm ki, mən kiməm ki?

23.01.2017
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BƏXTİMİ HARA YAZMISAN
İlahi, söz sultanıyam,
Taxtımı hara yazmısan?
Alnımda yazı görmədim,
Bəxtimi hara yazmısan?
Kim gələsi, kim gedəsi,
Bilinmir vaxtı, vədəsi,
Bu dünyadan köç edəsi,
Vaxtımı hara yazmısan?
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SƏN O BOYDA DEYİLSƏN
Baxma dirisən, sağsan,
Tüstülənən ocağsan.
Nə təpəsən, nə dağsan,
Sən o boyda deyilsən.
Hər kimə baş qoşursan,
Öz-özünə coşursan.
Nə atlanıb-düşürsən?
Sən ki toyda deyilsən.
Gəl quruya yaş demə,
Öz-özünə baş demə.
Hər kimə qardaş demə,
Sən o soyda deyilsən.
Gəl əyriyə düz demə,
Gecəyə gündüz demə,
Özünə ulduz demə,
Sən heç ay da deyilsən.
06.02.2017
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BİLMİRƏM
(20 il bundan əvvəl və bu ilin qış tətilində
çəkdirdiyimiz şəkilləri mənə göndərən bacım oğlu
Orxana)
Zaman nə tez keçir, il nə tez ötür,
Vaxtımı səhmana sala bilmirəm.
İllər məni qovur, mən də ki vaxtı,
Zamantək bir yerdə, qala bilmirəm.
Apara bilmirəm o çağa səni,
Apardım pirlərə, ocağa səni,
Bir zaman alardım qucağa səni,
İndi o hünərdə, ola bilmirəm.
Sizdən kam alıram, ay bacım oğlu,
Görüb ucalıram, ay bacım oğlu,
Daha qocalıram, ay bacım oğlu,
Daha öz havamı, çala bilmirəm.
Bilmirəm dayanım, ya da ki çönüm,
Hələ yol gedirəm, bilinmir yönüm,
Gəl üzündən öpüm, başına dönüm,
Səni qucağıma, ala bilmirəm.
16.02.2017
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İÇİM GÖYNƏDİ
Görən görür, bilən bilir,
Bu yerin üstündə nədi.
Yerin altını düşündüm,
İlahi, içim göynədi.
Hələ alim, üləmalar
Oxuyub öyrənmədədi.
O axirət dünyasının
Açılmamış sirri nədi?
Sorğu orda, sual orda,
Suallara cavab orda.
Dil açıb üzə duracaq,
Gunah orda, savab orda.
Yer üstündə cisimdə can,
Can içində ruh oyanır,
Yer altında nə sirr var ki,
Cisim gedir, ruh dayanır.
27.02.2017
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RUH ADAMI
Təlatümlü dənizəm,
Çağlayıb durulmuşam.
Mən ki ruh adamıyam,
Ruhuna vurulmuşam.
Qəribəm, bu şəhərdə
Gəzdim Nuh adamını.
Hamı gözəl axtarır,
Mən də ruh adamını.
05.03.2017
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BAYRAMINIZ MÜBARƏKDİ
Siz ey analar anası,
Anaların qız balası,
Martın 8-i olası,
Bayramınız mübarəkdi!
Siz ki mənə bacısınız,
Mömünəsiz, hacısınız,
Başımda baş tacısınız,
Bayamınız mübarəkdi!
Sözümü gül bilib alın,
Gözəl olun, cavan qalın,
Bayramları yola salın,
Bayramınız mübarəkdi!
Bağçaya bülbül yaraşır,
Tarlaya sünbül yaraşır,
Elə sizə gül yaraşır,
Bayramınız mübarəkdi!
Ruhum, canım qız nəvələr,
Sizə də qurban dəvələr,
Ay nəvələr, ay nənələr,
Bayramınız mübarəkdi!
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Qadınların qədrin bilək,
Qadınlardı huri-mələk,
Siz gülün ki, biz də gülək,
Bayramınız mübarəkdi!
Sadiq, vəfalı yarsınız,
Yaz ətirli baharsınız,
Nə yaxşı ki, siz varsınız,
Bayramınız mübarəkdi!
