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İmadəddin Nəsimi

***
Ey müsəlmanlar, mədəd, ol yar pünhan ayrılır,
Ağlamayım neyləyim, çün gövdədən can ayrılır.
Ey sənəm, hicran əlində naleyi-zar eylərəm,
Gözlərimdən sanasan dəryayi-ümman ayrılır.
Ol səbəbdəndir ki, mən bimarü rəncur olmuşam,
Xəstə könlüm mərhəmi, şol dərdə dərman ayrılır.
Rəngi-çöhrəm zərd olubdur, qamətim həm çün hilal,
Ol günəş üzlü həbibim, lə'li-xəndan ayrılır.
Taqətim, səbrim tükəndi, yarsız mən neylərəm?
Əqlimi şeyda qılan ol çeşmi fəttan ayrılır.
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Məhşəri-yövmül-hesab, qopdu qiyamət başıma,
Ey Yusuf surətli, məndən piri-Kən'an ayrılır.
Ey cigərsuz nari-firqətdən Nəsimi çarə nə?
Hər kimə nəhnü qəsəmna çün əzəldən ayrılır.
***
Hər kim ki, baxa bir dəm dilbər qaşı yasına,
Navəklərinə qarşu ya can tuta, ya sinə.
Dedim sənə, ya naseh, yartərkin edə bilmən.
Bil doğru bu sözümnü sınamavü ya sına.
Bimari-qəmi-eşqin timar ilə önülməz,
Yarəb, nola bir sorsan bu haləti-yasina.
Daş alubani dilbər, könlüm şişəsin atar.
Qarşu tutaram, şişə bilməm qala ya sına.
Qaşı yayını qurmuş, qanımı tökər billah.
İnanmaz isən baxgil qolları boyasına.
Məhbubi-dilaramsan bir bax mana sən, yarəb,
Yarəb, dilərəm səndən bu sureyi-yasina.
Xəstə Nəsimi, yarın əhvalını heç sormaz,
Sormağına çün gəlməz, barı gələ yasına.
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Fikret QOCA

SALAM, DƏNİZ
Salam, mavi təsəlli,
Bilirəm, işin başından aşır.
Bu yandan da hərə bir dərd ilə sənə yanaşır.
Balıqların ac, qağayıların balıqsız...
Qağayların pişik kimi zibil yeşiklərini eşir.
Suitilərin sahilə ölü düşür.
Mən də gəlmişəm,
ürəyim ağrıyır, dənizim.
Səndən ötəri göynəyir gözüm.
Duzlu bir şapalaq çək,
qocalıqdan ayılım.
Bir dalğana bələ məni,
yuyulum, yuyulsun gözümün yorğunluğu,
Tufanınla yuyulsun könlümün durğunluğu.
Yusun ürəyimin ağrısını duzlu suların.
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Su görüb çiçəkləsin susuz arzularım.
Bilirəm, yoxdu vaxtın, başın qarışıqdı.
Mən də dörd yana baxdım,
dəniz yeganə işıqdı,
Gəldim işığına.
Mənim uçan xalçam da sənsən,
Zümrüd quşum da.
İndi mən kimə dərdimi deyim bu yaşımda?
MƏN ÖLÜMÜ YAŞAMIŞAM
Çəkin itir,
ya yavaş-yavaş,
ya da qəfil.
Ölüm budur
ya da qəfil!
Milyon-milyon
zərrələrə parçalanırsan,
səpilirsən,
dağılırsan,
səssiz, səmirsiz,
sənsiz qalırsan.
Özünü tapa bilmirsən,
ölmürsən, dirilmirsən.
Qalırsan çəkisizlikdə
kimsəsizlikdə.
Burda bir iş yoxdu
sizlik, bizlik də...
Zaman, içindən
keçib gedir, bilmirsən.
Ağlamırsan,
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gülmürsən.
Qısqanclığın,
aclığın,
toxluğun yoxdu.
Zamanla getmirsən
Varlığın, yoxluğun - yoxdu!
Zaman il idi, ay idi bilmədim
Keçdi an kimi.
Zərrələrim qayıtdı.
Beçə verən bal arısı
şahının üstünə yığılan kimi.
Qayıtdı ağrım, acım,
gözümü açdım,
başımın üstündə xanımım,
övladım, bacım.
Qayıtdı qayğılarım, dərdim, çəkim.
Altımda çarpayı zarıyırdı.
Başımın üstündə
gülümsünürdü həkim.
Həkimə razılığımı bildirdim başla...
Ürəyimdə özümə dedim,
ay yazıq indi gəl
hər şeyi təzədən başla....

õ
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Firuzə MƏMMƏDLİ

OLMADI
Yaxın gəl, ey məndən uzaq duran söz,
Ya Tövrat söz, ya İncil söz, Quran söz.
Hədiyyəsən mənə, Allah verən söz,
Sənin qədər məni duyan olmadı.
Mənim səndən özgə kimim var görən!
Nəkarəyəm, məhbəsini dar görəm!
Ey saçımın boyasında qar görən,
Sənsiz toy da xına qoyan olmadı.
Bu məkandı, əvvəldə sən, sonda sən,
Bu zamandı, hər məqamda, anda sən.
Həyatda sən, fikirdə sən, canda sən,
Sənsiz inam, sənsiz qiyam olmadı.
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Düşmən - həmən, dost görmədik sən kimi,
Rəqiblərin sənlə əzdik əngini.
Oyatmaqçın canımızda "Cəngi"ni
Sənin qədər "təbil döyən" olmadı.
Bu qaç-qovda dünya ləpir-ləpirdi,
Sənsiz dözüm səbr deyil, qatırdı.
Səni dedim...ərkim sənə çatırdı,
Səndən özgə mənə həyan olmadı.
Ömür yazdı gül ətirli səninlə,
Qanad açdım bir sətirlik səninlə.
Bəxti "yüzə-yüz" gətirdi səninlə, Firuzəni sənsiz öyən olmadı.
NƏ FAYDA
Qədri yox, qiyməti yox bu şerin,
Yaxasına gül taxıla, nə fayda?!
Öz-özümdən küsüb durum-durmayım,
Ya ovunum bu nağıla, nə fayda?!
Havalanıb, qanadlanıb, uçurlar,
Görən kimi oxşayırlar, qucurlar?!
Kimə qalır əziyyətlər, əcrlər?Deyək, elə mən fağıra, nə fayda?
Yollarımda tələydimi, bimirəm,
Düzüb-qoşan fələkdimi, bilmirəm.
Əvvəlindən beləydimi, bilmirəm,
Uyub durdum bu bu ağıla, nə fayda?
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Əlindədir sehr günüm, sirr günüm,
Zikr günüm, dua günüm, pir günüm.
Tutula ha onsuz keçən bir günüm
Lap şəkərə, lap noğula, nə fayda?
Biçib-tökdü doğru, yalan bu ömrü,
Şeir adda eşqi- haram bu ömrün.
Məndən sonra ona qalan bu ömrün
Sevincindən qəm doğula, nə fayda?
GƏLMİŞƏM
Allah, Allah, gör nələri
Mən uda-uda gəlmişəm.
Ümidimi yollarıma
Şam tuta-tuta gəlmişəm.
Gah enmişəm, gah qalxmışam,
Düz gözümdən düz baxmışam.
Dünyaya şeirlə çaxmışam, Dönüb bir oda gəlmişəm.
Görüb Yerdə qərib mənəm,
Qələmin göndərib mənə.
Söz macalı verib mənə,
Tanrıdan səda gəlmişəm.

õ
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İlqar FƏHMİ

ŞAH XƏTAİYƏ BƏNZƏTMƏ
Dilbəra, könlümdə dərdin bir dəva nisbətlidir,
Hər cəfa səndən mənə gəlsə, vəfa nisbətlidir.
Gər mənə nifrin edə düşmən, mən ondan inciməm
Çün münafiqdən gələn qarğış, dua nisbətlidir.
Şah Xətai

***
Qibləgahım, ta əbəd sirri-xuda şəklindəsən,
Ərşi-əladən gələn parlaq ziya şəklindəsən…
Çox suallar var ki, əymişdir müridin qamətin,
Bu suallar içrə tək sənsən, nida şəklindəsən.
Cümləmizdən kimsə verməz xoş xəbər sənsiz, məgər
Hər kəlamın əvvəlində mübtəda şəklindəsən?
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Məzluma ümmid verən rəhmət, əta cildindəsən
Zalımın boynun vuran tiği-cəza şəklindəsən.
Əvvəlin yox, axırın yox, on səkiz min aləmi
Çəkmisən ağuşuna, sonsuz fəza şəklindəsən.
Həm könüllər fəth edən bir incə söz sultanısan,
Həm şücaət meydanında əjdaha şəklindəsən.
Aşiqə şəmsü-qəmərsən, arifə həqbin-nəzər
Cahilü-nadan gözündə bəs Xəta şəklindəsən
Dərvişin qalmazmı fəhmi görməsə mürşidini,
Faş edib sirri, deyər sirri-xuda şəklindəsən…
***
Nədəndir sakit olmaz, hər gün aramsız əsər xəzri,
Yə’qin ki, axtarır hər yerdə ol güldən əsər xəzri.
Rəva görməz özündən başqa bir kəs ol gülə baxsın
Onunçün gözlərimə gündə toz-torpaq ələr xəzri.
Necə gör bir sınıbdır qol-budağım, öylə bil ki, mən
Açıqlıqda bitən tənha çinarəm, qəm-kədər xəzri.
Səbanın istirahət vaxtı çatmışsa, zərər yoxdur
Saçın ətrin bu gündən ver gətirsin hər səhər xəzri.
Ayağın dəydiyi hər zərrə torpağı öpərdim mən
Götürüb qaçmasaydı məndən əvvəlcə əgər xəzri.
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Bir an da istəmir ki, səndən ayrılsın, onunçün də
Bu yerlərdən kənara etməz heç bir vaxt səfər xəzri.
Bu yanda Fəhmi tək aşiqlərin qalmış sənə həsrət
O yanda çəkmiş ağuşa səni o bəxtəvər xəzri.
***
Evə bənzəyirdim əvvəl, səni hər daşım sevirdi,
Sıxılan dişim sevirdi, çatılan qaşım sevirdi.
Dağa bənzəyirdim əvvəl, dumanım çənim sən idin,
Səni göz bulaqlarımdan süzülən yaşım sevirdi.
Bu qədər başım bəladə yaşasam da bilmədim heç,
Ya başım bəla sevirdi, ya bəla başım sevirdi...
Səni ey bəla çələngim, bir ömür əzab içində
Ötən hər ilim sevirdi, keçən hər yaşım sevirdi.
Baharım yayım ki səndən çox uzaqda keçdi getdi,
Səni ondan ötrü yalnız payızım, qışım sevirdi.
Gələcək xəyallarımda sənə yer ki qalmamışdı,
Səni keçmişim sevirdi, səni yaddaşım sevirdi.
Gül atın məzarım ustə, soruşan olarsa, Fəhmi,
Deyərəm hesab gunundə, gülü başdaşım sevirdi.
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Əbülfəz ÜLVİ

TALEYİM
Bu nə tale, bürünübdür qapqara,
Görən sanar yasa gedir taleyim.
Həsrət qalıb, sanki yazlıq paltara,
Qalın geyib qışa gedir taleyim.
Haqla baxır, qarşılaşır xətərlə,
Arzuları çəpərlənib çəpərlə,
Elə dolub intizarla, kədərlə,
Hara gedir, boşa gedir taleyim.
Yoxa çıxıb dürüstlüyün talibi,
Yalan olub zəmanənin qalibi,
Söz deyirsən, götürməyir sahibi,
Yalnız dərdlə qoşa gedir taleyim.
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Tənlik olub, məchuılaşıb tən deyən,
Tən deyəndən başda durub çən deyən
"Mən" sözündə tozlandıqca mən deyən,
Yazıq "Biz"lər daşa gedib, taleyim.
Suçlu bizik, nə dövrandır, nə də çağ,
Laqeyidlik elə vurub bizə dağ,
Bax bu üzdən əsir düşüb Qarabağ,
Bax bu üzdən Şuşa gedib, Taleyim.
DÜNYADAN KÜSMÜŞƏM
(Dünyadakı neqativliklərə)
Mən dünyadan yetərincə küsmüşəm,
Can qoyuram, düz gətirmir mənimlə.
Bir az deyil betərincə küsmüşəm,
Ortaq olub şənimlə yox, qəmimlə.
Vecə almır, namərdi çox, mərdi kəm,
Asılıdır gör kimləri, kimidən.
Mən dünyanın əvvəlini bilmirəm,
Bəlkə özü namərd olub himindən.
Məhrum edib gülü sevgi tacından,
Salmaq üçün tora, təzə tor tapıb.
Bu dünyanın günahından, suçundan,
Məhəbbət də dara düşüb, çor tapıb.
Düşünən yox, nəyi əkdim nə dərdim
Dərdin çəkmir tox acından ölənin.
Hər tikəsin min tikəyə bölərdim,
Bu dünyanı təbəqəyə bölənin.
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Haqq görümmür, haqqı elə yeyiblər,
Bu dünyanın hər addımı şərdi, şər,
Zər qədrini zərgər bilər deyiblər,
Görən nə vaxt gələcəkdir o zərgər?
KÖNLÜMÜ
A canım, sən bəyəm məndən keçmisən,
Axı neyləmisən əsir, könlümü?
Elə bil hicranı cəllad seçmisən,
Qılıncın sıyırıb kəsir könıümü.
Yoxsa ixtiyarın Sultan, Xan keçib,
İşlət yaxşılığa belə an keçib,
Ürəyim Məcnunun kursundan keçib,
Zənn etmə almayıb təhsil, könlümü.
Yoxsa Tanrım mənə qəza göndərib?
Sənin qiyafəndə cəza göndərib,
Yayda da, yazda da buza döndərib,
Sən mənə verdiyin fəsil könlümü.
Sevdanı sındırsan, düzəltməz yaxı,
Tez götür aradan kədəri, ahı,
Sənin öz sinəndə döyünür, axı,
Yəqin görməmisən əsil könlümü.
Ülviyəm, taleyim onsuz dərd alıb,
Zaman elə ona qəmi sərt salıb,
Qarabağ bir, təkcə könlümdə qalıb,
Sən də götürmüsən əsir, könlümü.
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Etibar VƏLİYEV

SƏN DEYƏN KİMİ
(Atamın əziz xatirəsinə)
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.
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Vaxt olub namərdə qor göstərmişəm.
Başına dərd açan tor göstərmişəm,
Bəzən, həyasıza zor göstərmişəm,
Üzünə gülmürəm, sən deyən kimi.
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.
LƏNKƏRAN GÖZƏLLƏRİ
Günəşin şöləsindən, yanağına al düşüb,
Bilməm hansı şanadan, dodağına bal düşüb,
Yəqin gözə gəlib ki, gözlərinə xal düşüb,
Gözəllər gözəlidi, Lənkəran gözəlləri.
Bulaq başında gördüm, elə bildim sonadı.
Gələndə qoşa gəlib, gözəllər yan-yanadı.
Bu gün qızdı, gəlindi, sabah gözəl anadı.
Gözəllər gözəlidi, Lənkəran gözəlləri.
Cəsarətin yoxdusa, gendə qalıb göz atma.
Səni sözlə sındırar, aman Allah söz atma.
Eşqi nazdı, çəkməsən, o sevgini oyatma.
Gözəllər gözəlidi, Lənkəran gözəlləri.
Güldən gözəl gözəllər, aşiqi bəndə salıb.
Gözəllik bir sehrdi, sehri kəməndə salıb.
Kimisini şəhərə, məni də kəndə salıb.
Gözəllər gözəlidi, Lənkəran gözəlləri.
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Bir tərəfi xan qızı, bir tərəfi dağlıdı.
Üzü dənizə baxır, beli dağa bağlıdı.
Özündən də gözəli, zəkasıdı, ağlıdı.
Gözəllər gözəlidi, Lənkəran gözəlləri.
Bu yerin təbiəti, gözəlləri özəldi.
Yazılmamış şeirdi, yazılmamış qəzəldi.
Gözəllər inciməsin, könül sevən gözəldi.
Gözəllər gözəlidi, Lənkəran gözəlləri.
SƏNƏ YAZMAYANDA
Ay gözəl, içimdə eşq fəryad edir,
Sənə yazmayanda şeirlərimi.
Təbim də gec gəlir, ya da tez gedir,
Sənə yazmayanda şeirlərimi.
Gözəllər hər şeyi naz, naz bəyənir,
Mənə deyirlər ki sən yaz, bəyənir,
Düşmən heç bəyənmir, dost az bəyənir,
Sənə yazmayanda şeirlərimi.
Sözlər pərən düşür, düzüm də gəlmir,
Ceyranım, maralım, quzum də gəlmir,
Sənə oxumağa üzüm də gəlmir.
Sənə yazmayanda şeirlərimi.
Mən şəhər qururam, o kənd alınır,
Sözü bal deyirəm, o qənd alınır.
Mənim şeirlərim tək bənd alınır,
Sənə yazmayanda şeirlərimi.
Xırda od atmalar, közümdən düşür,
Kağıza qaralar, sözümdən düşür.
Bəzən yazdıqlarım gözümdən düşür,
Sənə yazmayanda şeirlərimi.
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Damət SALMANOĞLU

ODLAR YURDUM, AZƏRBAYCAN
Mərd ərənlərin yurdudur,
Dayağı məğrur ordudur.
Düşmənin gözün qorxudur,
Qəlb evimdə döyünən can,
Odlar yurdum, Azərbaycan!
Qızlarının gözü ala,
Hər oğulu nəhəng qala.
Aşiq hər kəs bu camala
Qəlb evimdə döyünən can,
Odlar yurdum, Azərbaycan!
Milli ordu qartalları,
Keçər keçilməz yolları.
Qucar səni mərd qolları,
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Qəlb evimdə döyünən can,
Odlar yurdum, Azərbaycan!
Gül çiçəyin məlhəm cana,
Gözəlliyin gəlməz sana.
Övladına məğrur ana,
Qəlb evimdə döyünən can,
Odlar yurdum, Azərbaycan!
Qonaq gəlir hər ölkədən,
Aşiq olur səni görən.
Cənnətimsən gözəl vətən,
Qəlb evimdə döyünən can,
Odlar yurdum, Azərbaycan!
YAĞIŞ
Necədə gözəldir payız yağışı,
Kömlümə rahatlıq sevinc gətirb.
Saralan yarpağın,damcı naxışın,
O dahi rəssamın, flrçası çəkib.
Yuyub aparır qəmi,kədəri,
Torpaqdan, payızın öz ətri gəlir.
Necədə gözəldir payız səhəri,
Həzin yağışından çox xoşum gəlir.
Yağışın suyunda möcüzə,hikmət,
Payızın,yağış tək möcüzəsi var.
Torpağa can verir,ruzi bərəkət,
Hər fəslin özünün möcüzəsi var.
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Buludlar ötüşür, yan yana gaçır,
Sevincdən gözündən göz yaşı axır.
Səpilir göz yaşı düzə,çəmənə
Belə gözəllikdən çox xoçum gəlir.
ZƏFƏR SƏNİNLƏ
Türk dünyasının
böyük evladı,
İndiki zamanın
zaman dühası.
O qorxmaz sərkərdə,
Qəlbində Mehdi sevdası,
haqqın gur səsi,
o böyük insan.
Qələbə onunla
qoy duysun cahan,
Adı dillər əzbəri,
Rəcəb Tayyib Ərdoğan.
Qarşısında
əyilər,kiçilər
min bir hiyləgər,
Sözünün kəsəri poladı əyər.
Qələbə səninlə
böyük bəxtəvər,
İlahi bəxş edər

hər yerdə zəfər.
Qələbə səninlə
qoy duysun cahan,
Adın dillər əzbəri,
Rəcəb Tayyib Ərdoğan.
İslamın bayrağı sənə əmanət,
Yüz ildir əzilir
hər yerdə millət,
göstər hünərini
ey dahi igid,
Yox olsun cəhalət
yox olsun zillət.
Məzlumun gözündən
sil göz yaşını,
ey böyük insan.
Qələbə səninlə
qoy duysun cahan,
Adın dillər əzbəri,
Rəcəb Tayyib Ərdoğan.