07.08.2017
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NOVRUZDA, ÇƏRŞƏNBƏDƏ
Baxma ki, uşaq idim, gecələr gec yatardım.
Qonşu uşaqlar ilə, mən də papaq atardım.
Yumurta döyüşdürüb, uduzardım, udardım,
Keçəl, kosa olardıq, “a kos- kosa” deyərdik,
Novruzda, çərşənbədə, belə bayram edərdik.
Anam bağda, bağçada, gəzib tərə dərərdi.
Balıq, cücə bişirib, sonra süfrə sərərdi.
Plov dəmə qoyardı, üstünə yağ verərdi.
Atam süfrə başında, birgə təam yeyərdik,
Novruzda, çərşənbədə, belə bayram edərdik.
Atam bazara gedib, hər növ meyvə alardı.
Qonaq qəbul edərdi, qonaq yola salardı.
Süfrəmizdə qoz, fındıq, qara kişmiş olardı.
Evə papaq atana, süfrədən pay verərdik,
Novruzda, çərşənbədə, belə bayram edərdik.
İstisindən demirəm, hələ təndirin, “peç”in,
Şəkərbura, paxlava, bişərdi için-için,
Səməninin yanında, güldana qoymaq üçün
Meşədə kol dibindən tər bənövşə dərərdik,
Novruzda, çərşənbədə, belə bayram edərdik.
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Səhərlər tez oyanıb, yüngül “qovun” yeyərdik.
Anamız bizə “canım”, biz ona “can” deyərdik.
Novruz bayramı günü, təzə paltar geyərdik.
Biz qohum, qonşuları, ziyarətə gedərdik,
Novruzda, çərşənbədə, belə bayram edərdik.
10.03.2017
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BİZ SÖZ AŞİQİYİK
Mən yoxam yalançı söz bazarında,
Biz söz aşiqiyik, sözə bəndlərik.
Gözümüz bir ahu baxışda qalır,
Gözəllik aşiqi, gözə bəndlərik.
Yetər ki and içək, sözdən keçmərik.
Çörəkdən keçmərik, duzdan keçmərik
Bizə üz vursalar üzdən keçmərik,
Biz üzdən keçməyən, üzə bəndlərik.
Astarlar görmüşük üzündən betər.
Malı itənlərin imanı itər.
Bizə bir atəşlik qığılcım yetər,
Biz od aşiqiyik, közə bəndlərik.
Tər gəlib bədəndən, başdan çıxırsa,
Kiprikdən çıxırsa, qaşdan çıxırsa,
Ruzimiz torpaqdan, daşdan çıxırsa,
Süfrədə çörəyə, duza bəndlərik.
24.03.2017
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UÇMAĞIM GƏLİR
Demirəm məsumam, ya da məsudam.
İstəmirəm nə uduzam, nə udam.
Nə qara buludam, nə ağ buludam,
Arada tutulub, açmağım gəlir.
Mən dəniz deyiləm, çay da deyiləm.
Mən günəş deyiləm, ay da deyiləm.
Çaxan şimşəklərə, tay da deyiləm,
Arada işıqtək, saçmağım gəlir.
Atəşi, odu var, yanan közün də,
Böyük mənası var, adi sözün də,
Mənim ilham pərim, göyün üzündə,
Arada göylərə, uçmağım gəlir.
Kim qoca dünyanın, səfasın görüb,
Sonra da, zalımın cəfasın görüb.
Bu fani dünyanın, vəfasın görüb,
Arada dünyadan, qaçmağım gəlir.
05.04.2017
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GÖZƏ GƏLMƏRƏM
Əl açdım göy üzünə, gözüm Allahı gəzir,
Mən bədnəzər gözündə illah gözə gəlmərəm.
Allah məni hifz edər, qiyamətin odundan,
Atəşdən qaçıramsa, bil ki közə gəlmərəm.
Əgər ki, söz əhlini sözüm çəksə, gələrəm.
İçimdə alovlanan közüm çəksə, gələrəm.