õ
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İlham QAZAXLI

YALNIZ HAQQI YAZMAQDIR,
SAF NİYYƏTDIR ƏQİDƏM
İstəmirəm şeirimə hüzn, kədər qəm hopsun,
İstəyirəm şerimdən qasırğa, tufan qopsun...
Qarabağ əldən gedir.., necə sussun bəs ürək,
Nədən qorxaq erməni olsun bu qədər zirək ???
"Məğlubiyyət" adını təhqir bilib türk babam,
Nankorların əliylə işğal olub el-obam...
Dostunu -düşmənini seçənməyib bu millət,
O, üzdən yağmalanıb, tapdanıb namus, qeyrət.
Əli açıq olmuşuq, yetənə pay vermişik,
Özümüzə gələndə... boş xəzinə görmüşük.
Qara bulud bu yurdun səmasından getməyib,
Bəslənən arzuların bircəsi də bitməyib...
Tale yüklü seçimdə xalq könüllü olmayıb,
Bu səbəbdən sabaha inam-ümid qalmayıb.
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Neçə əsrlər keçib, oyanmayıb şüurlar,
Nadanlar cahilliyin əfsus etməyib iqrar.
Mövzular eyni mövzu, dəyişməyib "kurallar",
Bir tərəfdə səfillər, bir tərəfdə "krallar"!
Yollar həmin yollardı, karvanı dartan naşı,
Azğın "qarğa-quzğun"lar göz tökür addımbaşı.
Dərəbəylik , haqsızlıq qalxıb dizdən yuxarı,
Heç də yaxşı görünmür bu işlərin axırı...
Yurdumun şairiyəm, haqdan yoğrulub kündəm,
Yalnız, haqqı yazmaqdır, saf niyyətdir əqidəm!
ZALIM VƏ MƏZLUM
Zalım özünü daim,
Doğru, haqlı sayırdı.
Məzlum haqq söz deyəndə,
Qurdtək diş qıcayırdı.
Döyürdü sinəsinə,
Zalım;- Hökmran mənəm.
Yer üzünün Allahı,
Ən qəddar tiran mənəm.
Əzməkdən məzlumları,
O, böyük həzz alırdı.
Kim istəsə haqqını,
Zalım həbsə salırdı.
İfrat həddinə çatdı,
Zalımın zalımlığı.
Bir gün uçdu nəhayət,
Taxtı xanimanlığı...
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...Qazaxlı, çox getməyib,,
Şeytan yolu gedənlər.
Məqsədinə yetməyib,
Məzluma zülm edənlər....
DOSTLARIMA
İlk gündən mehriban, doğma, əzizsiz,
Borcluyam mən sizə, borcluyam, dostlar!
Büllur çeşmə kimi safsız, təmizsiz,
Güclüyəm, sizinlə, güclüyəm, dostlar!
Hər zaman görürəm şəxsimə diqqət,
Oxuyub şerimə verirsiz qiymət,
Dostluğa vəfanız - ən uca hörmət,
Güclüyəm sizinlə, güclüyəm, dostlar!
Qəlbim-qəlbinizlə birgə döyünür,
Sevinir, şadlanır , gülür, öyünür,
Hər zaman yeriniz, vallah, görünür,
Güclüyəm sizinlə, güclüyəm dostlar!
Dostluğa köklədim könül sazımı,
İnsana sevgidən yazdım yazımı,
Bax, belə anladım mən bu yozumu,
Güclüyəm sizinlə, güclüyəm dostlar!
İlhamam, güc aldım dostluq telindən,
Qorxmadım həyatın tufan, selindən,
Adınız düşmədi bir an dilimdən,
Güclüyəm sizinlə, güclüyəm dostlar!
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Firdovsi CƏFƏRXAN

AZƏRBAYCANIM
Uzaq əsrlərdən, illərdən bəri,
Bəxş etdin cahana neçə nərləri,
Səninlə fəxr edir Turan elləri,
Dünyaya siğmayan şöhrətim, şanım,
Mənim ana yurdum, Azərbaycanım!
Bir oddan, atəşdən sən doğulmusan,
İlahi sevgiylə hey yoğrulmusan,
Türkün mərd, qeyrətli, ölməz oğlusan,
Üfüqdən parlayıb sökülən danım,
Mənim ana yurdum, Azərbaycanım!
Usanma heç zaman, sən axtar, ara,
Düşünüb dərdinə tapginən çara,
Sinəni dəliblər, ediblər yara...
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Dayanmır damarda çağlayan qanım,
Mənim ana yurdum, Azərbaycanım!
Bir daha enməsin məğrur bayrağın!
Aləmə nur saçsın ömür çırağın!
Qoy eşitsin, bilsin düşmənin, yağın,
Sənə bir sipərdi, qurbandı canım,
Mənim ana yurdum, Azərbaycanım!
ARAMA MƏNİ
Gedirəm, bir daha dönməyəcəyəm,
Şam olub, əriyib, sönməyəcəyəm,
Ölsən də dərdindən ölməyəcəyəm,
Bir daha axtarıb, arama məni.
Kimsəsiz dağlarda tənha gəzəcəm,
Qəlbi daş yerinə qoyub, əzəcəm,
Fələyin zülmünə susub dözəcəm,
Bir daha axtarıb, arama məni.
Vətəndə vətənsiz qərib olacam,
Saçlarımı gizlin-gizlin yolacam,
Tənha çiçək kimi qəfil solacam,
Bir daha axtarıb, arama məni.
Bilirsən, alışıb, yanacağam mən,
Ötən çağlarımı anacağam mən,
Bu ömrü mənasız sanacağam mən,
Bir daha axtarıb, arama məni.
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MƏNDƏN NƏ DİLƏR
Səmadan aydınsan, bulaqdan duru,
Qəlbimin atəşi, gözümün nuru,
Sevgi, səadətin, sevincin nuru,
Könlümün sultanı məndən nə dilər?
Süsənim, sünbülüm, bənzərsiz gülüm,
Səni hər görəndə tutulur dilim,
Axı söyləməsən, mən hardan bilim,
Könlümün sultanı məndən nə dilər?
Qəlbimin günəşi, ulduzu, ayı,
Bu böyük cahanda varmıdır tayı?
Mənim qədərimin tək sevgi payı,
Könlümün sultanı məndən nə dilər?
Nazı dağlar qədər ağır olsa da,
Həsrəti sevgimin saçın yolsa da,
Mənim son hökmümü verən osa da,
Könlümün sultanı məndən nə dilər?
Hifz etsin bizləri ulu Yaradan,
Qorusun hər zaman xəta, bəladan,
Biçarə Firdovsi bilsin haradan,
Könlümün sultanı məndən nə dilər?

õ
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Hafiz ƏLİMƏRDANLI

AZƏRBAYCAN, AZƏRBAYCAN
Gələn bir kəlmədir qəlbdən, sevda ilə dolu candan,
Haqq yolunda çarpışan, vətənimdir Azərbaycan.
Əzəl gündən duz-çörəyi o vermişdir əcdadıma,
Məlhəm olmuşdur könlümə, ürəyimə odur dərman.
Odur məskən gələcəkdə övladımın övladına,
Həm həyatda mənə arxa, yaşadığım geniş məkan.
Sevsəm əgər bu dünyada pak eşqimlə pəricahan,
Odur mənə ən sevimli, ürəyimə yatan canan.
Lazımdırsa, çağır indi, oğullarım haydı gəlin,
Dayanaram ön sırada, bir dəfəlik versən fərman.
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Başqa cürə heç olarmı, qəbul etməz bunu insan,
O insanda namus varsa, bir də əgər azca vicdan.
Hafiz, darıxma ki, tanrı, əzəl gündən rəva bilib
Arxayın ol, vətən durar, dəyişsə də əgər cahan
Davam etsə tarix özü, bu dünyada qalar düzü
Yadigartək babalardan, Azərbaycan, Azərbaycan.
İÇƏRİ ŞƏHƏR
İçəri şəhər, hər daşın tarixdən danışır sənin,
Əcdadların gəlir səsi, bəzən yavaş, bəzən kəskin.
Dildən-dilə düşüb adın, neçə millət indii gəlir,
Görmək üçün qəlbim şəhər izlərini aşkar, gizlin.
Qoşa qapı qarşılayır, gələn qonaq-qaraları,
Nağılların aləminə yola salır, şirin-şirin.
Şirvanşahlar sarayına baxın, necə məğrur durur,
Məscidlərin, hamamların şahididir əsrlərin.
Sıra-sıra karvasaray, neçə karvan yola salıb,
İndi daha musiqi var, qarşılanır bəylə gəlin.
Əyri-üyrü küçələrin əfsanələr ilə zəngin,
Qız qalasın görən istər, yenə hər il bura gəlsin.
Yenə Xəzər yanındadır, dalğalanır həzin-həzin,
Cənnətməkan sahil bağda külək əsir sərin-sərin.
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Varis olub sənə Bakı, tarix özü təsdiq edir,
Yerləşmisən ürəyində, ürəyidir iki qəlbin.
Vüsalından ilham aldım, bilir bunu bütün aləm,
Hafiz istər, yalnız ona doğma şəhər oğul desin.
QƏLBİMDƏ QALIB
Gözəlim, sözlərimin cövhəri qəlbimdə qalıb,
Dilimin əzbərisən, şəkkəri qəlbimdə qalıb.
Bir dəfə baxmaq ilə ürəyimdə yer almısan,
Yazdığım qəzəllərin dəftəri qəlbimdə qalıb.
Nə qədər söyləmişəm, eyləmə gəl sözlərimi,
Aşkarə rəqiblərə, kövsəri qəlbimdə qalıb.
Qismətim olsa hicran, dözməliyəm, çarəm nədir,
Təzədən sevinməyin hünəri qəlbimdə qalıb.
Nazəninlər çəkməsin hər gün imtahana məni,
İmtahanı vemişəm, xəbəri qəlbimdə qalıb.
Yaralar ki, vurmusan, halım xarab oldu tamam,
Sağalır, bir sözünlə, xəncəri qəlbimdə qalıb.
Qədrini, Hafiz bilər sevgili dildar oxusa,
Eşqindən istədiyi əsəri qəlbimdə qalıb.
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Ədalət İZZƏTOĞLU

QAN AĞLAR
Nəsimi-650
Fələk, boğub harayımı, səsimi,
Yox sazımın nə pərdəsi, nə simi.
Soyulmuşam səndən betər Nəsimi,
Dərdim böyük, bu ürəyim qan ağlar.
Yara tökdü dilim, vətən deməkdən,
Yurdum əsir, nalə çəkir deməkdən,
Yatmıram ki, gecələri deməkdən,
Dərdim böyük, bu ürəyim qan ağlar.
Bilmirəm, neyləyim, gedim, ha yana?
Coşub yazıram yatmışlarım oyana,
Lənət olsun şairimi soyana,
Dərdim böyük, bu ürəyim qan ağlar.
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Zalım fələk verib yaman dərsimi,
Sökülə sərhədlər, tikanlı simi,
Qıram gərək, bağlı qalan tilsimi,
Dərdim böyük, bu ürəyim qan ağlar.
İzzətoğlu, hər gün düşmən atır, gəl,
Nəsimi də fəryadıma çatmır, gəl,
Günəş doğmur, sanki dünya batır, gəl,
Dərdim böyük, bu ürəyim qan ağlar.
BU DƏRD MƏNİ ÖLDÜRƏCƏK
Obamızdan ötmür daha,
Sona bülbül, Xarı bülbül,
Bağ-bağçalar viran qalıb,
Ətir saçmır heç qızılgül,
Bu dərd məni öldürəcək.
Yanır dağım, yanır daşım,
Ötüb keçdi cavan yaşım,
Ağarıbdır mənim başım,
Yurdda qalıb ocaqdaşım,
Bu dərd məni öldürəcək.
Dərd əlindən gəldim zara,
Günlərim də keçir qara,
Mən baxmadım dövlət, vara,
Ürəyimdə yurdum yara,
Bu dərd məni öldürəcək.
Yollar uzun sola, sağa...,
Düşmənlərdən olmaz ağa,
Gedəmməsəm Qarabağa,
Tufan qopa, mərmi yağa,
Bu dərd məni öldürəcək.
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Sinəm səngər, əl qabağa,
Sarılmışam mən bayrağa,
Gedəcəyik Qarabağa!
Ziyarətə, Yurd-Ocağa!
Bu dərd məni öldürəcək.
İŞĞAL OLUB
Dadıma çat, ey Yaradan!
Qurtar bizi, ahu-zardan,
Dözəmmirəm intizaradan,
Cəbrayılım işğal olub.
Xəbər yoxdur Qala dağdan,
Qara bəxtli Qarabağdan,
Xarı bülbül, güllü bağdan,
Şuşam mənim işğal olub.
Çalmır artıq sədəfli saz,
Kədərim çox, sevincim az,
Zülüm çəkir Dilqəm, Şahbaz,
Kəlbəcərim işğal olub.
Həkəridə, Bərgüşadda,
Xeyir işdə toy büsatda,
Oxunmayır bir “Boz at” da,
Qubadlım da işğal olub.
Ürək istər saz havası,
Buz bulağı, dağ havası,
Min dərdin minbir davası,
Laçınım da işğal olub.
Oxçu çayın ağ balığı,
Dağılıbdı yurd qalığı,

Baharrının çinar bağı,
Zəngilanım işğal olub.
Füzulidə Azıx dağım,
Dərd olubdur Diri dağım,
Ziyarətdə buz bulağım,
O cənnətim işğal olub.
Ötüb getdi qışı, yazı,
Ömür keçib qalıb azı,
Qaqqıldaşmır durna, qazı,
Xocavəndim işğal olub.
Xocalıda Xocam yandı,
Qan töküldü, bu can yandı,
Damım-daşım, bacam yandı,
Ağdamım da işğal olub.
Bir cənnətdir hər qar qarışın,
Siləmmədim mən göz yaşın,
Mənə demə, siz barışın,
Zəngəzurum işğal olub.
Xan kəndində xan oğlanlar,
Əsir düşdü mərd oğlanlar,
Vətən sevən Ər Oğlanlar,
Qarabağım işğal olub.
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Tamella PƏRVİN

BAYRAĞIMA
Dikilib sənə gözlərim,
Ucadasan, zirvədəsən,
Adınla baglı zəfərim:
– Kərkükdən ta Sibirəcən...
Ey yurdumun oğulları,
Yeniləcək yagı sizə,
Xalqlar çıxıb əsarətdən,
Baş qoyacaq köksünüzə...
Köksünün qan rəngi Vətən,
Dalğalanıb yol göstər sən,
Siləcəyik bu qübarı,
Vüqarımın heykəlisən...
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Qanımda Bozqurdun qanı.,
Göytürklüyüm əfsanəmi?!
Davul hanı, tambur hanı: —
Öydü Oğuz babam məni.
Ürək kimi vur, dalğalan,
Tanrı kimi yol göstər sən,
Göstər yurdun son ucunu,
Bayrağım, sən şahanəsən...
SƏNSİZLİK
Daha bu həsrətin sonu görünmür,
Sevginin yolları bağlanıb yenə.
Vüsal duman geyib, çənə bürünüb,
Çatılıb qaşları, ahlanıb yenə.
Röyalar səninlə çıxmır sabaha,
Ulduzlar üzünə çiçəkləyirmiş.
Güldanım bir gül də bitirmir daha...
Rüzgarlar nə deyib məni gətirmiş?
Uzaqdan boylanıb, gəlir son bahar,
Sənsizlik çiçək də səpdi yoluma.
Diksinib baxsa da küsən intizar?
Həsrətin girmədi onun qoluna...
PAYIZ ŞEİRİ
Yenə də buludun dolub gözləri,
Xəzəlin üstümə tökülür payız.
Kim pozub bu mübhəm, təzə izləri?
Bu yay sevdası da, çəkilir, payız...
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Elə bil əylənir adamla fəsil,
Ağacın gör necə qaçıb, bənizi.
Bir bulud oynayır, bir külək əsir,
Silmək istəyirlər bu qoşa izi.
Hamı harayasa yenə tələsir,
İnsan təbiətin oxşarı imiş.
Bu qız əsir olub əlində çətir,
Onu sevgilisi kimə dəyişmiş?
DARIXMA
Bir acı gileyi alıb başıma,
Yalandan əl edib gedən yaşıma,
Küsünüb bir düyün atıb qaşıma,
Səsimi içimə salsam, darıxma.
Mən bu ayrılığın üzün görmüşəm,
Başın sığallayıb, saçın hörmüşəm.
Tox tutub özümü, üzə gülmüşəm,
Yalandan xəyala dalsam, darıxma.
Yenə hicranların durub qəsdimə,
Gileyin odunu töküb üstümə.
Varlığın dərd olub çöküb üstümə,
Yoxluğun üzünə gülsəm, darıxma.
İçində gizlədib, öydün sevgini,
Ağlatdın, ağladın, döydün sevgini.
Elə içindəcə sevdin sevgini,
Sevirəm demədən ölsəm, darıxma.
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Yasin XƏLİL

***
Zülfün, ey dilbər, qırılmış şanələrdən çox görüb,
Bəxti rəngindən qara divanələrdən çox görüb.
Qoy gecə-gündüz dolansınlar fələklər başına,
Şəmi-rüxsarın elə pərvanələrdən çox görüb.
Bəsdi ta güldürdüyün mey məclisindən bəhs edib,
Pirimiz o məclisi-meyxanələrdən çox görüb.
Vurma dəm məstanəlikdən çox, gülərlər, çün bizim
Məclisi-meyxanələr məstanələrdən çox görüb.
Yaxşı bil, harda, kimə, nə söyləyirsən, ey könül,
Saqi tərif etdigin peymanələrdən çox görüb.
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Çox dedin: bir tanəyəm mən eşqdə, eşq aləmi
Bil, sənin tək yol boyu bir tanələrdən çox görüb.
Məktəbi-eşq içrə Yasin öz günündən dərs deyir,
Bunda dəstək aşiqi-fərzanələrdən çox görüb.
***
Baş alıb gedir o gündən birinin sözündə dərdi,
Elə vaxt olur ki, olmur elə bil özündə dərdi.
Ona yaxşı-yaxşı baxsan, görəcəksən öz gözünlə,
Gözünü açıb yumunca, böyüyüb gözündə dərdi.
Gecə-gündüz eşq odunda alışıb yanır ümidsiz,
Onu tüstüsüz, filansız bişirir közündə dərdi.
Özü sirrin açmaz, ancaq, oxunur əməlli başlı,
Yazılıb şeirlərində, yazılıb üzündə dərdi.
Hava isti, yol uzaq, tək, nə su var, nə kölgə, Yasin,
Adama olur təsəlli bu çölün düzündə dərdi.
***
Adamam, yoox. Adamam? Hə adamam, yoox adamam?
Nə deyirsən, a dönüm başuva, hə, yox, nə adam?
Nə bilim bəlkə də hə, bəlkə də yox, bəlkə xamam,
Ki, hələ anlamıram, kimdi axı, kimdi o xam.
Nə deyirlərsə küsürsən, qapılırsan özünə
Vaxt olur ki, unudursan özünü sonra tamam.
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Nə qədər gündə yuyunsan da təmizlənmirsən,
Nə dəniz, su, nə təmizlik, Məşədi, yoox, nə hamam.
Biz onu fəxri xiyabanda o gün basdırdıq,
Öldü getdi üzümüzdən, nə halallıq, nə haram.
Boş yerə vaxt itirib öz-özünü aldatma
Ayrı şeylərdi, əziz dost, o nə qozdu, nə badam.
Sağ olanda, çoxuna yaxşılığı dəymişdi,
Yasinə bizdən əgər görsən, Adam, söylə salam.
***
Qabağa düş, yola ömrün qatarı çıxsa əgər,
Dincələrdin belə canun da barı çıxsa əgər.
Günahı axtar özündə, utanarsan sonra
Bəxtinin, arxa cibündən, açarı çıxsa əgər.
Qazıyıb yaddaşını, sonra təəccüblənmə,
Üzə, bir zülm evi, şeytan bazarı çıxsa əgər.
Gününü gündə götür, gözləmə, göy əskiyə bük,
Qarşına dərdin uzun, boz divarı çıxsa əgər.
Eşq odu yandıracaq, çıx qırağa, bax özünə,
Tüstüsü, qorxma, başından yuxarı çıxsa əgər.
Baxacaq Göy, dolacaq, hönkürəcək, ağlayacaq,
Ürəyin yansa, başından buxarı çıxsa əgər.
Tut onu oxşa, sığalla bu şerlə, Yasin,
Gününə ayrılığın xoş damarı çıxsa əgər.
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Qəmər AN
NA

QONA
AQ EYLƏ, BİZ
Zİ DAĞLAR
Gəlldik sizə gül dərrməyə,
Cey
yran, cüyürnü göörməyə,
Uşaaqlarla əylənməyyə,
Qon
naq eylə, bizi daağlar.
Ətəəyində yaşıl meşşə,
Sinəən üstə tər bənöövşə,
Sən
ninlə gəldik görüüşə,
Qon
naq eylə, bizi daağlar.
Axaar çayda, göy çəəməndə,
Gülllü, çiçəkli meşəəndə,
Bizi gizlət duman, çəndə,
Qon
naq eylə, bizi daağlar.
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Qoynunda qol- qola gəzdik,
Ətirli gül, çiçək dərdik,
Gül, çiçəkdən çələk hördük,
Çox sevdik biz, sizi dağlar.
Qəmər deyir, səni yaşa,
Siz də gəzdik, coşa-coşa,
Bir cənnətsən başdan- başa,
Çox sevdik biz, sizi dağlar.
QƏLBİMDƏKİ YARA, YARANDIR VƏTƏN
Vətən bir anadır, qədrini bil sən,
Qoynunda göz açıb, sən böyümüsən,
Xoşbəxtlik içində ömür sürürsən,
Sənin yurdun, yuvan, anandır Vətən.
O sənin gözündür, göz bəbəyindir,
O sənin havandır, duz, çörəyindir,
Sənin ilk sevdiyin, məhəbbətindir,
Sənin yaşadığın, torpaqdır Vətən.
Torpağın olmasa, Vətənin olmaz,
Yediyin naz-nemət, sərvətin olmaz,
Nə elin, nə oban, millətin olmaz,
Bizi birləşdirən, Bayraqdır Vətən.
Erməni zəbt etdi, torpağnı çaldı,
Gör neçə rayonun, odlara yandı?
Xalqın el, obaya, ah... həsrət qaldı,
Bu canım yarana, qurbandır Vətən.
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Qəmərin arzusu, budur Allahdan,
Qurtarsın xalqımı, ağır bəladan,
Düşmənlər qovulsun, tez Qarabaqdan,
Qəlbimdəki yara, yarandır Vətən.
VƏFASIZ İNSANDAN, DOST OLA BİLMƏZ
Dost deyib arxandan, vuraraq yıxan,
Uzağa qaçaraq, kənardan baxan,
Sənə qurğu quran, canını yaxan,
Vəfasız insandan, dost ola bilməz.
Dostluqda etibar, sədaqət olar,
Olmayanda bunlar, dostluq pozular,
Sədaqet üstündə dostluq qurular,
Dostluq yalan üstə, qurula bilməz.
Dara düşsə insan, dostu tanıyır,
Sədaqetli dosta ümüd bağlayır,
Namərdin toruna, düşən ağlayır,
Vəfasız insandan, dost ola bilməz.
Hanı bu dünyada, etibar hanı?
Qoya o dostunun, yolunda canı,
Tapasan qeyrətli gözəl insanı,
Vəfasız insandan, dost ola bilməz.
İnsanı bağlayan sədaqətidir,
Bir- birnə sevgisi, həm hörmətidir,
Etibarlı dost de, Qəmər, o kimdir?
Vəfasız insandan, dost ola bilməz.
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Səxavət TAL
LIBLI

***
Dilbər, dayan az,
a dur biraz, olm
maz dedi: - olm
maz.
Hər gün mənə et işvə, naz, olm
maz dedi: - olmaaz.
Bir yol dayanıb
b pusquda, qəfləən önə çıxdım,
Bəlkə gələ elçim bu yaz, olmaaz dedi: - olmaz.
Nərgiz gülü verdim, dedim al, qoy sinən üstə,,
- Yox, yox, oraa şaxta, ayaz, olm
maz dedi: - olm
maz.
Endim ki, öpüm
m saçlarını, sərxxoşidim çox,
Gördüm ki, alırr dəstəmaz, olm
maz dedi:- olmazz.
Sən söylə Səxaavət, ona, bəlkə gələ dinə,
Yan - yanə qılaaydım namaz, olmaz dedi: - olm
maz.
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***
Çıxma canım, çıxma ki, canımla cananım çıxar,
Can mənim, canan menim, canan çixar, canım çıxar.
Al, canım çıxsın Xüdaya, mən də qoy, xoş gün görüm,
Qurxuram ki, her nefes aldiqca, imanim çıxar.
Ruhum uçmuş göylere, ey can, deme canan hani?
Gel, qopar, her ulduzun altindan ünvanim çıxar.
Baş daşım xencer kimi saplandi qebrim başına,
Kim deyerdi qebr evinden torpağa qanim cıxar.
Hökm oxundu, gor əzabı, ey Səxavət, dərd budu,
Allahın izniylə, əhv üçün de fermanım çıxar.
***
Bilməm ki, bu dünyada ölü, ya diriyəm mən,
Yer, göy, Günəş, Ay, bəlkə də bundan biriyəm mən.
Dünya özü, gör bircə ayaq üstə dayanmış,
Rəbbim cüt ayaq verdi ki, rahət yeriyəm mən.
Gün batsa, qürub etsə, şəmi sönsə səmanın,
Axşamların ulduz kimi parlaq zəriyəm mən.
Torpaqda gəl axtarma cəvahirləri mənsiz,
Cismim qoyulan hər ləhətin gövhəriyəm mən.
Ustadi-qəzəl qalmadı, fikr eyləmə, ey dil,
Bəlkə elə ustadilərin bənzəriyəm mən.
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Qopmuş göy üzündən qəzəl ulduzları bir-bir,
Düşmüş olan ulduzların ulduz yeriyəm mən.
Şimşək buludu qayçılayıb tökdü Səxavət,
Leysan kimi gəlləmsə, inanma kiriyəm mən.
***
Kaş ki bu olan sirrimi ol yarə deməzdim,
Üsyan eləyə, lap belə yalvarə, deməzdim.
Sarsıldı eşitcək, yıxılıb qaldı nigarım,
Bilsəm, olacaqmış günümüz qarə, deməzdim.
Yoxmuş nə biləydim belə bir sirrimə tabı,
Qalmış gözü yaşlı hələ biçarə, deməzdim.
Ox tek qopan her kipriyi yan getmedi, esla,
Sancardım ele qəlbimə, dildarə deməzdim.
Çoxdandı bu sirr qəlbimi deşmiş, yara etmiş,
Kaş ki vurulaydı dilimə yarə, deməzdim.
Hər kəs tikə eşq mülkünü qəlbində, Səxavət,
Mən qəlb evimi başqa bi memarə deməzdim.

õ
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Aynur Yasəmən QARABAĞLI

SEVİNDİR MƏNİ
Bu gün yenə fəsil-fəsil gəlmişdin,
Gah qış idi, gah yaz idi gözlərin.
Qarışdırdı duyğuları əzizim,
Dilindəki, gözündəki sözlərin.
Sanki soldan vurdu məni ildırım,
Qaçıb getdi damağımın dadı da.
Parçaladın ürəyimi can param,
Yaddan çıxdı ən dogmamin adı da.
Bu gün çox anmışam adını, səni,
Dilimdə dəmlənib pürrəngi çay tək.
Gəlişin-gedişin xatirə verir,
Həm qucaq dolusu, həm ətək-ətək.
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Gözlərim zillənir getdiyin səmtə,
Baxışım sakitcə süzülür yola.
Gözümü qırpmadan baxıram ömrüm,
Deyirəm bu gələn bəlkə o, ola.
Getmisən, bir daha əmin oluram,
Bir vida etmədən, sağol demədən.
Qəhər boğazıma sarılır o an,
Usaq tək kəsilləm yemək yeməkdən.
Qayıt gəl Aynurun şah Süleymanı,
Dayanım quluntək gözləyim səni.
Neynəyim, gəlmirsən, gəlmə əzizim,
Adi bir zənginlə sevindir məni.
BİR KƏLMƏ “ALO” DE
Havası iztirab, günəşi zülüm,
Sabaha bir nəfəs ümid qıziyam.
İnsafsız, gəl daşı tök ətəyindən,
Bir kəlmə “alo” de, ona razıyam.
Ruhumu, cismimi şad etmək üçün,
Bir süzgün baxışın yetirdi, inan.
Doymuram can param sənli anlardan,
İndi də səsinçün darıxdım yaman.
Gör necə doymuşam… boğaza qədər,
Sayəndə yediyim kədərdən, qəmdən.
Deyirəm bəlkə də, zaman gələcək,
Olacam mən sənə ən yaxşı həmdəm.
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QULUN OLMUŞAM
Qəlbimdən alovlu həyəcan keçir,
Gəlişin səs-soraq saldığı anda.
Gözümün giləsi alışıb yanır,
Buz sima, sərt baxış qalır o yanda.
Astaca gəlişin süzülür su tək,
Nəfəsin bürüyür sanki hər yeri.
Gözümdə büllura dönür hər nə var,
Adicə dəmirin artır dəyəri.
Gözlərin gözümə dikilir hərdən,
Azıram o xırda, ümman gözündə.
Bəlkə də, bu dəli qızın halına,
Gülürsən əzizim, özün özündə.
Hər səni görəndə sarılmamaqçün,
Boğuram nəfsimi öz əllərimlə.
Bəxtəvər edirsən Qarabağ qızın,
Hərdən o mübarək qədəmlərinlə.
Qəlbim qan ağlayır, keyləşir ruhum,
Ayrılıb gedirsən, mənim hər kəsim.
Bilmədən əsirin, qulun olmuşam,
Aparır özüylə hər addım səsin.
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Minarə SIĞNAQ

ALOV
Alov içində yanıram axı,
Dünyaya gizlincə, baxıram axı,
Mən yazığam axı –
Günəş də, Aya həsrətdir, axı,
Kölgəni salsaydın,
Mənim üstümə
Qarışardı alovuma, tüstümə
Əlim uzanmış, sevgimə həsrət
Deyirəm, get, işini gör
Axtar – ara, yara-yara
Qəmi, qüssədən seç
Endir, göylərdən yerə
Ayın da Günəşi təki
Hamı, həsrət, əlin uzadır
Gecələr sübhə
Yatmayan, gözlər
Həsrətdə, qalır.
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VƏTƏN
Vətənin yükü ağırdı, lələ
Hərə alıbdır kürəyinə şələ.
Ağac başında, varmı dələ?
Gəl vətəndaş olaq, ay lələ.
Daşın olub, lalıq biz
Görün necə, koruq biz
Ağacıq, oyuquq biz
Ağac dələn gərəkdi
Qurdumuzu təmizləsin
Vətən bölünməsin
Öz çubuğumuz, dəyməsin bizə
Gəlin vətəndaş, olaq ay lələ.
Ata sözü eşidilib
Analar evdə yozub
Ana sözündən, kim çıxıb
Vətən, ələk təkin ələnir
Xainlər bizi bələyir,
Təmizlənək, yek olaq,
Gəlin, vətəndaş olaq.
DİN ADAMI
Dedim ki, alimsən, ayə bilərsən
Dinsizə, imansıza, ağıl verərsən.
Nizəni, sinəmə, taxıb, öldürdün
Dərdimi, başıma, qaxıb öldürdün.
Sınmış, könlümü, yıxıb sürüdün
Göstərib, özünü, dağa döndərdin
Ovladın, bir anda, hara qaçdın sən?
Qəlb, qulduru qaçaqmı, idin sən?
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Dünyadan sən halısan
Demədim ki, haralısan
Deyirəm, dünyasan, divanisən
Halıma, gülüb getdin?
Nə yaman ovçusan, hər nəyin baha
Şalvarın baha, köynəyin baha.
Gündə neçə kərə, baxırsan Allaha
Yaralı ceyranı, sən niyə vurdun?
Sən demə, hamı divanə.
Gərdişi, beləymiş dünyanın
Qanan, - qanmayana borclu.
MƏN
Yayam, yamacam mən
Çayam, çamıram mən
Qayayam, mamıram mən
Gedirəm, sona, daha mən
Girəmmədim, dondan-dona mən
Atıldım illərin, aylarına kimsəsizliyinə
Aylara dolan-dolan dedim
Günlərə fərq etmədim
Saatlar fırlandı, mən dedi
Saniyələr soruşdu sən dedi
Sekundlar, mən, mən dedi.
Gedirəm sona, daha mən.
Girəmmədim dondan-dona mən.
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Müzəffər ƏLİNCƏLİ

ANAMIN DUASI
Bağça-bağ xəzandır, həyacan artır,
İsladır üstümü çiskin yağışlar.
Anam bu torpaqda əbədi yatır,
Məndən uzaqlarda qalıb baxışlar.
Yağış da isladır bu döngələri,
Ayağın altından torpaq sürüşür.
Anamın ruhu da verir xəbəri,
Uşaqlıq illəri yadıma düşür.
Anadır hər axşam yuxladır bizi,
Özü öz yuxusun yata bilməyir.
O zalım soyuqdan, örtür üstümüzü,
Heç vaxt arzusuna yetə bilməyir.
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Payız tez tələsir, qoymur seçimə,
Sərt qışın uzaqdan havası gəlir.
Anasız yetimlik qonub içimə,
Hələ də dalımca duası gəlir.
SƏRHƏD KEŞİYİNDƏ
Dövlət Sərhəd Mühafizə Xidmətinin
100 illiyinə
Yuxusuz gecələr, yorğun baxışlar,
Həmdəmim olubdur keşik çəkəndə.
Bəzən də görürsən döyür külək, qar,
Hər bir tərəfimə zülmət çökəndə.
Demərəm yorulub darıxıram mən,
Əlimdə silah var bir əsgər kimi.
Sənin keşiyində durmuşam, Vətən,
Hazıram hər zaman səfərbər kimi.
Hər dəfə sərhəddə durduğum zaman,
Mənimlə sevgilim yaşayır həmdəm.
Bu sözü ürəkdən deyirəm, inan,
Sənin gözlərinin keşiyindəyəm.
Mən fəxr edirəm ki, durmuşam burda,
Qəsbkar sərhədə ayaq basmasın.
Mən keşik çəkirəm anamız yurda,
Şirin yuxularda körpələr yatsın.
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ZƏNG ELƏ
Darıxanda götür mənə zəng elə,
Açılsın ürəyin, gülüb danışaq.
Dinmir telefonum, yenə zəng elə,
Açım telefonu, küsək, barışaq.
Bax budur həyatın ən gözəl rəmzi,
Qoy sənin küsməyə qalmasın vaxtın.
Gəlsin hüzuruna sevinc gəmisi,
Gülsün həyatımız, açılsın bəxtim.
Darıxanda götür mənə zəng elə,
Ruhuma bir daha qoy gəlsin sevgi.
Sevgilim, səsini sən ahəng elə,
Sevən ürəklərin açılsın rəngi.
Darıxma, götür mənə zəng elə,
Gedib biz gəzərik barlı bağları.
Zəng vur Müzəffərə, məni dəng elə,
Gəzib biz dolaşaq narlı bağları.
Orda o narlara toxunsun əlim,
Bağ-bağça solmasın, xəzan olmasın.
Könlüm istədikcə narlardan dərim,
Bağda bizdən başqa gəzən olmasın.
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Xanoğlan XAN

BU AĞ SAÇLARIMDAN
GİLEY ETMƏDİM
Ömrün cavan vaxtı ağardı saçlar,
Sanki bahar anı birdən yağdı qar.
Bu bəyaz telləri tez gözləmirdim,
Sən demə, onun da vaxtsız gəlişi var.
Bu vaxtsız gəlişdən mən incimədim,
Ağaran saçlardan giley etmədim.
Tay-tuşlar güldülər, ağardı saçlar,
Bizdə ağarmayıb, səndə bəyaz qar.
Yaşlılar söylədi, ay oğul, tezdi,
Sən hələ cavansan, saçlar tələsdi.
Dedilər, nəsildən gələn uğurdu,
Söylədim, bu mənə böyük vüqardır.
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Beləcə, tələsdi, ağardı saçlar,
Sanki uca dağa ələnirdi qar.
Tez-tez soruşurdu məndən o Nigar,
Nədən tez ağardı, nədən o saçlar.
Deyirdim bəxtimə yazılıb bunlar,
Uca dağlarda da həmişə olub qar.
İlahi hökmü ilə ömrü yaşadım,
Pillələri qalxdım, mən axsamadım.
Gənclikdən yadigar o ağ saçlarla,
Oxudum, öyrəndim, yazıb-yaratdım.
Bu vaxtsız gəlişdən heç incimədim,
Ağaran saçlarla mən fəxr eylədim.
Bu ağ saçlarımdan giley etmədim,
Halal çörək yedim, haram dadmadım.
Enişli-yoxuşlu ömür yolunda,
Kimsəyə əl açıb mən əyilmədim.
Xan, bizə köməkdir böyük Yaradan,
Allaha sığınıb mən ömür eylədim.
YAXŞI ADAM
Yaxşı adam ucadır, yaxşı adam dağdır,
Yaxşı adam vallah, eldə dayaqdır.
Yazşı adam zirvədir, yaxşı dəryadır,
Yaxşı adam həmişə el üçün addır.
Yaxşı adam günəşdir, yaxşı adam aydır,
Yaxşı adam el üçün şirin bir paydır.
Yaxşı adam təravət, yaxşılar güldür,
Yaxşılar qızıldan qiymətli ləldir.
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Yaxşı adam ocaqdır, yaxşı çıraqdır,
Yaxşılar həmişə pisdən uzaqdır.
Yaxşılar şirindir, yaxşılar baldır,
Yaxşı adam arxadır, yaxşı dayaqdır.
Yaxşı adam dürrdür, yaxşı incidir,
Yaxşını nadanlar niyə incidir.
Yaxşılar bulaqdır, gözəl çeşmədir,
Hər kəs onu dadsa görər şirindir.
Yaxşılar yaradır, yaxşılar qurur,
Yaxşılar həyatda yaxşı iş görür.
Böyük Yaradan da yaxşını sevir,
Xan da yaxşıları tərənnüm edir.
MƏN KÜSMÜŞƏM BU SEVGİDƏN
Bəla gəldi bilinmədən,
Ayrı düşdük gülüm, səndən.
Ayrılıq öz işin gördü,
Xəlvət-xəlvət, görünmədən.
Vurdu bizi can evindən,
Mən küsmüşəm bu sevgidən.
Nələr keçdi qəlbimizdən,
Niyə döndük əhdimizdən.
İndi sorram bunu səndən,
Kim ayırdı səni məndən.
Vurdu bizi can evindən,
Mən küsmüşəm bu sevgidən.
Aralandıq hər ikimiz,
Şikəst oldu qəlblərimiz.
Sevib xoşbəxt olmadıq biz,
İndi uzaq o sevgimiz.

Vurdu bizi can evindən,
Mən küsmüşəm bu sevgidən.
Mən sormadım heç nə
səndən,
Kim döndərdi səni məndən.
Tez dəyişdin gülüm, birdən,
Gözləmirdim bunu səndən.
Vurdun məni can evindən,
Mən küsmüşəm bu sevgidən.
Bəlalıymış bu sevgimiz,
Küskün oldu qəlblərimiz.
Hanı o əhd, hanı o söz?
Xan da yazır olanı düz.
Vurdu bizi can evindən,
Mən küsmüşəm bu sevgidən.
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Arzu HEYDƏROVA

SƏNSİZ DÜNYAM AĞLAYIR
Sən gedəli qəm ələnib üzümə,
Sevinc, şadlıq görünmür heç gözümə,
Kəlməbaşı qatılırsan sözümə,
Xatirələr ürəyimi dağlayır,
Sevdiciyim, sənsiz dünyam ağlayır.
Bənövşətək boynubükük olmuşam,
Odsuz yanan kövrək ürək olmuşam,
Saralıbdır arzu, dilək...solmuşam,
Çiçəklər də sənsiz könül dağlayır,
Sevdiciyim, sənsiz dünyam ağlayır.
Güldən çələnğ toxuyuram qəbrinə,
Özüm də mat qalmışam bu səbrimə,
Mən yox, kaş ki, sən gələydin qəbrimə,
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Məzar daşın da köksümü dağlayır,
Sevdiciyim, sənsiz dünyam ağlayır.
Həsrətindən neçə ürək dağlanıb,
Sevdiklərin qəm-qüssəyə bağlanıb,
Əşyaların yadigartək saxlanıb,
Dünyamız da sənsiz qara bağlayır,
Sevdiciyim, sənsiz dünyam ağlayır.
Dünyamıza qayıtmağın vaxtıdır,
Gözüm nuru, harda qaldın, vaxt ötür.
Ölmüş, bitmiş bu nəşimi gəl götür,
Yaralı qəlb sənə matəm saxlayır,
Sevdiciyim, sənsiz dünyam ağlayır.
DAHA
Qayıt dünyam işıqlansın,
Xoş diləklər qoy oyansın,
Bu aləm nura boyansın,
Gəl ki, zülmət itsin daha.

Gəl əvvəlki özün kimi,
Həsrətin son sözü kimi,
Lap vüsalın özü kimi,
Qoyma ömür keçsin daha.

Ayrılığın verdi zülüm,
Nə boyda dərd verdin, gülüm?
Qoyma həsrətindən ölüm,
Gəl ki, hicran getsin daha.

Ayrılıq bitsin beləcə,
Qal ömrümdə gündüz, gecə,
Heç nə demə, gəl, ürəyim
Bu nisgili atsın daha.

Heç yerə çatmır harayım,
Bumu mənim ömür payım?
Nə qədər günləri sayım?
Gəl ki, zülm ötsün daha.

Kaş qırmazdım inadını,
Anmayaydım heç adını.
Qırmısan qol-qanadımı,
Gəl ki, həsrət bitsin daha.
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BİLDİM BUNU...
Hər gün, hər saat, hər an gözləyirəm yolunu.
Hələ də anlamıram taleyin oynadığı bu dəhşətli oyunu.
Sən gedəli hiss etdim ki, həsrət nədir, ayrılıq nə?
Sən gedəli bilmişəm ki, zülmət nədir, aydınlıq nə.
Xoşbəxtliyin rəngi varmış,
Soyuq qış da bir baharmış sən gedəli bildim bunu.
Səadət quştək uçarmış...bildim bunu.
Xoşbəxtlik də bircə anda yox olarmış,
Dünya məhvərdən qoparmış,
Insan necə varlığından yox olarmış bircə anda.....
bunu bildim.
Sevinc necə yasaq olur.
Kədər necə bir ürəyə
bir ömürlük qonaq olur...bunu bildim.
Çiçəklər də öz ətrini itirirmiş ,
Dünya qara rəng içində gözlərdə tor bitirirmiş,
bildim bunu.
Çönüb qara rəngdə olur
sənlə birgə əlvan rəngdə gördüklərim.
bir səadət bildiklərim.
Hər şey səninlə gözəlmiş...
Sənsiz dünya çox dəhşətli bir məhbəsmiş,
insan necə çarəsizmiş - bunu bildim.
Təkcə sənlə bir məzara qoyulmadım arzuları, ümidləri dəfn elədim.
Ruhum sənlə, cismim mənlə qaldı burda Sən köçəli yeni yurda,
Dünya sənsiz çox dəhşətli bir məhbəsmiş
bunu bildim.
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Məlahət BƏXTİYAROVA

YAZIRAM
Elə bilirdim ki, ölərəm sənsiz,
Bax, ölə bilmədim, yaşayıram mən.
Sənsizlik çox üzür məni, ey vətən,
Buna yaşamaq yox sitəm deyərəm.
İllərdir dərdi qəlbimi yandıran,
Atamdan, anamdan, bir də bacımdan,
İndi bu yaşımda şeir yazıram,
Yazdıqca ürəyim heç boşalmayır.
Vətən həsrətindən, el həsrətindən,
Yazıram dərdlərim heç azalmayır.
Özü boyda boşluq açıb sinəmdə,
Özüm qocalıram, dərd qocalmayır.
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Hərdən keçmislərdən dastan yazıram,
Yazıram ahəstə, pəsdən yazıram.
Hər gün min bir kərə ölüb, dirilib,
Qələmlə özümə, məzar qazıram.
Ümidlər azalıb, arzu tükənsə,
Bəlkə o andaca, dayanar ürək.
Sənə qovuşmaqçün vəfa etməsə,
İndi döyünürsə, nəyimə gərək.
Ey vətən, demə ki unudulmusan,
Qürbətdə vətənsiz qocalıram mən.
Fələk izin versə, qovuşduğum gün,
Qurbanlar kəsərəm, nəzir verərəm.
Dayanma ürəyim, döz, bir az da döz ,
Səni uzaqlarda bir el səsləyir,
O qərib vətəndə ocağı sönmüş,
Bir ata məzarı məni gözləyir...
YOLLAR
Yollar var aparır nurlu sabaha,
Yol da var gecənin qaranlığına...
Qəm karvanının yolcusuyam mən,
Baş alıb getsəm də hayana, hara,
Unutmaq eşqiylə düşsəm yollara,
Elə qəlbimdədir sağalmaz yara.
Bu yollar qaldırıb gah məni dağa,
Gah da gül çiçəkli bağçaya, bağa,
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Hərdən buz bulaqlı sərin yaylağa,
Gah dərin dərəyə endirib yollar.
Yollar var gəzirsən daşlı, kəsəkli,
Yollar var görürsən bərli bəzəkli.
Sanma bütün yollar zibanlı, zərli,
Bəzən də çovğunlu, boranlı yollar.
Ömrümün sonuna aparan yollar,
Bəzən məni məndən qoparan yollar,
Nurlu sabahlardan keçib gələrək,
Məni muradıma çatdıran yollar.
Bu ömür yolunda boran var, qış var,
Başını qatacaq məsəl var, iş var
Səni imtahana çəkən gərdiş var,
Zarafat gəlməsin sənə bu yollar.
Dərin dəryalara batıran yollar,
Qismətə, çörəyə çatdıran yollar.
Beş , üç qəpik üçün uyub şeytana,
Mərdləri namərdə satdıran yollar.
Bu keşməkeşli ömür yolunda,
Elə bir yolun yolçusu ol sən,
Hərdən boylanıb geriyə baxsan,
Sənə ehtiramla desinlər, əhsən.
Yol var səni qaldırar dağa,
Yol da var batırar dərin dəryaya.
Yol var alarar nurlu sabaha,
Yol da var, gecənin qaranlığına...
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Nuridə MİİSİR

SƏN DEM
MƏ
Kölgəssini dağ bildiyim
m adamlar
Bir qurruca samanıymış sən demə.
Yaylaq
q bilib, səcdəsinnə durduğum,
Gün qaarsıyan aranıym
mış sən demə...
Öz eviimdə təamımı ddadanlar,
Yerli yersiz
y
bizdə düşşüb qalanlar,
Xəstəlikdən xəbərləri olanlar,
Dostlu
uğunuz yalanıym
mış sən demə...
Bəziləri düz yolunu yyazdılar,
Böhtan
n atıb mənə quyyu qazdılar.
Bəziləri qeybət edib ""susdular",
Varlıq
qları divanıymış sən demə.
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Ümidimdə bəslədikcə bar kimi,
Gərəyimdə əridilər qar kimi.
Tökürdülər dağdan qopan tar kimi,
Çovğunuymuş, boranıymış sən demə.
Bu həyatdı, yerə vurar kürəyi,
Mum eyləyər polad kimi biləyi.
Bildinizmi, Nuridənin ürəyi
Yurdu kimi talanıymış sən demə...
DÜŞÜNCƏLƏR
Payız gələ, xəzəl öpə torpağı,
Yığıb bir bir rəngli çələng hörəsən.
Unudasan ayrılığın yolunu,
Bu payızı yaşıl bahar biləsən.
Bir yar çıxa taleyinin baxtına,
Oturasan cavanlığın taxtına.
Yetişəsən o günlərin vaxtına,
Əylənəsən, şənlənəsən, güləsən.
Çaylar daşa, sellər yuya dərəni,
Çoban yenə çala “Yanıq Kərəmi”
Ahu qaça, ovçu kəsə bərəni,
Palıd olub bir yamacda bitəsən.
Çəkməyəsən torpaq dərdi, el dərdi,
Çəmənində mor lalələr bitərdi…
Xəyalları Nuridədən betərdi,
Havalanıb Kəlbəcərə gedəsən…
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ÜŞÜDƏR SƏNİ
Toxunma saçlarıma,
Qarı üşüdər səni.
Bülbülə aşiq demə,
Xarı üşüdər səni.
Evim harda tikildi?
Gülüm harda əkildi?
Başıma kül töküldü,
Qoru üşüdər səni.
Getdinmi Qarabağa,
Baxdınmı uca dağa?
Qəbirlər parça-para,
Göru üşüdər səni…
PAYIZ DÜŞÜNCƏLƏRİ
Yarpaqlar yaşıl, sarı,
Saçım-dağların qarı.
Nə olar, susun barı
Payiz düşüncələri.