Gözəl mənə gəl desə, gözüm çəksə gələrəm,
Gözəldə şirin dilə, şirin sözə gəlmərəm.
Kasıbla dost oluram, qaçıram bəy, ağadan,
Mən dost, qardaş deyirəm, xoşum gəlmir qağadan.
Çox zarafat etmirəm, qaçıram lağ-lağadan,
Qorxuram ki şit olam, sonra duza gəlmərəm.
Güllə səsi gəlməsin, qılıncı qına deyin.
Kimin haqqı pozulub, kimin haqqı nə, deyin!
Sözü də ölçüb-biçin, sözü, haqqına deyin,
Ustad desə haqqı var, tövbə, üzə gəlmərəm.
07.04.2017
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SAPI İLMƏLƏYƏN GÖZƏL
Sapı ilmələyən gözəl !
Mənə də bir köynək toxu.
Sonra sənə şeir yazım,
Onu ilmə-ilmə oxu.
Təbiətin yeddi rəngi
İlmələnib səfa üçün.
Ürəklərdə damarlar da,
İlmələnir şəfa üçün.
Bədəndəki qan da axır,
İlmə-ilmə, damar-damar.
O köynəyə hopan sevgin,
Damar, ürəyimə damar.
Köynəyi elə ilmələ
Geyim, əynimdə oxuyum.
Yaxamı elə düymələ,
Sənin ətrini qoxuyum.
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QORXURAM
Gəl səninlə yol gedək, görüm necə adamsan,
Dostunu yarı yolda, atanlardan qorxuram.
Bu dünyanın malına tamahın varsa, heç nə...
Dostu dünya malına satanlardan qorxuram.
Mən də az görməmişəm, gözdən düşən göz yaşı.
Nə bilim daş qardaşı, nə bilim qan qardaşı.
Bu qədər daş toplama, ətəyindən at daşı,
Dostunu, qardaşa tay tutanlardan qorxuram.
Kişi göyə əl açar, Allahdan ruzi dilər.
Kişi kasıb da olar, kişi ac qala bilər,
Kişi dosta borc verər, dostun borcunu silər,
Amma dost kölgəsində, yatanlardan qorxuram.
Sirrimi dostum bilir, yanda qalan danışmaz,
Öz əliylə dostunu dərdə salan danışmaz.
Kişi gərək mərd ola, kişi yalan danışmaz,
Ara vurub ortanı, qatanlardan qorxuram.
Səndən mənə deyən var, məndən sənə deyən var.
Dilləri yorulanda çənə-çənə deyən var.
Üzümə gülümsəyib, dalda tənə deyən var,
Bu yolla niyyətinə çatanlardan qorxuram.
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Qorxmaq ayıb deyil ki, qorxursan qağa, baxma
Xırda təpələrdən qorx, sən uca dağa baxma.
Çalış əməlinə bax, başda papağa baxma,
İnsan cildinə girən, şeytanlardan qorxuram.
12.04.2017
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TƏMƏNNASI VAR
Təmənna dediklərin, bir yer üzündə deyil,
Göydə yanan günəşin, ayda təmənnası var.
Çaylardan su axmasa, göl olmaz, dəniz olmaz,
Coşub-daşan dənizin, çayda təmənnası var.
Təmənnasız heç nə yox, varsa deyin hardadı?
Yerin qış təmənnası, göydən yağan qardadı.
Bağbanın təmənnası, meyvədədi, bardadı,
Yazda açan çiçəyin, yayda təmənnası var.
Hər varlı bir kasıba, elə pay versə yetər.
İsti yeməyin verib, isti çay versə yetər.
Bir məzlumun səsinə, kimsə hay versə yetər.
Məzlum haray çəkirsə, hayda təmənnası var.
Salam verən bəndənin, salam alan bəndənin,
Hər gün ibadət edib, namaz qılan bəndənin,
Aşura gecələri, oyaq qalan bəndənin,
Allahın verəcəyi payda təmənnası var.
14.04.2017
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Torpağın üstündə hər şey satılır,
Alan kim, satan kim, bazar yeri var.
Torpağın üstündə halallaşın ki,
Torpağın altında, məzar yeri var.