Anamın laylasısan,
Atamın baş daşısan.
Ruhumun yaddaşısan
Payiz düşüncələri.

Xəzanın elə bağlı,
Daraqsan, telə bağlı,
Kəmərsən, belə bağlı,
Payız düşüncələri.

Son akkordum, son notum
Kül altda qalan odum,
Mənə qalan sən oldun
Payız düşüncələri.

Üstünü xəzəl örtən,
Yarpağına xal düşən,
Nuridəylə yol gedən
Payiz düşüncələri.
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Bəhmən CABBAROĞLU

AZƏRBAYCAN BAYRAGI
Rənglərindən yoğrulub vətənimin köynəyi,
Yaşıl çölü, çəməni göy səmanın örpəyi.
Qırmızı şəhid qanı, azadlığın mələyi,
Səni göyə ucaldan öpürəm tunc dayağı.
Azərbaycan bayrağı!
Səmalardan Turanı süzür ulduzun, Ayın,
Bütöv Azərbaycanın bu tayından, o tayın.
Borçalını, Şuşanı, Dərbəndi, Araz çayın.
Bölük-bölük torpağım bitmir tanrı sınağı,
Azərbaycan bayrağı!
Azadlığın yanğısı inqilabdan doğuldun,
Candan keçən qaziyə, şəhidə kəfən oldun.
Vətəndən uzaqlarda bir parça vətən oldun.
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Kökü Azərbaycanda, dünyada qol- budağı,
Azərbaycan bayrağı!
Ay boylanır solunda, günəş doğur sağında,
Kölgən nura boyanır, göylərin qucağında.
Ruhuma bələnmisən ruhum cənnət bağında.
İslama baş əyirik, yurdumuz türk ocağı,
Azərbaycan bayrağı! Azərbaycan bayrağı!
SALAM, ŞƏHİD QARDAŞIM
Sakitcə bax belə ötüşür zaman,
Susur evimizin divarı, daşı.
Ananda oxşamır şəhid balasın,
Axmır yanagından daha göz yaşı.
Ot basıb büstünə gedən yolları
Tənhalıq naləsi qalxır göylərə.
Vətənçün bir zaman candan keçənlər
İndi çevriliblər abidələrə.
Sızlayır solunda ananın ruhu,
Sağında atası vüqarlı dağdır.
Şəhid ucalığı elə zirvədir,
Ora qibləgahdır, pirdir, oçaqdır.
VƏTƏN BAYATILARI
Fikrimdə azad sözüm,
Dilimdə azad deyil.
Azadlığım ruhumdur.
Ruhumda azad deyil.

Vətən dərdi bizim dərd,
Çəkməz namərd, çəkər mərd.
Bu necə ayrılıqdır?
Vətən vətənlə sərhəd.
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Azadlığı görmürəm,
Azadlığın rəngində.
Torpağım yad əllərdə,
Vətən düşmən çəngində.

Sakit köçüm dünyadan,
Bürünüb sözlərimə.
Torpaq tapdaq altında,
Tökməyin gözlərimə.

Torpağımda payım yox,
Vətənsizəm vətəndə.
Eşidilən hayım yox,
Ölüyəm yad kəfəndə.

Vətənimin dərdini,
Məndə belə daşıdım.
İtən yurd yerlərini,
Saya-saya yaşadım.
***

O, meydandan gəlmişəm
O, meydandan gəlmişəm,
Görüb yanvar gecəsin.
Çəkib ciyərlərimə,
Azadlığın nəfəsin.
Gördüm Sovet tankını,
Kütlə üstə yeridi.
O gecə göy, yer idi,
O gecə yer göy idi.
Qərənfilin yağışı,
Al boyadı şəhəri.
Azad insan doğuldu,
Qanlı yanvar səhəri.
Yetmiş ildir yatmış xalq,
Oyanmışdı yuxudan.

İmperiya çökürdü
Qan içirdi qorxudan.
Qırdılar insanları,
Cavan, qoca günahsız.
Qırdılar insanları
Əliyalın silahsız.
Bölündük rus əlılə,
Bölündük fars əlilə.
O, gecə imperiya,
Məhv oldu əcəlilə.
Şəhid oldu cavanlar.
Yarandı xiyabanlar.
Yazıldı tariximiz,
Qanla iyirmi yanvar

õ
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Səmayə GÜLƏLİQIZI

GƏTİRMİŞƏM
Yasəmən ətirli yuxularımın,
Yaxası, düyməsi dar gətirmişəm.
Bir ocaq çatılıb könlüm evində,
Bir ürək qədəri nar gətirmişəm...
İçimdə mələdi ürkək arzular,
Anasın qurd qapmış yetim quzular,
Ayrılıq yarası dərində sızlar,
Boynuna keçməyə mar gətirmişəm...
Sevgindən saray yox, koma tikdim ki...
Qarğıdan-qamışdan çəpər çəkdim ki...
Nə cür meyvə desən, bağda əkdim ki...
Almadan, heyvadan nar gətirmişəm...
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Qimətli nəmərsən üzüyümün qaşında,
Leyla sevgisi var tarixin yaddaşında,
Bir həyalı gəlindi çalma başında,
Savalan dağından qar gətirmişəm...
Həyat, nə ki, var əzdin Səmayəni,
Dil deyə bilməyir ürək deyəni,
Yoluna çıx, qarşıla hədiyyəni,
Səmayə adında yar gətirmişəm...
DÜNYA
Pozdun nizamımı, pozdun dərzimi
Sənin düzümünə nə deyim, dünya.
Tələsiyin qırx il, səbrin neçə il?
Sənin dözümünə nə deyim, dünya.
Dilin heç mənimlə düzgün olmadı,
Sən deyən günüm də bir gün olmadı,
Qıyğacı baxışın süzgün olmadı,
Sənin çözümünə nə deyim, dünya.
Fırlanır dəyirman dən gəlib deyə,
Yeli də beli də verdin dəliyə,
Ərşə çəkilibdi yuxular niyə?
Sənin yozumuna nə deyim, dünya.
Səmayə oyanar səmirə-səsə,
Kiminə xoş güzar, arzu diləsə,
Alar Qarabağı bu kişi gəlsə,
Sənin Lazımına nə deyim, dünya...
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BU GECƏNİN SÜKUTU
Kipriyimdən asılıb,
Bu gecənin sükutu,
Səsə-küyə sarsılır,
Bu gecənin sükutu.
Tənhalığın odunda,
Polad kimi bərkidim.
Heç kimlə dil tapmayıb,
Hamı ilə sərt idim.
İnam yoxdu heç kimə,
Kipriklə qor götürdüm.
Qəlbimə ötürmədim,
Eləcə köks ötürdüm.
PAYIZ YAĞIŞI GƏLƏ
Həkimlər nahaqq qoyub,
"Stend" damarlarına.
İstiliyim bəs edər
Ürəyinin qanına.

Əyil, öpüm üzündən,
Nür süzülən gözündən,
Dürr tökülən sözündən,
Məlhəm qoyam yarana.

Damcısı gilə-gilə,
Payız yağışı gələ,
Həsrət qoya nisgilə,
Uçub, gələm yanına...

Yüz yol qurbanın ola,
Sevgində heyranın ola,
Səmayə mehmanın ola,
Çiçək düzə yaxana...
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Xuraman CAMALQIZI

RUHUMA YAĞAN YAĞIŞ
Yağışı izləyərkən...
Başım çiynində idi.
Sənə yaraşdırdığım,
Köynək əynində idi.

Ruhuma yağan yağış,
Xatirələr yaşadır.
Viran olan duyğular,
Göz yaşımla qoşadır.

Göyün yerə sevgisi,
Təzahürü yağırdı.
Hər şey yolunda kimi,
Son izharı yağırdı.

...tutuldu göylər bir an,
Yağış çisginə döndü.
Doymadıgım sevgimiz,
Sənsiz pis günə döndü.

ÜÇ NÖQTƏ
Ömür dəftərini varaqlayıram,
Yeni səhifədə üç nöqtə sirr var.
Pəncərəmə doğan günəş nur saçır,
Heç bəlli olmaz ki, nə töhfələr var.
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Nöqtələrin biri xəyal gücümdü,
Biri alacağım - həyat öcümdü.
Ağır düşüncəli sözdən köçümdü,
İlhamı çağlayan nə lövhələr var.
İnsanı aldadan ünlər bəhanə,
Bir- birinə düşmən dinlər bəhanə,
Xəstəlik ruhdadı, genlər bəhanə,
Her şey hesablıdı, nə növbələr var.
Üç nöqtə ilahi koddu, bəlkə də,
Sirr kimi tutduğum notdu, bəlkə də,
Bəlkə çox yaxındı...yaddı, bəlkə də,
İşığın vurğunu nə kölgələr var.
DUYĞULAR ÖLMƏDI ÖZ ƏCƏLİYNƏN
Mənim vətənimdə dağlarım vardı,
Dağlar da sinəmdə, özümdə gəldi.
Çayları, suları, bulaqları da,
Kövrələn qəlbimdə, gözümdə gəldi.
Mən özüm gəlmişəm, uşaqlığımı,
Kəndin cığırında, izində qoydum,
Yuxulu, qayğısız körpə çağımı,
Anamın o rahat dizində qoydum.
Bir gün qarşılaşıb görüşsək əgər,
Suallar gözümdə saralacaqdır.
O körpə, o məsum Mələk qızcığaz,
Sual tək boynuma sarılacaqdır.
Xəyalən dönəcəm uşaqlığıma,
Yənə çözəcəyəm yuxularımı.
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O sual verəcək neylədin axı,
Mənim bu körpəcə duyğularımı?!
Duyğular ölmədi öz əceliynən,
Qəza məhv elədi, qədər öldürdü.
Yaşatmaq istədim kövrək hissləri,
Ayrılıq susdurdu, kədər öldürdü.
DUYĞULARIM, VARAQ ÜSTƏ AĞLAMA
Ağrılarım, əzablarım – sən özüm,
Göz yaşımı bulud kimi tut gözüm.
Ayrılığa inanma ki, mən dözüm,
Duyğularım, varaq üstə ağlama,
Bu həsrəti belə təzə saxlama.
Unut getsin, ürəyindən sil onu.
Duyğusuzdu, ürəksizdi bil onu,
Aparıbdı gedər gəlməz yol onu,
Duyğularım, varaq üstə ağlama,
Bu hesreti belə təzə saxlama.
Köksüm altda yuvası var - dağılmış,
Yaşananlar, şirin çağlar nağılmış,
Göz yaşları bu səbəbdən axırmış,
Duyğularım, varaq üste ağlama,
Bu həsrəti belə təzə saxlama.
Hiss etmədi səndə olan cövhəri,
Görmədi ki, ən qiymətli gövhəri,
Ağlar qoydu, ala gözlü dilbəri,
Dyyğularım varaq üstə ağlama,
Bu həsrəti belə təzə saxlama.
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Elmiira Aslanxan
nlı TURAN

ZİYARƏT D
DAĞI
Tərlaan xəyallarım qaanad salıbdı,
O sən
nli çağlarım yettim qalıbdı.
Başın
nın üstünü düşm
mən alıbdı,
Dərd
din heykəlisən, Z
Ziyarət dağı.
Arazda batıbdı səsim
m, sorağım,
Həsrəət imzalıdır könnül varağım.
Yağıy
ya əsirdi aranım
m, dağım,
Dərd
din heykəlisən, Z
Ziyarət dağı.
Susub
b Xudafərin, yoox Şah İsmayıl,
Haray
y, yatan bəxtim
m, oyan, bir ayıl.
Düşm
mən tapdağında qalıb Cəbrayıl,
Dərd
din heykəlisən, Z
Ziyarət dağı.
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Yağı sinəsinə dağ çəkibdi, dağ,
Yanır diri-diri, yanır Diridağ.
Nə canda taqət var, nə əldə yaraq,
Dərdin heykəlisən, Ziyarət dağı.
Elmira ağbirçək balandı sənin,
Elin oba-oba talandı sənin.
Sinəndə qəm odu qalandı sənin,
Dərdin heykəlisən, Ziyarət dağı.
ZƏFƏR SEVİNCİ
Kiçik Mərcanlıda yanır ocaqlar,
Arzular bələnib ümid ətrinə.
Qələbə sevinci dadan ürəklər,
And içir vətənin uca xətrinə.
Haqqa qucaq açan minarələrdən
Yayılır hər yana xoş əzan səsi.
Neçə il həsrətdə üşüyən yurdun
Ümidlə isinir bu gün sinəsi.
Təsəlli nəğməsi oxuyur Araz,
Xəyallar adlayır Xudafərini.
Zəfər arzusuyla Cəbrayıl eli,
Sərib Araz boyu ümidlərini.
Üçrəngli bayrağın işığı altda,
Hünər nəğmələri oxunar bir gün.
Zəfər sevincinə bələnən eldə,
Qələbə xalçası toxunar bir gün.
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YURDA MƏKTUB
Diri dağın gözləri yaş,
Mamırlanıb burda hər daş.
Sönmüş ocaq - qəmli yaddaş,
Küldən sizə nə qalacaq?
Xəyalları dara çəkən
Gecələri qara çökən...
Sizdən ələm-yesir köçən
Eldən sizə nə qalacaq?!
Həsrətini nə vaxtacan,
Çəkəcək bu sinəmdə can?
Yamaclarda bizsiz açan Güldən sizə nə qalacaq...
BİLMƏDİN SƏN
Möhnətin bağrını dəldim,
Dərdə söykənib dincəldim.
Üzü sənə sarı gəldim,
Əhvalımı bilmədin sən.
Qovdum tutam baxışları
Kirpikdəki naxışları...
Qəlbimə axan yaşları,
Nəvazişlə silmədin sən.
Bir sınıq könül sazıyam,
Bu qismətdən narazıyam.
Cəbrayılın mərd qızıyam,
Heç üzümə gülmədin sən.
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Fəxrəndə KÜSGÜN

ZAMAN-ZAMAN
Dogulandan biz bu günü
Yaşayiriq zaman-zaman
Çiynimizdəqəm yükünü
Daşıyırıq zaman-zaman.
Canimizdan can sökülür
Gözümüzdən qan tökülür
Qəddimiz hər an bükülür
Qaşıyırıq zaman -zaman.
Yuva köçür, yurd dagilir
Oba köçür, el dagılır
Kənd kəsəyidə boş qalır
Boşayırıq zaman-zaman.
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Çoxu olub tərki, -vətən
Kimi ölüb dərd möhnətdən
Baş acmayıb bu xilqətdən
Yaşayiriq zaman-zaman.
Çiynimizdə günah yükü
Unutmuşuq qədim kökü
Ver yeyək, ört yataq təki
Uyuşuruq zaman-zaman.
GEDƏK DAGLARA-DAGLARA
Aşiq olan təbiyətə
Gedək daglara-daglara
Baxaq onda biz vüsətə
Gedək daglara-daglara.
Tarix yatır hər daşında
Qıy vurur qartal başında
Daglar düşmən savaşında
Gedək daglara-daglara.
Könlüm edir ahı-aman
Olacaga var bir güman
Gedək kəsək dagda qurban
Gedək daglara-daglara.
Ceyranlar otlar düzündə
Su icər bulaq gözündə
Aşıgın söhbət, sözündə
Gedək daglara-daglara.
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Qucaqlaşaq sevgili tək
Önündə biz səcdə edək
Qurban sənə Küsgün deyək
Gedək daglara-daglara.
VƏTƏNİ YADA VERMƏYİN
Başınıza dönüm ibid ərənlərm
Amandı vətəni yada verməyin.
Vətənə can deyən millət sevənlər
Amandı vətəni yada verməyin.
Siz qoymayın qeyrətiniz tapdana
Qeyrətçün düşməni boyayın qana
Verməyin vətəni iblis, şeytana
Amandı vətəni yada verməyin.
Bagışlamaz ruhu Üzeyrin, Xanın
Tapdanmasın yurdu xan Natəvanın
Gözü yaşlı qalar yoxsa Şuşanın
Amandı vətəni yada verməyin.
Siz düşmən toyunu vaya döndərin
Qanlarını axar çaya döndərin
Qarabagı gülüstana döndərin
Amandı vətəni yada verməyin.

õ
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Rafiq GÖYÇƏLİ

SÖNÜBDÜ
Ürəyimin səsinə qulaq asıb deyirəm,
İnsanların üzündən gülüş niyə sönübdü.
Cahilə, nadanlara baxıb vəcdə gəlirəm,
İndidən yox xəbəri, keçmişindən dönübdü.
Açıq göbəklərini kimə görən göstərir,
Ata, analarımı yoxsa buna şans verir,
Dubaydan tutmuş belə dünyanı gəzib gəlir,
Görməyənlər görməyib, görənlər də ölübdü.
Ağsaqqala, ahıla hörmət, izzət qalmayıb,
Ana, bacılarımı anlamayıb, saymayıb,
Avropanı keçib də şəriətə varmayıb,
Bədənini min dəfə, min bir yerə bölübdü.
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Millətimə bu bəla hardan gəldi, bilmirəm,
Dövlətimə bu xəta hardan gəldi, bilmirəm,
Sərvətimə bu qara hardan gəldi, bilmirəm,
Ölənlər ölüb getdi, qalanlar da çönübdü.
Rafıq deyər a millət axırki bir ayılın,
Millətlər arasında qürrələnin, sayılın,
Avropanı keçin də ölkələrə yayılın,
Yaxşı nə var götürün, pislər də ki sönübdü.
BOĞULURAM
Mən dünyanın qəm gölündə,
Asta-asta boğuluram.
Qəfıl axan çay-selində,
Xəstə-xəstə boğuluram.
Gətirdiyi çör-çöp deyil,
İnsan ömrü, qana meyil,
Durub baxır veyil, veyil,
Dəstə-dəstə boğuluram.
Gəlmir səsi, nə avazı,
Üşüdürmü sərt payızı,
Sona yetir ömür yazı,
Pəstə-pəstə boğuluram.
Hinkir, minkir, sorğu, sual,
Dostlarından halallıq al,
Qoy olmasın hicran, vüsal,
Testdə-testdə boğuluram.
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Veryerini, yerli gəldi,
İşləməyib, tərli gəldi,
Rafıq də dərd , sərli gəldi,
Yasda - yasda boğuluram.
DƏRD VERİBDİ
Çox düşündüm, çox daşındım,
Həyat mənə sərt gəlibdi.
Vərəqləndim, of aşındım,
Qalaq- qalaq dərd veribdi.
İnsan kimi yaşamırıq,
Düzü, düzə qoşammırıq,
Nəfsimizdən qaçammırıq,
Vərəq-vərəq dərd veribdi.
Mən nə hayda, sən nə hayda,
Mən bu tayda, sən o tayda,
Ömür keçib hay, harayda,
Calaq-calaq dərd veribdi.
Düz olmuşam, düzdə qaldım,
Üz olmuşam, üzdə qaldım,
Yüz olmuşam, yüzdə qaldım,
Nahaq-nahaq dərd veribdi.
Çoxalıbdı intizarım,
Rafıq, yoxdur ixtiyarın,
Əsirlikdə var diyarım,
Yamaq-yamaq dərd veribdi.
A 85 a

A ALMANAX-II a

Sədaqət ƏLİQIZI

PAYIZ KÜLƏYİ
Yalqız gecələrin yalquzağı
tək
ulayır, uğuldayır,
payız küləyi.
Ağacdan sıyrılan yarpaqlar
fırlanır küləyin
əlində naçar.
Sovrulub havada
ovulub tökülürlər
içini dərd yeyən
adamlar kimi
Göy inməyib sızladıqca
yetim körpənin
taxta sinəsində

bir quş ürəyi,
Silinir dünyanın
saxta rəngləri,
Silinir çirklərin
üz boyası kimi
Dolub göy üzü
mavi göz təki
havadan
cəhənnəm qoxusu gəlir.
Hara yox oldu adamlar?…
adamlar?
Küçədə adama oxşayanlar
gəzir.
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SONU GƏLMİR
Sonu gəlmir,
bu gecə uzanır payız yağışı kimi.
Əllərim divarlara yapışır,
Onlardan imdad istəyir sanki.
Mən cöküncə qollarım sürünüb,
Yaralı ilan təki yanıma düşür.
Ağrıdan qıvrılıram və astaca
Pıçıldayıram,
Dediklərimi yalnız tanrı eşidir.
BİR GÖY ÜMÜD
Axşam yayın bürkülü havası
Əsəbi tarım çəkilən adamların
Qəsdinə durub elə bil ki,
Bu gecə sonu gəlməyən
Ümüdsüzliyin məngənəsi
Axan ulduzlarln sevinc
gətirməyən şöləsi
sıxıldıqca sıxılan can!
Alabəzək gecə kəpənəklərin,
Sərxoş rəqsi
ətrafa yayılan saxta qəhqəhələr.
Fələyə yanıq verirmiş təki
Və bir də zülmətdən baş qaldırıb
Tanrıya boylanmağa
Çalışan
bir göy ümud
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MƏNSUR ŞER
Gecə idi havada nəm çəkmiş
Buludların qoxusu vardı.
Birdə tənhalıq qorxusu.
Pəncərələrdə işıqlar sönmüşdü.
Təkcə mənim pəncərəm idi,
mənim kimi.
Gecəyə yağış yağırdı səsində
Hüzün vardı.
Bu adi yağış deyildi ilahi,
Qapqara saçları üzünə dağılmış
Qızın göz yaşları idi gecəyə
Yağan yağış.
Daş döşəməyə düşüb çiliklənirdi.
Billur qədəh kimi.
Bir qızın hlçqırtıları,
Gecənin səsizliyində fəryad qoparırdı.
Gecəyə yağış yağış bu adi
Yağış deyildi ilahi…
Gecə ağlayırdı, gecə ağlayırdi...
BAX
Bax gecə sabah oldu hələ çözə bilmədiyim sual.
Fikirlərimdə fırtınn ürəyimdə süstlük.
Ah mənim qərarsızlığım.
O, səhər üfüqün qızartısı gözlərimə çökmüşdü artıq.
Şeylərimi yığdım son kəs o qapıdan çıxdım.
İllər oldu köçüb ayrılalı səndən,
Hələ köçüb qutara bilmirəm ürəyindən.
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Səadət MƏFTUN