***
İstəyirəm hönkür-hönkür ağlayım.
Gözümün yaşını, əsir etmişəm.
Əhd edib, bu dərddən qurtulmaq üçün,
Özümü Allaha, nəzir etmişəm.
***
Paxıllıq eyləyib dərdimi çəkmə.
Çalışsan, dərdinə çarə edərsən.
Mənim ağ günümə “ağ” deyə-deyə,
Qorxuram, gününü qarə edərsən.
***
Göydən sallanmışam, ayağım yerdə,
Nə göydə qərarım, nə yerdə, Allah.
Nə göy məni çəkir, nə yer aparır,
Beləcə dözürəm, bu dərdə, Allah.
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Dərd var ki, gəlib keçir,
Dərd var, unutmaq olmur.
Dərd var ki, can əridir,
Dərd var, ovutmaq olmur.
***
Mən niyə özümü, ucuz tutum ki,
Yanımda qızıl da, ləl ucuzdu.
Mən ki çox görmüşəm, haqqın önündə,
Aslan da uduzdu, nər də uduzdu.
***
Boş verin, baş qoşmayın, bu vəfasız dünyaya,
Əvvəlində sevincdi, sonu qəmdi, kədərdi.
Oxuyub öyrənmişəm, göyün yeddi qatı var,
Yerdən göyə məsafə, mən gördüyüm qədərdi
***
Elə bil ki mən ölmüşəm,
Elə gendən izlə məni,
Gün gələr, itə bilərəm,
Qoru məni, gözlə məni.
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Darıxma qardaşım, mən səninləyəm,
Allahım bizlərə, zaman da verər.
Dərd də Allahındır, dərman da onun,
Dərd verən Allahım, dərman da verər.
***
Ataya, anaya dərd verən oğul,
Söylə, dərmanına gücün yetərmi?
Ata qarğışından qaçın söyləyən,
Tanrı fərmanına gücün yetərmi?
***
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Qılıb hər gün namazı, eylə ibadət ramazanda.
Nə olar ki, nəfsinə etmə itaət ramazanda.
Sevinəcək göy üzündə Allahımın elçiləri,
Kimisi tövbə üçün, etsə cəsarət ramazanda.
Namazda sən ruhunu, Allaha təslim edə bilsən,
Yazılar dəftərinə, xeyli rəşadət ramazanda.
Ay da hilal eyləyəcək, göy üzündən yer üzünə,
Bizə möcüz görünər, xeyli əlamət ramazanda.
Quran nazil olunub çün bu mubarək ayımızda,
Quran ayələrini, eylə tilavət ramazanda.
02.07.2016
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Allah, verən candı məndə, yarı səndə, yarı məndə.
Bir bədəndə can bölünüb, həya səndə, arı məndə.
Bu dünyada bağ salmışıq, cənnət ətri gəlir ordan.
Meyvəsini tanrı verib, ağac səndə, barı məndə.
Yağış yağsın bağça-bağa, qar da yağsın dağ başına,
Bir buludda topalanmış, yağış səndə, qarı məndə.
Bu həyatın tamı başqa, şirindi, şəkər kimidi,
Bir az vaxt ötüb xarlanıb, balı səndə, xarı məndə.
Dünya özü çox rənglidi, qaçdıq rəngin qarasından,
Ağı səndə, göyü məndə, yaşıl səndə, sarı məndə.
Bu dünyada oxunası, nəğməsi var Etibarın,
Dünyamıza lay-lay çalan, kaman səndə, tarı məndə.
13.07.2016
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Vəfasız yar küsüb məndən, gedib, getsin, ağlamaram.
Tapıb əğyar özünə, yar edib, etsin, ağlamaram.
Mən dəlisi deyiləm ki, bunca vəfasız gözəlin.
O dəli eşq ilə kama yetib, yetsin, ağlamaram.
Kimisi rəhm eləyib gəlsə, desə ki, o vəfasız.
Üz tütüb çöllərə getmiş, itib, itsin, ağlamaram.
Onu məsum bilə, ağlaya, hamı göz yaşı tökə.
Desələr, dərd əlindən, zəhri içib, içsin, ağlamaram.