XATİRƏLƏR ADASINDA
Quruyan dənizdi, indi gözlərim,
Sızıltım, iniltim içimdə qaldı.
Təkcə məhəbbətin əmanətimdi,
Elə o ölçüdə, biçımdə qaldı.
Daha nə sahilim, nə firtınam var,
Bir ovuc torpağın gülüyəm indi.
Bir yığın xatirə saralıb solub,
Gerçəyin özü yox, külüyəm indi.
Baharı axtaran köçəri quşam,
Qanadım havadan asılı qalıb.
Könül aynasında sənli anlarım,
Ömür səhifəmdə yazılı qalıb.
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Bu alın yazımı fələk yazmadı,
Tanrı özü bilən məsləhət imiş.
Sən demə, dünyada yaşadan məni,
Səndən mənə qalan məhəbbətinmiş.
XATIRLA İLK BAHAR, SON BAHAR MƏNİ
Mürgülü illərə qoyma toxunam,
Şirin xəyalların, şirin yuxunam.
Bu qədər uzaqkən yenə yaxınam,
Etmə xəzan dolu qışa yar məni.
Taledən gileyli dəyiləm ki, mən,
Hərdən süzülsə də qəm qələmimdən.
Bənövşə nəfəsli şeirlərimdən,
Xatırla ilk bahar, son bahar məni.
BUNLARSIZ İNSANLIQ ÖYÜNƏRMİ HEÇ?
Uca zirvələrə baş alan könül,
Hər gəldi gedərə əyilərmi heç?
Qəlbinin bağında gül becərməyən,
Könül bağçasından gül dərərmi heç?
Mənim öz dünyam var, tək özüm üçün,
Çağlayan bulağam hər sözüm üçün.
Qəlbi qürurluyam, bu dözüm üçün,
Alışıb yanmayan közərərmi heç?
Məhəbbət deyildir bir eşq nəğməsi,
Vətən sevgisidir, ana sevgisi...
Məftuna qanaddır, ilham pərisi,
İlhamı olmayan söz deyərmi heç?
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İnsan dediyimiz bəşər övladı,
Zirvədən ucadı, dağdan ucadı.
Əqidə, etibar, bir də vəfadı,
Bunlarsız insanlıq öyünərmi heç?
BİTMƏDİN, GÜLÜM
Elə bir nəgməyəm, elə bir şeir,
Söylərsəm gözündə yaş olacağam.
Kövrək xəyalınam, bir ömür boyu,
Qəlbindən asılan daş olacağam.
Məni axtarmağa can atma gülüm,
Onsuz da qəlbində yaşayacağam.
Hər yeni nəğmənin misralarında,
Ruhunu, könlünü oxşayacağam.
Qanad taxacağam xəyallarına,
Uca zirvələrə uça biləsən.
İlham verəcəyəm, duyğularına,
Ruhuma şəfəqlər saça biləsən.
Yığıb göz yaşını şeh dənəsi tək,
Könül bağçasına götürəcəyəm.
O şehin söyüdün yarpaqlarına,
Səpməyə əlimdə gətirəcəyəm...
Həsrət ələnsə də yollarımıza,
Şirin xatirələr yaşayar gülüm.
Məftun bu dünyada tək sənin üçün,
Başqa bir dünyada daşıyar gülüm.
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Əziizə AĞAHÜS
SEYNQIZI

BİR YARP
PAQ AĞLAYIR
R PAYIZIN ÜS
STƏ
Qarşım
mda kədərli, qəm
mli mənzərə,
Bir yarrpaq ağlayır payyızın üstə.
Hönkü
ürə-hönkürə səriilib yerə,
Bir yarrpaq ağlayır payyızın üstə.
Vaxtsıız külək döyüb, budaqdan düşü
üb,
Ayazd
dan, qırovdan, saazaqdan düşüb,
Düşüb
b üzüqoylu, nə vvaxtdan düşüb,
Bir yarrpaq ağlayır payyızın üstə.
Əl boy
yda bu yarpaq fiikrimi çəkdi,
Umduğ
ğu ümidlər çilikk-çilikdi,
Torpağ
ğa şəhidlik birinncilikdi,
Bir yarrpaq ağlayır payyızın üstə.
Hər ild
də gözləri üç ayy nəm çəkir,
Bilirəm
m, bilirəm, ağır qəm çəkir,
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Qarşıda sazaq var, duyub diksinir,
Bir yarpaq ağlayır payızın üstə.
Kimsəsiz idimi, tənha idimi?
Duyunca sızladı könlümün simi,
Atasız, anasız uşaqlar kimi,
Bir yarpaq ağlayır payızın üstə.
Qəlbindən gözünə dərd yağa-yağa,
Hardan yetişmişdi bu qəmli çağa?
Üzünü söykəyib nəmli torpağa,
Bir yarpaq ağlayır payızın üstə.
Yerini budaqdan asıb göynəyir,
Səsini içinə qısıb göynəyir,
Torpağı bağrına basıb göynəyir,
Bir yarpaq ağlayır payızın üstə.
DAMCININ PIÇILTILARI
Fikir dəcəllərim, söz dəcəllərim,
Ruhumu yatmağa qoymur bu gecə.
Çöldə külək əsir, şimşəklər çaxır,
Yağış yağmağından doymur bu gecə.
Ovuda bllmirəm duyğularımı,
Nədən narahatam bu gecə yarı?
Yatmaq istəyirəm, yata bilmirəm,
Fikrimdə damcının pıçıltıları.
Düzülüb göylərdən gələn damcılar,
Anamın qurduğu hanadı sanki.
Sükutun içində gecə bir beşik,
Yağış layla deyən anadı sanki.
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DAĞLAR
Başım üstə boz buludlar,
Günüm, ayım qəmdi dağlar.
Mənə baxıb qəribsədin?
Yanaqların nəmdi dağlar.
Anlamışam xasiyyətin,
Dağlar kimi dağ niyyətin,
Oxşarıyıq təbiətin,
Qəmimdən qəm əmdi dağlar.
İnsan kimi qoşalaşdı,
Qərinə, əsrlər aşdı,
İgiddi, ərdi, qardaşdı,
Yumruq kimi cəmdi dağlar.
AĞLAMA
Göydə qoşa qara bulud,
Qara bağlama, bağlama.
Sıx gözünü sinəm üstə,
Tənha ağlama, ağlama.
Düzül göyün şəhəritək,
Axma könlüm qəhəritək,
Qərib eldə Həkəritək,
Coşub çağlama, çağlama.
Yurd-yuvasız olanlar var,
Ev-eşiyi talanlar var,
Tavansızlar islanarlar,
Ağlama bulud, ağlama.
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Qəz
zənfər MƏSİİMOĞLU

VƏTƏN
N
Ru
uhumla çəkərəm
m nazın,
Caanımdı qopuzunn, sazın.
Həər addımda nefttin, qazın,
Həər qarışı yağlı V
Vətən,
Ay
y sinəsi dağlı V
Vətən!
Tiikə- tikə, para- ppara,
Yeem olmusan ac qurdlara.
Zaaman- zaman düüşdün dara,
Qaara bəxti bağlı V
Vətən,
Ay
y sinəsi dağlı V
Vətən!
Həəsrətlidi Təbriz,, Göyçə,
Bo
orçalısı yercə, ggöycə.
Dəərbəndinin dərddi düyçə,
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Əsir Qarabağlı Vətən,
Ay sinəsi dağlı Vətən!
Qənimimdi farsı, rusu.
Çox xəmir aparar bu su...
Qoy dərdimi qanım yusun,
Cəngə girsin oğlun, Vətən,
Ay sinəsi dağlı Vətən!
Gələr Xətai babamız,
Gedər bəlamız, qadamız,
Gülər elimiz, obamız,
Böyük, bütöv çağlı Vətən,
Ay sinəsi dağlı Vətən!
NƏRGİZİ
Həsrətdən üzünü çevirib yana,
Küsəyən bilnəzdim belə nərgizi.
Sarı saçlarından öpürəm, yenə,
Gətirə bilmirəm yola nərgizi.
Sevən ürəklərə danışan dildi,
Aşiqin, məşuqun sevdiyi güldü,
Alovlu baxışdı, titrəyən əldi,
Qıymaram istisiz ələ nərgizi.
Yaranıb baharın məhəbbətindən,
Almasın üstünü nə duman, nə çən.
Özü yaxşı bilir, heyranıyam mən,
Axır gətirəcəm dilə nərgizi.
A 96 a

A CAHANA SIĞMAZAM a

Ömrü fəsillərin bayram ayıdı,
Çöllərin ətirli Tanrı payıdı.
Sarı kəpənəkli kəlağayıdı,
Yamaclar isməti bilə nərgizi.
Qəzənfər, olmadın sevgi yorğunu,
Ana təbiətdən sordun sorğunu.
Nə gözəl demişdi elin VurğunuDizini yerə qoy, iylə nərgizi.
PAYIZDA DOĞULDUM, BAHARI SEVDİM
Dünyaya gözümü açandan bəri,
Yay bürkünü sevdim, qış qarı sevdim.
Dolandım həvəslə doğma yerləri,
Dağlarda əyilməz vüqarı sevdim.
Vaxtın süzgəcindən keçdim, duruldum,
Nə usandım dedim, nə də yoruldum.
Torpağa bağlandım, yurda vuruldum,
Elimin gözəli bir yarı sevdim.
Köçdü gözlərimə lalənin xalı,
Qaldı dodağımda nərgizin balı.
Tutub buludlardan aşanda yalı,
Dəli dağ çayında axarı sevdim.
İsindi ilhamım günəş saçanda,
Diksindi misralar kəklik uçanda,
Açıldım gül kimi güllər açanda,
Payızda doğuldum, baharı sevdim.
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Taleh CƏFƏROĞLU

MƏNİM
Birdimi, beşdimi, hansını deyim?
Çoxdu sinəmdəki dağlarım mənim.
Bir ata itirdim uşaqlığımda,
Töküldü kal vaxtı bağlarım mənim.
Çəkilib sinəmə bir övlad dağı,
On ildi yas tutub, deyirəm ağı.
Qurumur gözümün axar bulağı,
Ağlamaqla keçir çağlarım mənim.
Ey dost, bu dünyada ölümdən qabaq,
Məni, mən dərdlilər kiridər ancaq.
Qardaşımı alıb o qara torpaq,
Qalıb iki dənə ağlarım mənim.
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Getdi Mahmud kimi təsəlli yerim,
O Məkkəm, Mədinəm, ocağım, pirim.
Mən ata əvəzi kimi göstərim?
Uçdu arxamdakı dağlarım mənim.
Talehəm, yerimi bilməyə kaş ki,
Əzrail qapıma, gəlməyə kaş ki.
Daha bundan sonra, ölməyə kaş ki,
Məni ağlamamış, sağlarım mənim.
BU YOL DÜZ ALLAHIN YANINA GEDIR
Enişə, yoxuşa dönməyə baxma,
Hərdənbir qalxıb, enməyə baxma,
Kimsə, səf qatara minməyə baxma,
Bu yol düz Allahın yanına gedir.
O bir dəyirmandı, kəsib arxını,
Saxlayan olmayıb onun çarxını.
Keçən, verməlidi haqqı-nırxını,
Bu yol düz Allahın yanına gedir.
Bu yolu dəyişik gedən aldanıb,
Bu yoldan bir xeyir güdən aldanıb.
Bu yolu, öz yolu edən aldanıb,
Bu yol düz Allahın yanına gedir.
İnkirin-minkirin kitabı burda,
Hamının canının hesabı burda.
Deyilən cəhənnəm əzabı burda,
Bu yol düz Allahın yanına gedir.
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Onun qurğusudu insanın canı,
Tək ona məlumdu yaranış anı.
Ay Taleh, vaxtında Allahı tanı,
Bu yol düz Allahın yanına gedir.
ÜRƏYİM
Zilə çıxmaq arzusundan taa daşın.
Yavaş yavaş bəmə köklən ürəyim.
Cazı-mazı qırağa qoy sən başın.
Get üçtelli simə köklən ürəyim.
Dizin tutmur, olub səndən gileyli,
Dolanırsan səhralarda tüfeyli.
Gör harana yaraşandı o Leyli?...
Az xəyal qur dəmə köklən ürəyim.
Gələn deyil maralların görüşə,
Qoruq olub, yaşıl orman, sıx meşə.
İstədiyin olmayacaq həmişə,
Bundan sonra kəmə köklən ürəyim.
Qocalığın hədələri başlanıb.
Dost-tanışlar dörd yanından daşlanib.
Umu-küsü uşağı tək xoşlanib,
Bir quruca himə köklən ürəyim.
Cəfəroğlu, yoxdu canın tutarı.
Geri gəlməz gedən ömrün qatarı.
Bas sinənə o kamanı, o tarı,
Sevinci at qəmə köklən ürəyim.
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Təvəkkül GORUSLU

HƏSRƏT GƏZİRƏM
Bir eşqin önündə etmişdik biət,
Məlumdu arzular, məlumdu niyət,
Yetmədik istəyə, diləyə, fəqət,
Sənsizlik adında həsrət gəzirəm!
Narahat ürəyim döyür sinəmi,
Deyir ki, cəhd elə, düzəlt dönəmi,
Axtar sevgilini, axtar sənəmi,
Sənsizlik adında həsrət gəzirəm!
İndi nə dostumsan, nə də sirdaşım,
Arada sədd olub öz qürur daşım,
Çətin ki, o səddi adlayım, aşım,
Sənsizlik adında həsrət gəzirəm!
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Bir zaman ürəyim, canım deyirdin,
Sabahdan axşama dönən xeyirdin,
Tərsinə fırlanıb həsrət əyirdin,
Sənsizlik adında həsrət gəzirəm!
YERİM-YURDUM YOX MƏNİM
Yurd deyil ki, qurduğum,
Yağı deyil vurduğum,
Yer deyil ki, durduğum,
Yerim-yurdum yox mənim!
Ünvanım var, yox yerim,
Ölənim var, yox dirim,
Yox ocağım, yox pirim,
Yerim-yurdum yox mənim!
Yaman çəkir söz-sözü,
Dəbə düşüb "döz" sözü,
Üfürən yox "köz" sözü,
Yerim-yurdum yox mənim!
Quruyubdu budağım,
Saralıbdı yarpağım,
Yoxdu mənim torpağım,
Yerim-yurdum yox mənim!
Bax, orda dağlar qalıb,
Bəhərsiz bağlar qalıb,
Dərələr ağlar qalıb,
Yerim-yurdum yox mənim!
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Ruhum yox ki, yaşayam,
Bu həsrəti daşıyam,
Köhnə ocaq daşıyam,
Yerim-yurdum yox mənim!
BİR AYRI DUYĞU
Qələmdən söz yağır bəyaz kağıza,
Səndən sənə yazmaq bir ayrı duyğu!
Bir hacət yoxdur ki, dilə, ağıza,
Səndən sənə yazmaq bir ayrı duyğu!
Sən varsan, əzizim, yox dərdi- sərim,
Səninlə açılır, gəlir səhərim,
Bir sənə aiddi könül dəftərim,
Səndən sənə yazmaq bir ayrı duyğu!
Qor düşən bu könül oyuq - oyuqdu,
Duymur ki, bayırda qışdı, soyuqdu,
Sübh çağı oxuyan qaratoyuqdu,
Səndən sənə yazmaq bir ayrı duyğu!
Ruhunla, duyğunla içimdə sənsən,
Varlığımda sənsən, heçimdə sənsən,
Eşqimə sevdalı biçimdə sənsən,
Səndən sənə yazmaq bir ayrı duyğu!
Şikayət etdimsə, tərif də etdim,
Misramı incədən, zərifdən etdim,
Duamı Qurani - şərifdən etdim,
Səndən sənə yazmaq bir ayrı duyğu!
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Elçin MƏLHƏMLİ

MƏNİM DÜNYAM
Allah, bu necə dünyadır,
"Ol" söyləyib verdin bizə?
Qəm, qüssəni çox etmisən,
Sevinci az gülür üzə.
Sən yaratdığın dünyanın,
Hər tərəfi qan qoxulu.
Dövlətləri silahlanıb,
Insanları çox qorxulu.
Sənin yaratdığın insan,
Əzablı bir ömür keçir.
Bir gün gəlir bu dünyaya,
Günlərin bir günü köçür.
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Mən də dünya yaratmışam,
Sevgi dolu xəyal dünyam.
Orda qüssə, kədər yoxdur,
Ancaq sevinci bol dünyam.
Mənim dünyam heç solmayan,
Gül-çıçəkli gözəl bağdır.
Bu dünyada heç kim ölmür,
Atam sağdır, anam sağdır.
Sənin dünyan yaddlr mənə,
Burda donur, üşüyürəm.
Artıq neçə illərdir ki,
Öz dünyamda yaşayıram.
MƏNİM ATAM
Atamın əziz xatirəsinə
Zəhmi ağır, özü ipək,
Əllər dəmir, ürək kövrək,
Gündə yanmış rəngi tunc tək,
Belə idi mənim atam.
Bir az ciddi, bir az şəndi,
Gözləri tox, ürək gendi,
Cib boş idi, qəlb zəngindi,
Belə idi mənim atam.
Sevərdi haqq-ədaləti,
Yox idi kin-küdurəti,
Var idi eldə hörməti,
Belə idi mənim atam.
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Heç vaxt özünü öymədi,
Kimsəyə boyun əymədi,
Dilinə haram dəymədi,
Belə idi mənim atam.
Söz-söhbəti şəkər, noğul,
Danışardı çoxlu nağıl,
Hər nağılı hikmət, ağıl,
Belə idi mənim atam.
Getdi, gəlməz gözəl çağım,
Bir də dönməz o növrağım,
Ürəyimə çəkib dağı,
Belə getdi mənim atam.
BELƏ
Nazlı gözəl, aç zülfünü,
Qoy tökülsün tellər belə.
Toxunduqca külək telə,
Qarışdırsın belə, belə.
Günəş düşsün gül üzünə,
Heyran qalsın gül, üzünə,
Bəhs eləməz gül, üzü nə,
Sənlə bəhsə girə belə.
Elçin sevir gözəl gülü,
Gəl incitmə, gözəl, gülü,
Sığallasın göz, əl gülü,
Gül də sevsin onu belə.
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Püstə RƏVAN

QARABAĞ
Qeyrət Pənah xanın ağlar gözündə,
Düşmən taxt qurubdu Cıdır düzündə.
Donub qan ləkəsi səbrin üzündə,
Gülür halımıza kədər Qarabağ.
Şuşanın gözləri yollarda qalıb,
Ağdamın üzünə dərd kölgə salıb.
Çoxdandır başının üstünü alıb,
Qara bulud kimi kədər Qarabağ.
Fələk deviribdi ümid taxtını,
Zaman gecikdirir döyüş vaxtını.
Sənin taleyini, sənin baxtını,
Tərk etmir bu qəza-qədər Qarabağ.
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Fələklə girmisən dərd yarışına,
Harayım hopubdu hər qarışına.
Yolların bələnsin döyüş marşına.
Bu qədər ağlamaq yetər Qarabağ.
Püstə, yurd ağrısı göynər dərində,
Ağrı var ruhumun nəğmələrində.
Bir gün ümidimin çəmənlərində
Zəfər çiçəkləri bitər Qarabağ.
TÜRK ÖVLADIYAM
Ulu qeyrətinə şahiddir dağlar,
Könlümə aynadır bağçalı bağlar.
Qardaş yarasını, qardaşı bağlar,
Azərbaycan qızı, türk övladıyam.
Ruhum işıqlanır könül sözümdən,
Gözəllik yayınmır heç vaxt gözümdən.
Min tonqal alışır, bircə gözümdən,
Azərbaycan qızı, türk övladıyam.
Çin olmuş gör neçə arzu, dilək var,
Turan hayqırmağa bir gün gərək var.
Sinəmdə döyünən iki ürək var,
Azərbaycan qızı, türk övladıyam.
Babam Dədə Qorqud, Tomrisdi anam,
Qırılmaz könlümdə bu and, bui nam.
Qarabağ haraylı Püstə Rəvanam,
Azərbaycan qızı, türk övladıyam.
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SƏCDƏ ET ALLAHA, DOSTUM
Ulu Peyğəmbərin budur kəlamı,
Gətirir Allahdan bizə salamı,
“Bismillah” dilinə gələn zamanı,
Həmişə səcdə et Allaha, dostum.
Yuxarıda Allah, yerdə böyüklər,
Yaxşı əməllərə bizi şükürlər,
Dinc qalaq, qoymazlar şeytan, iblislər,
Həmişə səcdə et Allaha, dostum.
Tövbə et, tövbəni qəbul edəndir,
Qurani Kərimə bizi yönəldir,
Biz bir aciz quluq, Allah biləndir,
Həmişə səcdə et Allaha, dostum.
Tövbə edib açarsan cənnət qapısın,
Qoy pis əməllərin geridə qalsın,
Cəhənnəm odunda düşmənin yansın,
Həmişə səcdə et Allaha, dostum.
Qurani Kərimdir möminin yolu,
Məramı müqəddəs, niyyəti ulu.
Haqqa sarı gedir ibadət yolu
Həmişə səcdə et Allaha, dostum.
Qoy açılsın mənim nurlu səhərim,
Allahdan istərəm uğur, zəfəri,
Püstəyəm, dilimin budur əzbəri,
Həmişə səcdə et Allaha, dostum.
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Mühəmməd HAQVERDİ

HƏQİQƏT VƏ YALAN
Həbsdən çıxan
İnsan kimi
Həqiqət-sisqa,
Üzgün
Yalan isə
Şişmiş,
Qabaritini
İtirmiş birisi:
Tərəfdaşı çox,
Giley yox,
Təpgi az...
Yaşayır kefli-kefli
Həqiqətin təzyiqini
Şəkərini
Artıra-artıra...
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ANAM LEYLAYA
Köçkün ana
Öz yurduna həsrətindən
düşgün ana.
Əllərini cütləyib,
Allahın dərgahına.
Aman umursan hər gün
Ağsaçlı, ahıl ana.
İlahi, qüdrətlisən
yurd dərdimi dərəsən
Zülmətli həyatıma
Ağ yol kimi gələsən.
ARZU
Araz boyu, yollar bağlı –
Cəbrayıla, Zəngilana,
Qubadlıya
...On illərdir,
dözmür ürək
Köçkünlüyə.
Biz qayıdaq
Düşmənlərə tapdaq
olmuş,
O yurdlara...
Gücümüzü göstərəyin
Yolumuzu
Silahlarla hasarlayan
O qurdlara.
Şəhid olmuş,
el oğlunun,
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el qızının
ruhu bizi baışlamaz,
yurddaşlarım!
Qorxulardan azad olub,
Qorxuları qorxutmalı
Canınızı o yurdlarda
həyat üçün,
ömür üçün
yaşatmalı.
Sonda yurdlar
nəvazişlə, sevə-sevə
qucar bizi
Arzulanan Qələbənin
Xalq sevinci tapar bizi!
LÖVHƏ
Günəş günün sahilində,
Qərib çağı,
Qürüb çağı...
Üfüqə boylanan
Nəhəng, al-qırmızı kürənin
Qırmızı təbəssüm ələyən şüaları
Boz buludları közərdib,
Əridəcək.
İtəcək üfüq
Sozalacaq işıq...
Tünd qara səma
Sakit-sakit
Göyün nur çiçəkləriniUlduzları bitirəcək.
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Mütalim TAHİROĞLU