Etibaram, tökmərəm hər vəfasıza göz yaşımı.
Bilsəm, məzarı üstə ot bitib, bitsin, ağlamaram.
18.07.2016

188

Ürəyimdə döyünən vətən

Ey sevgili canan, bu canımı alıb, neylərsən?
Canımı cananla eşq oduna salıb, neylərsən?
Sən əgər canımı alsan, tərk edər ruh canımı,
Görsən, canım səndə, ruhum göydə qalıb, neylərsən?
Qəzəl mənim ruhumdadır, nəğmə ruhuma gələr,
Ruhsuz bir bədənə, eşq nəğməsin çalıb, neylərsən?
Etibaram, alsan canımı ruhumla bərabər,
Görsən ki, o ruhum da xəyalə dalıb, neynərsən?
23.07.2016
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Mənim bu nakam eşqimi dağda daşlara yazdırın.
Eşq əlindən ağlar qalan gözü yaşlara yazdırın.
Ələ qələm alan ustad dərdimi nəzmə çəkməsə,
İlk sevgisi nakam olan, çatma qaşlara yazdırın.
Əgər yazar naşı olsa, dərdimi yaza bilməsə,
Eşq əlindən Məcnun olan, dəli başlara yazdırın.
Vətənə borcumu verdim, sevgimə borcum qalıbdı.
Sevgi, məhəbbət sözünü, hərbi marşlara yazdırın.
Etibarın qismətini, bu yerdə yozan olmasa,
Göydə mələklər yazanı, uçan quşlara yazdırın.
09.08.2016
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O vəfasız yara deyin, bir də o bağa gəlməsin.
Dərd əlindən dağa çıxdım, bir də o dağa gəlməsin.
Eşq əlindən qövr eyləyib, o dağlarda nərə çəksəm,
Səsim qulağına yetsə, səsə, sorağa gəlməsin.
Mən onsuz da vəfasızın gözlərinə görünmərəm.
O dağlardan baş götürsəm, getsəm uzağa, gəlməsin.
Vəfasızın baxışı da, ürəyi də soyuq olar.
Nə işi var qollarımda, isti qucağa gəlməsin.
Yağış yağar, leysan olar, tufan olar, qayıdarsa,
Haram qatar ocağıma, halal ocağa gəlməsin.
Ocaqlara nəzir etdim, dua etdim səmalara,
Yeri cəhənnəm olacaq, orda sınağa gəlməsin.
Tez alışan, tez sönəcək, bu məsəldən o bixəbər,
Odu sönsə, közü sönsə, yanan çırağa gəlməsin.
Mən qibləyə üz tutanda, mənim kölgəm dala keçir.
Kölgəm kimi dalda qalsın, birdən qabağa gəlməsin.
Etibaram, hər gözəlin, adını nəzmə çəkmərəm.
Mən yazmadım ki, adını, ismi varağa gəlməsin.
07.08.2016
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Əqli başdan alan gözəl, niyə ağlayıb gedirsən?
Ürəyimdə izin qalıb, sinə dağlayıb gedirsən.
Şeir dolu, qəzəl dolu, oxunmamış bir kitabam.
Oxuyurdun varaq-varaq, niyə bağlayıb gedirsən?
Deyirlər ki, axirətdə su basacaq yer üzünü,
Vaxtsız coşan dəniz kimi, niyə cağlayıb gedirsən?
Nə fərqi var son mənzilin ya cənnətdi, ya cəhənnəm,
Məni də apar özünlə, niyə saxlayıb gedirsən?
“Gəl-gəl”desəm də gəlmədin, daş qəlbində daş cücərdi.
Cücərtdiyin toxumları, yerə tağlayıb gedirsən.
Etibaram, məhəbbətə qəlbimi zindan elədim.
Məndən qaçan ayrılığı, yolda haxlayıb gedirsən.
24.08.2016
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Alırsansa al canımı, onsuz da dara düşmüşəm.
Bu yerdimi, bu göydümü, bilmirəm hara düşmüşəm.
Hər insanın qisməti var, yazısı var, Xuda yazıb,
Mənim də bəxtim gətirib, sən təki yara düşmüşəm.
Hər nə deyirsən, deginən, mənə bəxti qara demə,
Gəl baxginən ağ üzümə, şəkildə qara düşmüşəm.
Məni də Məcnun bildilər, gəlib şəklimi çəkdilər,
Məcnun düşüb kitablara, mən də divara düşmüşəm.
Deyirlər yardan ayrılan dəli-divanə olacaq,
Odur səndən ayrılanı, mən də avara düşmüşəm.
Etibaram, əl açaram, əfv dilərəm İlahidən,
Bir günahın bəlasından, mən ahu-zara düşmüşəm.
16,09,2016
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Könlüm quşu səndən uçub əğyarə də getməz.
Üst-üstə dəyən köksünə ol yarə də getməz.
Məhbəsdə olan bülbülü incitmə, a zalım,
Kimsə gələ biçarəyə yalvarə də, getməz.
Yalvarmasa, dil tökməsə ta bağidə güllər,
Bülbül də fəqan etsə o dildarə də getməz.
Elə bildi Mələksən, imanına sığındı,
Zalım, səni kafir bilib, dindarə də getməz.
Köksümdə olan sözləri dəftərə yazırdım,
Ağ bəxtimə xal saldığın o qarə də getməz.
Etibaram, məhbus olub ruhum bədənimdə,
Tərk eyləyəcəksə məni bidarə də getməz.
15.10.2016
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İlahi, böylə dərd olmaz, bir az güldür məni, güldür,
Ya dərdi üstümdən götür, ya da öldür məni, öldür.
Dərd işində qaynadım ki. buxarlanım göy üzünə,
Ya bir bulud tək boşalım, ya da doldur məni, doldur.
İlahi, sən izn versən, daş üstündə gül də bitər,
Ya dül olum, çiçək açım, ya da soldur məni, soldur.
Yaman yerdə yıxılmışam, üzüm torpağa sarıdı,
Ya torpağı çək üstümə, ya da qaldır məni, qaldır.
Günahım varsa qoy çəkim, ver məni zalım əlinə,
Ya dərimi soydurginən, ya da yoldur məni, yoldur.
Etibarı itirginən, sözü dəyərdən düşübsə,
Ya unvanım tapılmasın, ya da buldur məni, buldur.
25.10.2016
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Kamil insan namaz qılar, səcdə edər, dua edər,
Əlin açar göy üzünə, rica edər, nida edər.
Xoş o kəsin halına ki, ömrü keçər ibadətlə,
Sağalmayan dərdimizə, çarə etsə Xuda edər.
Quran yerə nazil olub, bir əhyanın gecəsində,
O məqamə düşə bilsək, Xuda bizə səda edər.
Pak olarsa əməlimiz, xoş olarsa niyyətimiz,
Göy üzündən yer üzünə, Xuda səvab əta edər.
O qəlbdə ki iman olar, şeytan ora girə bilməz,
Kim nəfsinə qul olarsa, zina edər, xəta edər.
Etibaram, uca eşqim O tək Allaha bağlıdı,
Saf olmayan bir sevgidən, Xuda məni cuda edər.
02.11.2016
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Sevən aşiqlər biləcək, bu sevgidə səfa nədi,
Vəfasızlar hardan bilər, sədaqət nə, vəfa nədi.
Məcnun kimi aşiqlərə dəlidi, sərsəm dedilər,
Leyli kimi sevməyənlər, hardan bilər cəfa nədi.
Bir eşqə mübtəla olmaq, sağalmayan bəla deyil.
Canla canı qovuşdurun, sonra görün şəfa nədi.
Sevən gözəl naz eyləyə, naz danışa, nazla gülə,
Cani-dildən sevən bilər, bu naz nədi, nəva nədi.
Yer üzündə məhəbbəti, Tanrı özü qərar verib,
Əgər öylə deyildirsə, bəs Adəmlə Həvva nədi?
Etibar da dərdə düşüb, xəbər verin loğmanına,
Dərdinə dərman eşqidi, dərman nədi, dəva nədi?
24.11.2016
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