ZƏNGİNİ GÖZLƏYƏCƏYƏM
Saatlar uzanır sanki il kimi,
Vaxt məni öldürür bir qatil kimi,
Dənizlə danışan ağ sahil kimi,
Oturub zəngini gözləyəcəyəm.
Könlündən könlümə nur axan zaman,
Gecələr göylərdə ay çıxan zaman,
Əzizim, sənınçün darıxan zaman,
Oturub zəngini gözləyəcəyəm.
Bəlkə də yiğdığın nömrələr azıb,
Yubanan zəngini min yerə yozub,
Yenə də sevgidən bir şeir yazıb,
Oturub zəngini gözləyəcəyəm.
Üzumdə gülüşüm, gözümdə qaşım
Qəlbimi fət edən məhəbbət quşum,
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Gecikən qatarla gələn sirdaşım,
Oturub zəngini gözləyəcəyəm.
Qəlbini mərhəmət alana qədər,
Səbrimin kasası dolana qədər,
Telefon zəngini çalana qədər,
Oturub zəngini gözləyəcəyəm.
UNUTMUŞAM
Mənim kefim kökdü, damağım da çağ,
Sən məni dərd edib, qəlbinə salma.
Məni düşünürsən, bilmirsən amma
Səni unutmuşam, narahat olma.
İnan unutmuşam, görmürəm daha
O sənli günlərin yuxunu belə.
Sildim yaddaşımdan adıyla birgə,
Sən vuran ətirin qoxusun belə.
Çıxmısan ömrümtək yadımdan tamam,
Mənə xatırlatmır nələrsə səni.
Səni unutmuşam, xatırlamıram,
Yaşıl gözlərini, mərmər sinəni.
Qəfil gülüşünlə batan yanağı,
Unutdum zamanla hər işini də.
Deyim ki biləsən, unutdum hətta,
Kəndirbaz yerişli yerişini də.
Hər görüş boynuma sarılmağını,
Titrəyən dodağın pıçıltısın da.
Gecələr göylər də ulduzlar kimi,
Unutdum gözünün parıltısın da.
Mənim kefim kökdü, damağım da çağ,
Sən məni dərd edib, qəlbinə salma.
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Məni düşünürsən, bilmirsən ancaq
Səni unutmuşam, narahat olma.
GEDƏK BURALARDAN
Gəl verək əl-ələ, baş alıb gedək,
Gedək "ümidsizlik məmləkətindən".
Burda eşqin ömrü gödəkdi, gödək,
Dünyanın əbədi məhəbbətindən.
Əzizim, yurd seçək elə bir yeri,
İztirab olmasın, zülüm olmasın.
Olmasın sərhədi, topu, əsgəri,
Ayrılıq olmasın, ölüm olmasın.
Açılsın eşq ilə güllər, çiçəklər,
Yagışdan sevgimin qoxusu gəlsin.
Uçsun kəpənəklər, gəzsin böcəklər,
Baxdıqca adamın yuxusu gəlsin.
Bu yerdə can verən sevgimiz ki, var,
O yerin tanrısı, Allahı olsun.
Orda sevgi olsun ən ali şüar,
Sevənlər sevginin məddahı olsun.
Qalsın bu yerlərin adamı burda,
Dövlət arzulayan, ev güdən olsun.
Gedək o yerə ki, sevgilim orda,
Evlərin təməli sevgidən olsun.
Gəl gedək, nə qədər sağdır məhəbbət,
Onu öldürəcək bu "qatil ölkə".
Belkə arzular oldu heqiqət,
Mənim xəyal dünyam tapıldı bəlkə.

A 115 a

A ALMANAX-II a

Vüsal AĞAYEV

DEYİLƏM
Zülmətli gecəmdə parlaq ulduz tək,
Dediki get oğlan, ulduz deyiləm.
Dedim ki duyaydın sevgimi gərək
Dedi: gecikmisən yalqız deyiləm.
Dedim, bu cavabın büsbütün nazdır,
Dedi: sozlərinə inanan azdır.
Dedim: qoynun içi bahardır, yazdır.
Dedi: nə baharam, ne yaz deyiləm.
Dedim, yaşın ötür, sən sevməlisən,
Dedi: həsrətimdən yoxsa dəlisən?
Dedim, sevgimi kaş, ay qız, biləsən,
Dedi: toyum olmuş, get, qız, deyiləm.
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Dedim, kaş əvvəllər görəydim səni,
Dedi: yolunla get, az incit məni,
Dedim, gəl unudaq olub keçəni,
Dedi: Vüsal, qəlbim var, buz deyiləm.
ALLAH
Dincəlmək istədim bir daşın üstə,
Daş da qərib gəlir adama, Allah!
Cavan gəlinlərin gözünün üstə,
Qaş da qərib gəlir adama, Allah!
Hanı bizim üçün xəmir yoğuran,
Ata ocağında qalıb nigaran,
Beş ilin içində tamam ağaran,
Baş da qərib gəlir, adama, Allah!
Günü-gündən gəlir qəm üstə qəmim,
Düyü həmin düyü, dəmləyən həmin,
Ocaq həmin deyil, onunçün yəqin,
Aş da qərib gəlir adama, Allah!
Vallah şeir yazmaq deyildir asan,
Gərəkdir sözünlə dağlar aşasan!
Vətəndən uzaqda yüz il yaşasan,
Yaş da qərib gələr adama, Allah!
Kor olsun bu zülmə şəst ilə baxan,
Vüsalın qəlbini yandıran, yaxan,
Pirani qocanın gözündən axan,
Yaş da qərib gəlir adama, Allah!
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ELƏ-BELƏ
Könlüm gülür - bəxtiyaram!
Belə ömrə, bəxtə varam!
Yaş üstünə yaş qoyuram,
adlayıram, bilə-bilə,
ildən ilə, elə-belə!
Zaman yuyur izlərimi,
nurdan salır gözlərimi.
Gəncliyimin dizlərini
qatlayıram gələ-gələ,
ildən-ilə, elə-belə!
Əldən verib dünənimi,
xərcləyirəm bu günümü.
Hisslərimin sönənini
odlayıram ümid ilə,
ildən-ilə, elə-belə!
Əslim, köküm - od qovuran!
Alovumla od qovuram.
Bir vulkanam, söz sovuran,
məhəbbətlə, yurda, elə,
ildən-ilə, elə-belə!
Vüsalam, bayrağım ulu!
Yarı canım - əhdin qulu!
Gözüm, könlüm sevgi dolu nur yayıram eşqim ilə
hər könülə, elə-belə!
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Nazim QOCAMANLI

MƏN KİMƏM DÜNYADA, SUAL VERƏNDƏ
Mən kiməm dünyada, sual verəndə
Azərbaycan adlı vüqarım coşur.
Üçrəngli bayrağı tutub əlində
Könlüm doğma yurda nəğmələr qoşur.
Sevdim bu torpağı, elə qarışdım,
Fəxr etdim adıma şair deyəndə.
Şairlər yurdundan, eldən danışdım,
Mən kiməm dünyada, sual verəndə.
Axar çaylar kimi kükrəyib daşdım,
Bir nəğməyə döndüm selin dilində.
Arazdan söz açdım, Kürdən danışdım
Mən kiməm dünyada, sual verəndə.
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Vətən göylərində uçan qartalam,
Torpağa bağlıyam ruhum dərində.
Qorqudam, Babəkəm, nər Koroğluyam,
Mən kiməm dünyada, sual verəndə.
Mən Oğuz eliyəm, dünyaya ayan,
Cavanşir ürəkli, Babək ruhluyam.
Düşmənə dağ çəkib, bağrını yaran,
Mübariz adında vətən oğluyam.
Şairlər yurduyam, dəyərim böyük,
Nizami hikməti dünya dilində.
Coşur Vətən adlı çiynimdə bir yük,
Mən kiməm dunyada sual verəndə.
DOĞMALIQ
Qəlbimdə yurd salıb doğmalıq hissi
Sevginin hüdudu, sonu varmıdır!
Ürəkdə hey atır həyat nəfəsi
Hər ötən bir qışın sonu bahardır.
Könül bu dünyanı sevib duyası,
Tilsiminə düşüb varlığının da.
Təbiət sehirli şeir dünyası,
Sonu görünməyən doğmalığında.
Hər addım qarşına çıxan mənzərə,
Sevən könüllərin həyat səsidir.
Doğmalıq hissiylə coşan kəslərə,
Həyatı sevməyi özü bəsidir.
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ŞAİR ÜRƏYİ
Ürək şair ürəyi,
Nəfəs şair nəfəsi,
Qələm-kağız da yəqin
Şairlə nəfəs alır.
Bu hökmüdür ürəyin
Ürəkdə şeir yaranır,
Vərəqlər gəlir dilə,
Şair yaşayır belə.
Bir an ötməsin hədər,
Qəlbinə qor dolmasın.
Min dərdə dözmək olar
Şeirsiz gün olmasın,
Hər anı düşməz ələ
Şair yaşayır belə.
Bu dünyada anası
Onu şair doğmadı.
Həyatı sevdiyindən
Özü belə doğmadı.
Xoşbəxtdir sevgisiylə
Şair yaşayır belə.
Hər günü, hər saatı
Duyur, anır, danışır.
Ürək bir məşəltəki
Şeirə dönüb alışır.
Bımidə qalxır zilə
Şair yaşayır belə.
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Atamalı TALIBOĞLU

İNDİ
Bu gecə eşq idi qarşıma çıxdı,
İnana bilmirəm sözümə indi
Baxmadı, bu ahıl yaşıma axdı,
Bal, şəkər paylayır sözümə indi.
Bəlkə görmədiyim sevincim odur,
Qəlbimi əlində oynadıb tutur.
Nəyə baxıramsa həqiqət budur,
Təptəzə görünür gözümə indi.
Sən demə,hər ömrün tufanı varmış,
Xoşbəxtlik qapını birdən açarmış
Az qala ömrümü haxlamışdı qış,
Nə yaxşı yaz düşüb izimə indi.
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NAĞIL
Yadıma qəribə bir nağıl düşdü,
Nahaq nağıl dedim bu həqiqətə.
Eşitcək nağılı hamı gülüşdü,
Biz isə utanıb qaçdıq xəlvətə
Böyüyüb o nağıl kamala dolub,
Bir şirni qalmayıb şirinliyindən
Dönübdür nağıllar nağılı olub,
Yaşayır qəlbimin dərinliyində
Yaşadı mənimlə bir xeyli il o,
Nə ona tay olmaz,nə ona bab gəz
Payız gecəsinə körpü deyil o,
Danışmaq istəsən elə çox çəkməz
Deyirlər biri var biri yox idi,
Bir nənəm olubdur döşü nağıllı
O nağıl deyəndə hamı tox idi,
Həm də ki, olubdur hamı ağıllı
Mən ona çatmadım dırmandı dama,
Sanki çəpiş idi, bir dəcəl çəpiş
Ala bilməsəm də almanı, amma.
UNUTDU MƏNİ
Düzüb cığırları nərdivan etdim,
Bir zirvə sevinci uyutdu məni
Qatı dumanlıqda arada
Bələdçim dağ çayı ovutdu məni
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Baxdım ildırımın “qızıl” rənginə,
Qayalar qoymadı qorxam,diskinəm
Sığındım lalənin alov köksünə,
Qərib tək düzlərə tanıtdı məni
Qalmadım biganə öz həvəsimə,
Qovuşdum zirvənin buz nəfəsinə
Dağlarda Kərəmin düşdüm izinə,
Yolların haçası aldatdı məni.
Çöl, çəmən nur içdi yağışdan, şehdən,
Güllər ətirləndi küləkdən,mehdən
Xəyalım boylandı güney,quzeydən,
O həsrət biryolluq unutdu məni.
Dünyanı köynək tək geyib əyninə,
Bir insan adıyla yaşayıram mən,
Özüm öz ömrümü alıb çiynimə
Bu gündən sabaha daşıyıram mən.
Mən olmasaydım da dünya olardı,
Olardım özümün insanlarıyla.
Dünya bir nəfərlik kasıblaşardı,
Bu da dünyanı atmazdı dala.
Bilirəm olmasam boş qalmaz yerim,
Başqa Atamalı olardı onda.
Mənimsə sevincim dərdim, kədərim
Dünyada yetim tək qalardı onda.
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Ziyafət TOVUZLU

SEV
Sev, sadəcə sev.
Torpaq suyu sevən kimi.
Qaranlıqlar işığı sevən kimi.
Pərvanə şamı sevən kimi.
Sev... Sevgi-başqa ürəyə köçməkdi.
Sevgi-özünü unudub, özündən keçməkdi.
Sevgi-möhtəşəmdi.
Sevgi- dəhşətdi.
Sevgi-can atmaqdı, həsrətdi.
Sevgi-yuxusuz gecələr,
Sevgi arzudu.
Sevgi-istəkdi, bir az qorxudu.
Sevgi-pəncərədən boylanmaqdı,
Fikirə getmək, xəyala dalmaqdı.
Sevgi-həmdə, göylərə qalxmaqdı,
Bir nöqtəyə baxmaqdı.
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Sev, sadəcə sev.
Sevgi-qucaqlamaqdı.
Sevgi-yanmaqdı, darıxmaqdı.
Bir az əzab, bir az göz yaşı,
Dəli kimi bağlanmaqdı.
Sevgi-baxışlarda oddu.
Sevgi-nemətdi, sevgi-cənnətdi.
Həm kardı, kordu, bir azda laldı sevgi.
Həm əhli hal, həmdə baldı sevgi.
Sevgi- kəlmə deyil, kəlamdı.
Kimki ürəkdən sevdi.
Əbədi qaldı.
Sev... Sadəcə, Sev...
İNTİZAR
Bir intizar yatır içimdə mənim.
Azdırıb ruhumu, yolunu tapmır.
Ağrıdır qəlbimi, olubdu qənim
Unudub, sağını solunu tapmır.
Bir həsrət yatır ki, içimdə mənim.
Boylanır gözlərim yollara sarı.
Ağlayır içimdə bir körpə kimi
Darıxır, çırpınır, qollara sarı.
Bir həsrət yatır ki, içimdə mənim
Gülünə yetməyir, canına şatmır.
Göynəyir sübhədək incidir məni,
Dincliyi tanımır rahatliq tapmır.
Bir həsrət yatır ki, içimdə mənim.
Danışa bilməyir susur dinməyir.
Ziyafət adında bəxtsiz gəlinin,
Dərdidə pünhandır, kimsə bilməyir.
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HƏSRƏTİNDƏYƏM
Yaşıl yaylaqların buz bulaqların.
Nərgizin, lalənin həsrətindəyəm.
Şırşırın, Əsriyin sulu çayların,
Dağların, bağların həsrətindəyəm.
Hələ çalınmamış yaşıl otların
Yalmanı sığallı, kəhər atların.
Oyanıb sübh çağı, ötən quşların
Nəğmənin cəh-cəhin həsrətindəyəm.
Ləhcəsi gözəldi dilləri ballı.
Yaz yayı nəğməli, qışı nağıllı.
Dağların qoynunda qız tək sığallı,
Elimin obamın, həsrətindəyəm.
BƏLALI YAR GƏL İNDİ
İllər ilə həsrətinə yandığım
Harda qaldın?-vəfalı yar gəl indi.
Eşqini dərdimə dərman sandlğım
Darda qaldım, xətalı yar gəl indi.
Sənə olan duyğularım solmadı.
Sənsiz keçən, bir günümdə olmadı
Sən gedəli kimsə halım sormadı
Dərdə düşdüm, bəlalı yar gəl indi.
Ürəyində, ürəyimin izi var
Gözlərimdə gözlərinin közü var.
Yar, qəlbində Ziyafətin özü var
Öldürürsən, cəfalı yar gəl indi.
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Gülmayə FEYRUZQIZI

ƏHSƏN, ƏSGƏRİM
Əriyər ürəkdə möhnətin qarı,
Ümüd gülümsəyər vətənə sarı.
Sevinclə dil açar zəfər yolları,
Sənin hünərinə əhsən, əsgərim !
Qeyrətin dağ üstə qaldırır dağı,
Baxıb hünərinə kor olur yağı,
Şahadət eşqidir vətən bayrağı.
Sənin hünərinə əhsən, əsgərim !
Sel ķimi çağlayıb axır qanımız,
Şəhidlikdi əzəl, son ünvanımız,
Vətənə fədadır şirin canımız,
Sənin hünərinə əhsən, əsgərim !
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Qələbə ətirli çağlar gələcək,
Zəfər köynəyini yollar geyəcək.
Eşqinə söykənib vətən deyəcək,
Sənin hünərinə əhsən, əsgərim!
AÇIN ÜRƏYİMİ
Çağrın cərrahı qoy açsın ürəyimi,
Orda məhəbbətim əsir düşübdü.
Tufan içindədir ömürün yolu,
Xoşbəxtlik bəxtimdə kəsir düşübdü.
Duyğular bələnib göz yaşlarıma,
Vüsal köynəyini geymədi könlüm.
İntizar qoxulu misralarımdan,
Qonur qərib kədər göz yaşlarıma.
Sevgı çiçək -çiçək solur içimdə,
Nə vaxtdı əsməyir vüsal yelləri.
Qargöz, qaratel sətirlərimlə,
Hər gün oxşayıram xatirələri.
QƏRƏNFİL AĞLARYIR,
MƏN AĞLAYIRAM
Kədər güzgülənir bu göz yaşımda,
Ağrı çiçək açıb söz yaddaşımda.
Şəhid qardaşımın qəbri başında,
Qərənfil ağlayır mən ağlayıram.
Oğullar torpağa səpib qanını,
Yurda fəda etdi cavan cañını.
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Oxşayır şəhidlər xiyabanını,
Qərənfiĺ ağlayır mən ağlayıram.
Fələk səbrim üstə daşını töküb,
Ümüd bağçasına intiźar çöküb.
Qələbə yollàrı boynunu büküb,
Qərənfil ağlayır mən ağlaýıram.
Hələ. bəd. fırlànır çarxın gərdişi,
Soźaĺıb ümüdüñ odu,àtəşi.
Maya, görünməyır źəfəŕ ğüñəşi,
Qərənfil ağlàyır mən ağlayıram.
ŞƏHİD SEVGİSİ
Həsrətdən üşüyür qoynu, qucağı.
Qəfil xəzan oldu ömrün yaz çağı.
Silir göz yaşını ata ocağı,
Bir şəhid sevgisi yetim qalıbdı.
Xəyalım dolaşır qəm dağlarında,,
Didərgin ruhumun oynaqlarından,
Kövrək misraların dodaqlarında,
Bir şəhid sevgisi yetim qalıbdı.
Həyat bir ağrıdı sehirli, sirli,
Ömrüm yol eylədi dàim fikirli,
Mayanın qəlbin də qardàş ətirli,
Bir şəhid sevgisi yetim qalıbdı.
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Xalidə NURAY

RUHUM SIZLAYIR
Ruhum sızıldayır, qəlbim ağlayır,
Həsrətin sazağı dərd sığallayır,
Sənli xatirələr könül dağlayır,
Gəl, al bu qəhərin əlindən məni.
Ürəyim gizlədi dərdi özündə,
Sinəmdə dil açıb, yanan közüm də,
Səni tapammıram artıq özüm də,
Gəl, al bu kədərin əlindən məni.
Qurdum ilmə-ilmə taxt sarayımı,
Uçurdum əlimlə baxt sarayımı,
Susdura bilmədim eşq harayımı,
Gəl, al bu dərd-sərin əlindən məni.
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Könlümdə qurduğun könül üşüyür,
Dərib gətirdiyin o gül üşüyür.
Yanan o dodaqlar, o dil üşüyür,
Gəl, al bu rüzgarın əlindən məni.
İlahi yazdığı gözəl qismətin,
Dəyərin bilmədik ilk məhəbbətin,
Sevda qələmiylə yazdı nifrətin,
Gəl, al bu qədərin əlindən məni.
TƏBRİZİM
Türkmənçay imzası böldü tifağı,
Bölündü ikiyə Vətən torpağı,
Çəkdi sinəsinə doğma yurd dağı,
Sağalmaz yaralı oldu Təbrizim.
Arazla vurdular qandal qoluna,
Qəriblik çəkdilər doğma yoluna,
Vətəni itirən dözərmi buna,
Dilimdən asılı qaldı Təbrizim.
Haqqı, həqiqəti qəmə büküldü,
Azadlıq yoluna qanı töküldü,
Neçə mərd oğullar dara çəkildi,
Fəryadı göyləri aldı Təbrizim.
Boğdu Şəhriyarın ana dilini,
Viranə eylədi doğma elini,
Saxlaya bilmədi namərd əlini,
Düşgün xəyallara daldı Təbrizim.
Baxıram Təbrizə necə həsrətlə,
Bağlıyam mən ona sözlə, hikmətlə,
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Oyan ey türk xalqım, oyan qeyrətlə,
Gözləri qan yaşla doldu Təbrizim!
Xalidə səslənir doğma elinə,
Vətəni veribdilər yağı əlinə,
Haydı igidlərim kəhər belinə,
Novrağı qürbətdə soldu Təbrizim!
XƏYALLARIMIN GÖZ YAŞI
Xəyaldan asılı ümidlərimdən,
Sevgisiz həyata nifrət doğulur.
Arzular dalınca qaçan könlümün,
Gözündə boy atan arzu böğulur.
Üçan xəyalımda gizlənireşqim,
Allanır həyalı utanc yanağım.
Hərdən küskünləşib boynunu bükür,
Hərdən gülüşüməolur qonağım.
Nəmli xəyalımın göz yaşı olur,
Üşüyən ümidin, donan baxışın.
Könüldə silinməz ilmə toxuyur,
Qəlbimi oxşayan sevda naxışın.
Qara xəyallarım azır səmada,
Zülmətə bürünür,dolur buludlar.
Qərib duyğularım göz yşlarıyla,
Əl atıb içimdə köksümü odlar.
Buludlar içində ötən xəyallar,
Məni uzaqlara aparır yenə.
Bir vüsal soraqlı dərd aşiqi tək,
Məni öz mənimdən qoparır yenə.
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Şükür MÜSEYİBOĞLU

ŞUŞASIZ DADINI BİLMƏRƏM, DÜNYA
Gözümdə özünü zər eyləsən də,
Mülkümü qızıldan var eyləsən də,
Ləbindən bal dadsam hər öynə səndə...
Şuşasız dadını bilmərəm, dünya,
Ağzın şirin olsun, demərəm dünya!
Bəzənsən büsbütün gülə, çiçəyə,
Huri-mələklərə, gözəl, göyçəyə,
Möhtacam Şuşadan bircə qönçəyə.
Ətrini qoxlayıb duymaram dünya,
Nəşənə məst olub, uymaram dünya!
Başıma qoysan da şöhrətin tacın,
Şirin anlarıma güc gəldi acın,
Qismət eyləməsən vətən əlacın...
Şəninə bəd sözlər söylərəm dünya,
Yalan tərif etsəm, ölərəm dünya!
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Ötdü cavanlığım çöldə, çəməndə,
Bir körpə quluntək saldın kəməndə,
Hər zaman yarası göynər sinəmdə.
Vətənin ağrısın silmərən, dünya,
Bu dərdlə üzünə gülmərəm, dünya!
Baharı gözlədim, yetirdin qışı,
Üstümə yağdırdın qarı, yağışı,
Çaşdırdın yolumu hər addımbaşı.
Yetir xəzan çağım, neylərəm, dünya?!
Bir də mən qapını döymərəm, dünya...
MƏHƏBBƏT YOLLARI
Sevgi gizli gəlir, görünmür gözə,
Baxışdan yaranır, duyğudan keçir,
Şad olur dillərdən “yağan” xoş sözə,
Ürəyi özünə doğma yurd seçir.
“Bir yumruq ürəkdə”saraylar qurur,
Bəxş edir sevənə əzəmət, qürur,
Bəzən bədbin olur, bəzən dəm olur,
Dar anda yolları gümandan keçir.
Zirvənin başına dolanır duman,
Məhəbbət zirvədir, sevdin - gəz, dolan,
Səni qorxutmasın nə qar, nə boran!
Baxma ki, yolları tufandan keçir.
Sevəndə sevgini gizli saxla sən,
Eşqin gözü kordu: səlis yoxla sən!
Bu yolda səbr edib, gərək dözəsən,
Vüsalın yolları zamandan keçir.
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İndi saf məhəbbət çəkilib qeybə,
Dil açmır kamanda, nə də ki neydə,
Yol tapıb vatsapa, yurd salıb feyzdə,
Ürəkdən gen qaçıb, dövrandan keçir.
Virtual aləmdi sevgiyə qənim,
Həsrətə son qoyur, sönürsə meylim,
Odur ki, yaranmır Məcnunum-Leylim!
Üz tutur ayrılıq yolundan keçir.
QƏHRƏMANLAR ZİRVƏSİSƏN,
LƏLƏTƏPƏ
Dözməyib yurd həsrətinə
Keçdim neçə dərə-təpə.
İgidlərin qeyrətinə
Şahid oldum, Lələtəpə!

Qəhrəmanlar zirvəsisən,
Axan qanlar bəhrəsisən,
Aslanların nərəsisən
"Qeyrət andım", Lələtəpə!

Göz yaşımı səpə-səpə,
Yollarını öpə-öpə,
Qürurlandım bu qismətə
Səni andım, Lələtəpə!

O tay, bu tay ağlayırdı,
Araz, onçün çağlayırdı,
Zəngəzur yas saxlayırdı
Məyus qaldım, Lələtəpə!

Zirvəndədir bayrağımız,
Şölə saçır çırağımız,
Gələndə xoş sorağınız
İlham aldım, Lələtəpə!

Deyirlər ki, "Xan Araz"dı,
Suyu tamam qan Arazdı.
Taleh bəxtin belə yazdı.
Belə sandım, Lələtəpə!

Ümidim var qələbəyə,
Düşmənin qəddin əyməyə,
Burdan Şuşaya dönməyə
Mən inandım, Lələtəpə!
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Sədaqət QƏ
ƏRİB

UNU
UDA BİLMƏY
YƏCƏKSƏN
Rəsmim xəyalında cannlanacaqdır,
Hələ həsrətimi
h
çox çəəkəcəksən.
Qayğıssız, firavan mənnli günləri,
Heç zaaman unuda bilm
məyəcəksən.
Mən qərib
q
ölkədə bir tənha qadın,
Sən yaad məmləkətdə bbaxımsız adam..
Bir gün
n içindəki qatı iinadı,
Məsum
m baxışlarla sınddıracağam.
Sənsizzəm, tənhasan, üüzgünsən, belli,
Düşdü
ü bəxtimizə ömrrün çətini.
Əlini əlimdən
ə
üzüb geedəli,
İtirdin mənimtək səaddətini.
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BİR QUCAQ VERGÜL
Bu eşq-məhəbbətdən, nə olar, doyma,
Daha yaşanacaq günlər getirdim.
Gözəl sevgimizə nöqtəni qoyma,
Men sene bir qucaq vergül getirdim.
Axı gecələrin vardır səhəri,
Keçmişə nöqtə qoy, bitsin qəhəri,
Vergülden bərk yapış, olsun bəhəri,
Men sene bir qucaq vergül getirdim.
Suallar içində beynini yorma,
Xəyala dalaraq, şübhələr qurma,
“Eh...” deyib sözümə nöqtələr qoyma,
Men sene bir qucaq vergül getirdim.
Güvənsiz baxdınsa, güvən itəcək,
Mən nöqtə qoydumsa, eşqim bitəcək.
Vergülüm tükenir, o da bitəcək,
Nöqtəsiz sevgimiz bir vergüldədir.
Men sene bir qucaq vergül getirdim.
ELƏ ZAMANDA ÇIXDIN QARŞIMA
Elə bir zamanda çıxdın qarşıma,
Sən doğan günəşdin, mən sönən ulduz.
Nəğməydin, şeirdin, sevgi doluydun,
Mənsə boş dünyamda kimsəsiz, yalqız...
Elə bir zamanda çıxdın qarşıma,
Mənə yad olmuşdu sevgi kəlməsi.
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Duyğular əlini qoynuna qoyub
Qəlbimi döyürdü sevginin səsi.
Elə bir zamanda çıxdın qarşıma,
Həsrətdən sağalmaz yara almışdım.
Sən elə zamanda çıxdın qarşıma,
Sevən çağım keçmiş, qəlbsiz qalmışdım.
Bax bele zamanda çıxdın qarşıma!
SƏNDƏN SONRA
Ayaz gecələri qovub qəlbimdən,
Üşüyən qəlbimə günəştək doldun.
Dan kimi söküldün, qürub eylədin,
Gecələr cayrışan ulduzum oldun.
Titrədi yenidən sevən ürəyim,
Səndən sonra xəyal qura bilmədim.
Qalmayıb nə arzum, nə bir diləyim,
Daha ürəyimi yora bilmədim.
Həyat səndən sonra yox oldu, getdi,
Əlçatmaz üfiqtək göyə çəkildi.
Bəlkə də, sınaqsan, bir imtahansan,
Bəlkə də ömrümə yenidən gəldin.
İstədim yaşayım mən səndən sonra,
Amma yaşamaqçün səbəb olmadı.
O zaman ölməyi istədim birdən
Uğrunda ölməkçün heç nə qalmadı –
Səndən sonra həyat mənim olmadı...
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Qabil DƏRDLİ

TƏK SƏNİ DÜŞÜNÜRƏM
Oturub gecənin qaramatında,
Yenə də tək səni düşünürəm mən.
Bir sərin küləyin, mehin altında
Yenə də tək səni düşünürəm mən.
Külək tellərini saçaqlayaydı,
Tellərin boynumu qucaqlayaydı.
Mən də o telləri daraqlayaydım,
Yenə də tək səni düşünürəm mən.
Dayanmışıq sanki, sənlə üz-üzə,
Sevgimi verməsəm bir an biruzə.
Azacıq nəm dolar o ala gözə...
Yenə də tək səni düşünürəm mən.
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Sərilim yoluna bir xalı kimi,
Gözləyim aşiqin vüsalı kimi.
Olsa da bir, körpə nağılı kimi,
Yenə də tək səni düşünürəm mən.
QULAĞIMA DE SÖZÜMÜ
Qulağıma de sözünü
Pıçıltıyla, yavaşcadan
Eşitməsin bir kimsə də
İstər sirli, istər adi,
Mən eşidim sözünü tək,
Bir mən duyum təkcə səni.
Qulağıma söz de mənim,
Lap astadan, lap yaxından.
Eşitməsəm də eybi yox.
Dönüb baxsam bir üzünə
Anlayaram baxışından,
Gözlərinin qırışından,
Dodağının duruşundan…
Qulağıma de söz mənim,
Yanağından yanağıma
Ötürülər bir həzz mənim.
Nəfəsinin istisindən
Anlayacam hər kəlməni…
Qulağıma söz de mənim,
Mərhəm olsun nəfəsintək.
Qısqanıram sözlərini
Mənim olsun, qoy mənim, tək…
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SƏNƏ QƏDƏR, SƏNİNLƏ…
Bir çiçəkdim öz tağımda,
üç yarpağım, bir tikanım.
Necə olur bir çiçək?
Digərləri kimi, ətirli, gözəl, baxımlı…
Olduğu yeri bəzər özü istəməsə də…
Bir bülbüldüm öz bağımda,
bir budaqda gizli yuvam.
Necə olur bir bülbül?
Digərləri kimi, balaca, həssas, ürkək…
Yaşadığı bağı bürüyər onun səsi,
qəlbləri yandıran hicran nəğməsi…
Bir gənc idim otağımda,
bir ürəyim, gözəlliyim, qürurum.
Necə olur bir gənc sevənə qədər?..
Mən də eləcəydim, bax, SƏNə qədər…
Səninlə o çiçək gözəlləşdi daha da,
öz ətrinə bələdi olduğu yeri.
Vüsal nəğməsi oxudu o bülbül,
çıxıb yuvasından.
Necə olur sevən bir gənc?
Arzularını, xəyallarını
gerçəkləşdirmək üçün
verir birinə qəlbini, tutur əlindən…
Mən də eləyəm SƏNinlə.
Xoşbəxtliyə gedən yolda SƏNlə əl-ələ…
SƏNdən sonra…
İstəmirəm SƏNdən sonrasını,
hər şey sənli-mənli, bizli, olsun istərəm…
Çox xoşbəxtəm indi, buraxma əlimi..,
buraxma heç vaxt…
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Tahir ULUQAYA

SƏNİN GÖZLƏRİNDƏ GİZLƏNƏCƏYƏM
Məndən ogurlayıb tale, yazımı
Əynimə geydirib həsrət kürkümü,
Sənsiz keçən anım, dəqiqəm, günüm
Çiçək arzulardan yarpaq tökümü.
Ömür bagçasından necə gül dərim?
Sevincim asıbdı daş, ürəyindən,
Səsimi eşitmir sənli günlərim,
Gəl qurtul dünyanın daşürəyindən.
Agrıdan, acıdan elə doyubdu,
Ürək də dillənir, daşa sıx məni,
Yetər həsrətinin aglar qoyduğu,
Gülüm, gözlərində yaşa sıx, məni.
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Məndən qaçmağının de, adı nədi?
Məchul baxışda ki, izlənəcəyəm,
Toxtayıb təskinlik tapmaqdan ötrü
Sənin gözlərində gizlənəcəyəm.
SÜZƏ BİLƏRƏM
Məndən əsirgəmə məhəbbətini,
Çaxar göz dərindən, sezə bilərəm,
O könül sirrini baxışlarımla
Çəkib gözlərindən üzə bilərəm.
Dərddimi, oxşayan ümidlərimi?
Dərdimi oxşayan ümid dərimi,
Dərdimi oxşayan ümidlərimi
Sanma qurbanlıq tək kəsə bilərəm.
Məni mehman edən eşq, ümmanına,
Küləm baxışlarda eşq ümmanına,
Allah, baxışlarda eşq ümmanı nə?!
Qəvvas tək baş burub üzə bilərəm.
Sevgisiz kül olan ocağa dönnəm,
Bələyi boş qalmış qucaga dönnəm,
Kökünü don vurmuş budağa dönnəm,
Səmum yeli kimi əsə bilərəm.
Durdurmaz yar yolu, baxışlarımı,
Döysə də qar, dolu baxışlarımı,
Qədəh tək eşq dolu baxışlarımı
Sıxıb gözlərinə süzə bilərəm.
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O YARA BƏXTIM
(təcnis)
Gülə gözləri dən, dönə taleyim,
Gül aça qövr edən o yara bəxtim,
Gülə gözlərindən, dönə taleyim,
Köksümdən qubarı o yara, bəxtim.
Daşa ürəyi dən, o, ümid, gəmim,
Daşa gözlərindən o, ümid gəmim,
Aşa dalğaları o ümid gəmim,
Müşkül, keçilməzi o, yara, bəxtim.
Qara günlərimi aglaya bilmir,
Özünə heç ag gün aglaya bilmir,
Gülə, taleyinə aglaya, bilmir,
Mənim xəbərim yox, oy, ara, bəxtim.
Həsrət dən sinəmdə budaq - budaqdı,
Həsrət dən, sinəm də budaq - budaqdı,
Həsrətdən sinəm də budaq - budaqdı,
Bu yara susayıb o yara, bəxtim.
Söylə, var xəbərin yolun üstü nə?
Baxışlar dikilib yolun üstünə,
Tahiri çıxarıb yolun üstünə
Söyləyir vüsala o yara, bəxtim.

õ
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Şahin HƏMİDLİ

ŞAH İSMAYIL BU XƏBƏRİ EŞİTSƏ
Kövrəlibdi bu torpağın nəfəsi,
Heyrətlənib dəmirağac, çökə, şam.
Şah İsmayıl Xətainin nəvəsi
Yuxusunda dava görüb bu axşam.
O dərə tutqundu, duman yalançı,
Çaqqal-çuqqal aldadıbdır aslanı.
Söz eşidib Koroğlunun qılıncı,
Qeyrətindən öz qınında paslanıb.
Gündoğanda qaşlarını çatıb gün,
Günbatanda üfüqlərin öz dərdi.
Göy üzünə qəfil gələn buludun
Yağışı fərsizdi, qarı namərddi.
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Ana yurdun var həyası, abırı,
Öz qoynunda öz obası təklənib.
Cürətə bax, yad daşların mamırı
Qarabağda qayalara yüklənib.
Qulağımız öyrəşsə də yad səsə,
Özgə yerdə sökülməyib özgə dan.
Şah İsmayıl bu xəbəri eşitsə
Yer üzünü keçirəcək qılncdan.
MƏNİM ÜRƏYİMƏ KÖÇÜB KƏNDİMİZ
Məni qucaqlayıb bu dağ yolları,
Ruhuma qatıblar küləklərini.
Gilas ağacları, alça kolları
Qəlbimə doldurub çiçəklərini.
Sözüm gah gül olur, gah da ki çiçək,
Bulaqlar qəlbimdə çağlayır, daşır.
Başımın üstündə seyid cəddi tək
Həmişə anamın ruhu dolaşır.
Cavanlıq qərq olur, batır sinəmdə,
Yerində nurani bir dərd əkirəm.
Arı pətəkləri yatır sinəmdə
Daha təbiətdən şirə çəkirəm.
Torpaq ilham alır dərdi-sərimdən
Yaşıla bürünür hər cığır, hər iz.
Yarpız iyi gəlir şeirlərimdən,
Mənim ürəyimə köçüb kəndimiz.
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UYDURUB
Bu baharın xəbəri yox,
Bənövşəni söz uydurub.
Aşiqləri ala gözlər,
Aşıqları saz uydurub.
Bülbülün günahı-nalə,
Nəfəsi eşq, ahı nalə,
Yamacı bir qızıl lalə,
Sıldırımı düz uydurub.
Yola könul açan tozdu,
Oda həyan olan közdü,
Çırpı-mırpı yalan sözdü,
Bu ocağı köz uydurub.
Duman basıb uca dağı,
O dərədən duman axır.
Təbiətin nə günahı,
Gözəlliyi göz uydurub.
Dəniz hara, bulaq hara,
Dağ yaraşır bulaqlara.
Xəbər verin nazlı yara
Şahini o qız uydurub.

õ
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Etibar HƏSƏNZADƏ

NƏSİMİ
Tanımaq istəyirəm səni, böyük Nəsimi,
Oxuyuram kitabından şeirləri, qəzəlləri,
Haqqında yazılan böyük-böyük əsərləri:
Sən “şeirin Allahı”san, Sən “Hələbin yaqutu”san.
İzlədikcə “Nəsimi”ni mən Rasimin ifasında,
Canlanırsan özün kimi gözlərimin qarşısında.
Nə odlu misralar, nə həqiqətlər, böyük sevgilər...
O qaynar ruhundan mənim qəlbimə axdı, süzüldü.
Hürufilik fəlsəfəsin Nəsimidən öyrənərək,
Hürufizmin poezyasın, şeiriyyətin yaratdın.
Böyük, yeni bir mərhələnin təməl daşın qoyaraq –
Doğma ana dilimizdə şeiriyyətin yaratdın.
Sən gözəllik nəğməkarı, sən məhəbbət əsərisən.
Həm qəlbinlə, həm ruhunla Yaradanın öz səsisən.
“Sığmazam”la bəyan etdin həm Allahı, həm özünü:
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“Kəs sözünü və əbsəm ol, şərhü bəyanə sığmazam”.
Çox sevirdin Yaradanı, peyğəmbəri, Əlini,
Nə gözəl vəsf eyləmisən peyğəmbəri, Əlini:
“Könlümü qıldı münəvvər, mehrimanımdı Əli,
Qibləgahımdır Mühəmməd, səcdəgahımdır Əli”.
Böyük həqiqət yolunun qəhrəmanlıq yolçususan,
Amalından heç dönməyən bir şəhidlik zirvəsisən.
Soysalar da dərini hayqıraraq,
Haqq mənəm, haqq məndədir, haqq söylədin.
Qəzəllərdə sən Seyidsən, Hüseynisən, Nəsimisən.
O zamandan bu zamana əsən sərin nəsimmisən?
Ey Nəsimi,
həm dünənsən,
həm bu günsən,
həm sabahsan,
Keçmişlərdən gələcəyə dayanmadan əsəcəksən.
“Mən əbədiyyət üfüqündə doğan Günəşəm”, dedin.
Nur saçırsan qəlbimizə, heç bir zaman sönməz şair.
Etibaram, qüdrətinə, tərifinə yetməz sözüm,
Həqiqətdən, əqidəndən, amalından dönməz şair.
GÖZƏL
Ahu gözlərinin baxışı gözəl,
Gözlərin dediyi sözləri gözəl.
Bu gözəlin belə duruşu gözəl,
Cilvəsi, ədası, mənası gözəl.
Bir baxsa qəlbimi yerindən üzər,
Söz desəm naz ilə gözlərin süzər.
Könül bağçamdakı gülləri üzər,
Sonra da yerinə sevgisin düzər.
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Sevgisi bir şirin nağıla bənzər,
Mənim həyatıma naxışlar düzər.
Könlümün taxtında o bir simuzər,
Həyatım onunla cənnətə bənzər.
Səhər – axşam xəyallarımı bəzər,
Nolar salsa mənə də bircə nəzər.
Etibarın qəlbinə alovlar süzər,
Gözümə sevincdən incilər düzər.
DƏYDİ
Nazla baxan gözlərin bir an gözümə dəydi,
Gözlərindən çıxan ox sanki qəlbimə dəydi.
Əllərim hiss etmədən bir an əlinə dəydi,
Sevgi küləyi o an mənim könlümə dəydi.
Sevgimdən söhbət açdım, sanki xətrinə dəydi,
Gözlərindən axan yaş kipriklərinə dəydi.
Küləyin dağıtdığı saçların mənə dəydi,
Axşamın sərin mehi o gül üzünə dəydi.
Üz-üzə durduğumçün xoşbəxtlik mənə dəydi,
Coşub-daşan hisslərim sözlə dilimə dəydi.
Baxdıqca gözlərinə mənası mənə dəydi,
Bərabər həyat üçün tanışlığıma dəydi.
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C
Cəvahir
QAR
RAQIZI

SARI BÜLB
BÜL
Baağlar güldü, qəlbb sızladı
Nəə ağlarsan, sarı bülbül
Qıış qışladı, yaz yyazladı
Od
d ağlarsan, sarı bülbül.
Saarı bülbül qəlbim
m qandı
Ay
yrılığın nə yamaandı.
Deeyirlər kı odda yyandı
Kü
ülə döndü bağı bbülbül.
Mənim günüm ahhu-zardı
M
Səənin eşqin ilk baahardı,
Ax
xı söylə niyə qaaldı
İlk
k sevdamız, yarrı bülbül.
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Könlü qırıq tel ağlasın,
Dağdan ötən yel ağlasın,
Dodaq yanıb, dil ağlasın
Ay eşqimin varı bülbül.
Cəvahirəm eşqimdən kəm,
Getdi yarım qaldım nakam,
Gəl ağlama, eyləmə qəm
De hər kəsə yarı bülbül.
MƏNİ
Bəxtsiz oldu elçi daşım
Yarım yolda qoydu məni
Baş götürüb hara getdi
Yarı yolda qoydu məni.
Demədi bir boran, qar var
Aramızda düz ilqar var
Evdə körpə balalar var
Yaman halda qoydu məni.
Soldu getdi baxçalarım
Əsdi xəzan, tökdü barım
Qaranquşlu eyvan-barım
Nə əhvalda qoydu məni.
Cəvahirdən olma zarı,
Təmiz eşqi, etibarı,
Səndin pozan düz ilqarı,
Qeylü-qalda qoydun məni,
Yaman halda qoydun məni.
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Mətanət DUYĞULU

XOŞ GƏLDİN, NOYABR
Xoş gəldin, Noyabr, ömrümə mənim,
Gəlişin sevincdir, gedişinsə qəm.
Bilmirəm,səni mən, vəsf edim necə,
Gözümdə gülüşsən kipriyimdə nəm.
Səndə göz açmışam fani dünyaya,
Səndə dil açmışam, ana demişəm.
Dünyanın bir deyil, min bir rəngini
Səndə anlamışam səndə bilmişəm.
Göz açıb gözümü qapayan zaman,
Dolanıb yenə də mənə yetmisən,
Aldadıb başımı, bir uşaq kimi,
Ömrümdən illəri alıb getmisən.
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Bilmirəm, səninlə dostuq yoxsa ki,
Dağda yem axtaran qurd ilə quzu.
Qılınc tək əlində elə tutmusan,
Rəqəmlər içində sən on doqquzu.
Bir zaman sevərək mənə verdiyin,
Çiçəkli çağları söylə neylədin?
Almamış baharın hələ ətrini,
Onu payız ilə əvəz eylədin.
Bax bu gün, şeirdən hörərək çələng,
Deyirəm, xoş gəldin ömrümə mənim.
Gəlişin sevinclə kədərdir mənə,
Çünki həm dostumsan həm də düşmənim.
Duyğulu sarılıb duyğularına,
Səni qarşılayır bax gülə-gülə.
Məndən apardığın qırx yeddi ilə,
Səkkiz rəqəmini calasan belə.
DİNLƏNDİ ÜRƏKDƏ DƏRDİM
Bu gecə yuxuma gəldi yurd yeri,
Tutub əllərimdən apardı geri.
İyirmi yeddi ildən ta üzü bəri,
Gəzərək yenə də bu günə gəldim,
Azacıq dinləndi ürəkdə dərdim.
Əynimə don biçib yaşıl çəməni,
Tutub buraxmırdı lalələr məni.
Bir anlıq itirib saçımda dəni,
Elə bil uşaqdan daha betərdim,
Azacıq dinləndi ürəkdə dərdim.
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Gördüm, quruyubdur meyvəli bağlar,
Bir gözüm güləndi, bir gözüm ağlar.
Elə qucmuşdu ki, məni o, dağlar,
Elə bil qoynunda nərdim, hünərdim,
Azacıq dinləndi ürəkdə dərdim.
Gedirdi yollarım Tejgara sarı,
İzim əridirdi boranı, qarı.
Deyirdim bu yuxum çin ola barı,
Elə o, ocağa qurban deyərdim,
Azacıq dinləndi ürəkdə dərdim.
Susuzdan odlanıb yanırdı cigər,
Deyirdim, sular da quruyub məgər!
Əlim çeşmələrə çatsaydı əgər,
Əyilib gözündən suyu içərdim,
Azacıq dinləndi ürəkdə dərdim.
Bir az da unudub dərdi-sərimi,
Almışdım yanıma ilham pərimi.
İşarə eyləyib məzar yerimi,
Üstünə bənövşə, laləni sərdim,
Azacıq dinləndi ürəkdə dərdim.
Dağların başında vardı bir cığır,
Gah şümal olurdu, gah dığır-dığır.
Baxıb uzaqlara hey ağır-ağır,
Ordan Qarabağın yolunu gördüm,
Azacıq dinləndi ürəkdə dərdim.
Oyandım, yuxuma qatıldı haram,
Yenidən qövr edib göynədi yaram.
Olsa da ürəyim lap param-param,
Ümüdlə qəlbimə təsəlli verdim,
Azacıq dinləndi ürəkdə yaram.
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Fərrux HƏSƏNOV

ÇIX GET
Ömrün xəzan çağı çıxdın qarşıma,
Çəkil gözlərimdən, uzağa çıx get.
Yaralı qəlbimə məlhəm olmadın,
Qalmayıb ehtiyac qonağa, çıx get.
Daha sevincim də qəmdi, qəhərdi,
Balım, şəkərim də indi zəhərdi,
O qədər çəkmişəm, dağlar qədərdi,
Sığmayır dərdlərim varağa, çıx get.
Sızlayır həsrətdən, yanır ürəyim,
Gecikmiş məhəbbət deyil gərəyim,
Ay iblis donunda gələn mələyim,
Salıbsan FərruxU tuzağa, çıx get.
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GÖRƏRSƏN
Gülüm, gözlərimin içinə baxma
Qorxuram gözümdə yaşı görərsən.
Həsrətlə boylanıb baxsan dalımca
Talenin atdığı daşı görərsən.
Qayıtdı xəyalım yenə "0" günə
Gəlirmi həsrətin səsi qəlbinə?
Sanma ki qəlbimdə bahardı yenə
Ötüşüb baharım, qışı görərsən.
Kərəm də sevgidən bəhrələnmədi
Sevgim dəniz oldu, ləpələnmədi
Arzular, diləklər pöhrələnmədi
Saçıma dən salan yaşı görərsən.
Sənsizlik qəlbimə sancılan bir ox
Sinəmdə yoğrulan qəm-qəhərim çox
Daha gözlərimdə təbəssüm də yox
Həsrətdən çatılan qaşı görərsən.
Qalmayıb şanəsi gənclik çağının
İçirəm suyunu qəm bulağının
Bağbanı olduğum sevgi bağının
İndi Biçarəsin naşı görərsən.
UNUTMAMISAM
Aralı olsaq da bir-birimizdən
O əhdi, ilqarı unutmamışam.
Mənimlə yaşayır xəyallarımda
O bağça, bağları unutmamışam
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Gen olardı bizdən, o vaxt qəm-qəhər
Bölüşərdik, sevinci də bir təhər
Çıxardıq seyrinə, hər axşam-səhər
Lilpar bulaqları unutmamışam.
Bu qədər unutqan olmaz adam haa
Həsrəti, möhnəti qoyma udam haa
Düşünmə ki indi sənə yadam haa
O ötən çağları unutmamışam.
Elə bilmə, cığırında ïtmişəm?
İnciyib-küsmüşəm, çıxıb getmişəm
Diqqətlə bax qayasında bitmişəm
O ana dağları unutmamışam.
GEDİB
Yenə əvvəlki tək döyülmür qa(b)ım
Küsüb, inciyibdi qonağım, gedib.
Əsir düşüb, babam düşən yurd yeri.
Çatılmır müqəddəs ocağım, gedib.
Anam dağlar ürəyimə yol açmır
Çəmən-çölüm qəribsəyib gül açmır
Lal olub susubdu, nəğməm dil açmır
Yayılıb cahana sorağım, gedib.
Nəm oldu gözlərim, yaş ömrü yazdım
İtirib yolumu çaş ömrü yazdım
Bağlayıb bağrıma daş ömrü yazdım
Donub mürəkkəbim, varağım gedib.
Fərrux günahkaram, dilim kəsilib
Sağım bağlı qalıb solum kəsilib
Bütöv bədənimdən qolum kəsilib
Yoxdu güman yerim, yarağım gedib
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Həmid MÜCAVİR

FANİ DÜNYA
Həyat qəribədi, fanidir dünya,
Bilmirsən bu günün, sabahı nədi?
Bu gün dünənini tanımayırsa,
Görəsən dünənin günahı nədi?
İnsan doğulanda gözləri görmür,
Bu zalım dünyaya ağlayır, gülmür.
Allaha məxsusdu, heç bir kəs bilmir,
Həminki fəryadın izahı nədi?
Pis əməl şeytana çox qapı açar,
Şeytana uyan qəlb olar tarimar.
Əzəldən olubdu iblis tamahkar,
Bəs Adəm oğlunun tamahı nədi?
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Ey insan, hər zaman yaxşılıq düşün,
Hər zaman hər yerdə ağ olsun üzün.
Özün öz nəfsindən qorunmaq üçün
Çalış, bil bəndənin silahı nədi.
QARA TORPAQ
Səni məndən alıb apardı ölüm,
Vaxtsız ayrılığa dözə bilmirəm.
Dünyadan bezsəm də, sən varsan deyə,
Xəyal dünyamızdan bezə bilmirəm.
Biz qalib gəlsək də eşq savaşında,
Əcəl qıydı sənə çox gənc yaşında.
Sənin yoxluğunla mən göz yaşımda,
Kədərdən boğulub üzə bilmirəm.
Fələk bizə gəldi çox kələkləri,
Ayrılıq bəxş edən sərt küləkləri.
Telinə düzdüyüm tər çiçəkləri,
Məzarın üstünə düzə bilmirəm.
Bu eşqi məhv edib söndürdü ölüm,
Mən sənsiz dünyada çəkirəm zülüm.
Torpağın altında yatırsan gülüm,
Torpağın üstündə gəzə bilmirəm.
EY HƏYAT
Ey həyat! Sən məndən nə istəyirsən,
Dərd verib doymadın, yenə verirsən.
Səbəbin de bilim, neyçün axı sən?
Çəkilməz dərdləri mənə verirsən.
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Yağdırıb yağış tək kədəri qəmi,
Sən xoşbəxt eylədin de görüm kimi.
Zamansız tökülən yarpaqlar kimi,
Qara saçlarımı dənə verirsən.
Dərdimi söylədim qəmli buluda,
Kədərdən od tutub, alışdı yandı.
Yerdə mən ağladım göydə də bulud,
Mən davam etsəm də yağış dayandı.
Hər qəmli gözlərdən nəm çəkərək mən,
Qurudan qaçıram, yaşa düşürəm.
Dərd ilə ağlayan qəmli buludun
İndi göz yaşını başa düşürəm.
KÖMƏK VER ALLAH
Bu dünyada hər bir kəsin qəlbinə
Məhəbbət sovuran külək ver, Allah.
Sevilərək sevənlərin bəxtinə,
İnsan simasında mələk ver, Allah.
Sev ürək, elə sev yanma sevgidən,
Ağrıyıb sızlasan sanma sevgidən.
Xəstəlikdən olsun amma sevgidən,
Mənə ağrımayan ürək ver, Allah.
Məcnunun sonunu mən bilə-bilə,
Məhəbbət sözünü gətirdim dilə.
Səadət bəxş edən məhəbbət ilə
Dünyamı parladan bəzək ver, Allah.
Həmid çox istədi məhəbbət verdin,
Gözlənilməz anda sən xəlvət verdin.
Dərd verdin, kədərli bir qismət verdin,
Çarəsi səndədi kömək ver, Allah.
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Sərvər MƏS
SUM

AYRI QALDI BU TORPAĞ
ĞIM, DAŞIM HEY...
H
Vətən, səni
s Araz boyu izlədim,
Həsrətin
ni ürəyimdə gizlədim,
Gah Bak
kıda, gah Təbrizzdə gözlədim,
Ömür bitdi, sona çatdı yaşım hey....
Ayrı qalldı bu torpağım
m, daşım hey....
İşğal old
du, artdı qəmim
m, zillətim,
Yurd daağıldı, pərən düşşdü millətim,
Vətən dedim,
d
millət dedim inlədim,
Qar-borrandan ayılmadıı başım hey...
Ayrı qalldı bu torpağm, daşım hey...
Tapdalaandı İrəvanım, D
Dərbəndim,
Düşmən
nlərin əlindədi ççox kəndim,
Bir başıımdı iki əldi əfəəndim,
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Şirin ikən zəhər oldu aşım hey...
Ayrı qaldı bu torpağım, daşım hey...
Bozkırları gül-çiçəklə süslədim,
Millətimə bir bütövlük istədim,
Tanrı dağdan Ağrı dağı səslədim,
Qurumadı mənim bu göz yaşım hey...
Ayrı qaldı bu torpağım, daşım hey...
GƏZİRƏM
Çox vaxt xoflanıram döngədən, tindən,
Gündüz də əlimdə çıraq gəzirəm.
Özümü anlayan, bilən bir gündən,
Çalışıb insandan qıraq gəzirəm.
Yanan ürəyimi verib ellərə,
Dərdimi həmişə dedim yellərə,
Külək sığal verir indi tellərə,
Qalıbdı cibimdə daraq, gəzirəm.
Kimsəni görmədim dura sözündə,
Qalmışam çox zaman Leylan düzündə,
Bir dost axtarıram bu yer üzündə,
Salmışam hər yerə soraq, gəzirəm.
Dünyaya yiyədi indi süləklər,
Abır da saxlamır xəlbir-ələklər,
Günah dəftərimi çırıb mələklər,
Nə vaxtdı əlimdə varaq gəzirəm.
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İSTƏYİRƏM
Bahar vaxtı, payız vaxtı,
Yağış yağsın, istəyirəm.
Qartal göydə qursun taxtı,
Durub baxsın, istəyirəm.
Tırmanc verəm bir daşına,
Baxam bulud savaşına,
Buz bulaqlar göz yaşına,
Dönüb axsın, istəyirəm.
Yurd yerinə xalı sərim,
Yamacında çiçək dərim,
Arzularım, istəklərim,
Qanad taxsın, istəyirəm.
Bir də deyim olsun nələr,
Saçın yolsun divanələr,
Şam oduna pərvanələr,
Canın yaxsın, istəyirəm.
Tir gəzdirmə öz gözündə,
Məna olsun hər sözündə,
Bir gün açıq göy üzündə,
Şimşək çaxsın, istəyirəm.
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Həsən QURBANOĞLU

NƏ BİLSİN
Körpəliyi dağ döşündə keçməyən,
Dağın qədrin necə bilsin, nə bilsin ?!
Laləli, nərgizli düzü gəzməyən,..
Bal şirəsi, dadı nədi, nə bilsin?!
Selə düşüb, dağ çayını keçməyən,
Şimşəkli yağışda, çəndə itməyən,
Dumanda, çisgində haray çəkməyən,
Dağ sədası-səsi nədi, nə bilsin ?!
Ceyran-cüyür cığırını görməyən,
O cığırla,kol altından keçməyən,
Hər bulaqdan bir qurtum su içməyən,
Dağ suyunun dadı nədi, nə bilsin ?!
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Yemlik,quşəppəyi,quzuqulağı,
Yeməyibsə qımıyla, qazayağı,
Təkə kimi qalxmayıbsa sirt dağı,
Dağı gəzmək nə deməkdi, nə bilsin ?!
Seyrə dalmayıbsa, bədirli Ayı,
Kənddə görməyibsə, bir bayram ayı,
Görüb, duymayıbsa bahar harayıSevinc nədi, həvəs nədi, nə bilsin ?!
Həsənin çəkdiyi elə bu dərtdi,
Sevimli gəncliyi dağlardan endi,
Şəhərdə bilinmir bu kim, o kimdi..?!
Gələçək nəslimiz nəyi nə bilsin ?!
ANA DİLİMİ
Azəri xalqımın hər kəlməsinə,
Neçə igidləri qurban vermişik.
Təki, dilimizə toxunulmasın,
Bu dillə beşikdə ana demişik.
Dədəm- Qorqud soy -soylayıb, bu dildə,
Nizamiyə böyük düha - demişik.
NƏSİMİ söz üstə,sərpa soyulub,
Füzuli şerinə -ata demişik.
Şah İsmayıl, şah olubdu -bu dillə,
Koroğlu “nərəsi” yayılıb elə,
Abbas, Qərib sazı gətirib diləAzəri dilində dastan demişik.
Vaqif, Vidadinin - “Durnalarına'',
Alı, Ələsgərin yaylaqlarına,
Vurğunun, Arifin Qazax elinə,
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Ana dilimizdə salam - demişik.
Bükbülün, Cabbarın, Xanın səsiylə,
Pənahın, Şakirin şikəstəsiylə,
Müşfiq, Bəxtiyarın, Məmməd ArazınDiliylə -söz qoşub, şeir - demişik.
Bir az xatırlatdım ana dilimi,..
Yağılar tərk etsin, mənim elimi !..
Kimlər,..bəyənmirsə, doğma dilimi ?!..
Elə, beləsinə yağı -demişik !
Azərbaycan elim, azəri xalqım,
Böyük uğurlarla çəkilir adın,
Öz ana dilinlə şöhrət, şanınıYabançı dillərə, qalib görmüşük.
SEVƏNLƏR GÜNÜ münasibətilə
Saz olsan, çəkilib simin olacam,
Sel olsan, suyunda lilin olacam,
Od olsan, yanacam külün olacam,
Gəl, onda biz sevək bir- birimizi..!
Gəzəcəm bağçanı öz bağçam kimi,
Dərəcəm gülünü öz dağım kimi.
Çəkəcəm qayğını öz qayğım kimi,
Gəl, onda biz sevək bir- birimizi..!
Taleyimə düşən xal sən olursan,
Səhərim sökülür, dan sən olursan,
Ruhumuz birləşir,can sən olursan,..
Gəl, onda biz sevək bir-birimizi..!
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Əfşan YUSİFQIZI

VƏTƏN
Dərd-dərdə qarışıb ağ saçlarında,
Ismətin, namusun, həya-arın da.
Sənə bu dünyanın sərt yollarında,
Çox daşlar atacaq hər yoldan ötən,
Sən öz qamətini uca tut, Vətən!
Hər yandan tənələr üstünə yağdı,
Hər yerin niskildi, hər yerin dağdı.
Sənin öz Dənizin özünü boğdu,
Batdı burulğanda tapılmır itən,
Sən öz qamətini uca tut, Vətən!
Mənim də taleyin sənintək qara,
Sinən başdan-başa dərd, vərəm, yara.
Mən də qoşulmuşam sən inadkara,
A 169 a

A ALMANAX-II a

Çox tənə edəcək bizə hər yetən,
Sən öz qamətini uca tut, Vətən!
Yaşa o möhtəşəm adın, namınla,
Yaşa muradınla, arzu-kamınla
Əfşanı da yaşat öz ilhamınla,
Səni vəsf eyləyim mən bədahətən,
Sən öz qamətini uca tut, Vətən!
BİLMİRƏM
Bilmirəm təb küsüb,ya mən küsmüşəm,
Bir sətir,bir misra düzə bilmirəm.
Sözdə qəhəd olub indi bilmişəm,
Daha məhəbbətdən yaza bilmirəm.
Təbdə çata bilmir hayıma mənim,
Hər günüm çevrildi,ayıma mənim.
Düşmədi bir xoş gün,payıma mənim,
Haqqdan,ədalətdən yaza bilmirəm.
Bir dəli sevdadan yazana döndüm,
Eşq yolunda ağlın azana döndüm.
Söz söyləyən dəli ozana döndüm,
O dəli həsrətdən yaza bilmirəm.
Vaxt var idi,səadətdi dərdi də,
Istəyirdim bu qəlbimi dərd didə.
Bilməz idim könlüm bir gün dərd edə,
Dərdi-səadətdən yaza bilmirəm.
Əfşanam yazmaram birdə sevgidən,
Ürəyim incidən,qəlbimi didən.
Bir ömür sadiqəm,görəsən nədən,
Eşqə sədaqətdən yaza bilmirəm.
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SÖYÜD
İllərin həsrəti çöküb üzünə,
Zülfünü niqabtək çəkib üzünə.
Salxım tellərini töküb üzünə,
Boylanır yollara pərişan söyüd.
Tənhalıq zamanın üzündən düşüb,
Durub tufanlara dözümdən düşüb.
İndi sevənlərin gözündən düşüb,
Yanıb öz dərdinə alışan söyüd.
Ucalıq gəzənlər saymadı məni,
Yandım, kölgəsinə qoymadı məni,
Çinar da sənintək duymadı məni
Mənimlə mənim tək danışan söyüd.
QƏLBİMİ
Yenə qəhər yaşı dondu gözümdə
Yenə söz yarası vurdu qəlbimi
Yenə təbəssümüm söndü üzümdə
Yenə bu insafsız qırdı qəlbimi
Hər sözü bir oxdu,boşuna gəlmir,
Insafı gözümün yaşına gəlmir.
Mən nə yazıramsa xoşuna gəlmir,
Qəm qüssə,bürüdü,sardı qəlbimi.
Əfşan necə atsın axı qələmi,
Yazmaqla azalır dərdi,ələmi,
Sevənin cəzası söylə beləmi?
Hər sözü qılınc tək yardı qəlbimi.
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Arzu MÜZƏFFƏRQIZI

AZƏRBAYCAN BAYRAĞIM
Baxıram bayrağıma, baxıram məğrur-məğrur,
Başı dik dayanmışam, ürəyimdə var qurur,
Dalğalan ey bayrağım, sənin önündə durur,
Vətənimin əsgəri, ən böyük iftixarla,
Dalğalan ey bayrağım, bax beləcə vüqarla!
Bizim and yerimizsən, qarşında diz köçürəm.
Son damla qanımadək, səninəm, and içirəm,
Ölməzliyin yolunda min yol candan keçərəm,
Deyir hər bir əsgərin bu sözləri vüqarla,
Önündə növbə ilə dayanır iftixarla!
Azərbaycan adlanan qədim ulu elimin,
Türklüyümün, dinimin, həm müasirliyimin,
Hamımızın fəxrisən, müqəddəslik rəmzisən,
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Bütün bəşəriyyətin ocağı sən, közü sən,
Dalğalanan işığım, yazılan nur varağım,
Məğrur dağım, can yerim, Azərbaycan bayrağım!
ŞƏKİ
Fərəhdi vəsf etmək, yurdunu öymək,
Şair Bəxtiyardan sonra söz demək.
Bəxtiyar deyibdi bu ulu sözü.
Ucalıb, yüksəlib, durub dağ təki
Dağların qoynunda dağ olan Şəki.
Girsən qapısından özün görərsən.
Var çox əzəmətli bir “Xan sarayı”
Tarixi abidə görmək istəsən.
Sənə xoş olacaq “Karvansarayı”.
Dağların qoynunda dağ vüqarıyla,
Heykəl tək durmayıb canlıdı sanki.
Ucalıb boylanıb “Ana Heykəli”
Dağların qoynunda bir dağdı Şəki.
Çoxdu şəhərimin gözəl yerləri,
Gəzdikcə anbaan olursan xoş hal.
“Narıncı Qalası”, “Şam Meşələri “
Sənə gəl-gəl deyir səsləyir “Marxal”.
Dalanı döngəsi olub adbaad
Ən kasıb insanı görsə bir qonaq.
Əzizlər qonağı, olar qəlbi şad
Mən də cürət etdim el qızı təki
Dedim ki, mən sənə vurğunam Şəki.
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BU HƏYAT GÖZƏLDİ
Hər sözün, hər kəlmən əzizdir mənə,
Yenə ümid verdin səni sevənə,
Məni valeh etdin bircə sözünə,
Röyada, xəyalda olsa da belə.
Bu həyat gözəldir, gözəl səninlə!
Yalnız xəyalınla həmdəm olmuşam,
Sənli xəyallarda çox ucalmışam,
Bəzən ağlamışam, küskün qalmışam,
Ölməyən bir sevgi yaşadım sənlə,
Bu həyat gözəldir, gözəl səninlə!
Sən mənə neylədin, yenə neylədin,
Xəyallar evimə səfər eylədin,
Daha söz söyləmə, qəddimi əydin,
Bu sevən könlümü bir azca dinlə,
Bu həyat gözəldir, gözəl səninlə!
Əllərin qapımı döymürsə, döymə,
Ürəyin sevmirsə, xətrinə dəymə,
Dilinə şirin söz gəlmirsə demə,
Sənli xəyallarım yaşayır günlə,
Bu həyat gözəldir, gözəl səninlə.!
Düşdüm sevgi adlı gözəl aləmə,
Sevdirdin özünü girdin qəlbimə,
İndi bu dərdimi söyləyim kimə?
Mən səni sevirəm, sevirəm hələ,
Bu həyat gözəldir... gözəl səninlə.
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Rəfiqə İSAQQIZI

ŞÜKÜR OLSUN
Qardaşım oğlu Fuad hərbi xidmətə yola düşür. Tanrım
bütün əsgərlərimizi öz pənahında saxlasın.
Şükür olsun böyuyüb,
Çatmısan əsgər yaşa.
Vətənin xidmətini,
Sağ-salamat vur başa.
Tanrı sənə yar olsun.
Hər bəladan qorusun.
Ayıq, sayıq ol hər an,
Düşmənə vermə aman.
Vətənin keşiyində,
İgid əsgərtək dayan.
Qələbə müjdəsini
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Sizlərdən gözləyirik.
Salamat gəlmənzi
Tanrıdan diləyirik.
BACI
(Dünyasını nakam dəyişən, məzarı düşmən
əlində qalan Bacım Kifayətə)
Sənin yoxluğundu qəlbimi didən,
Hakan taleyindi məni incidən.
Yoxdu məzarını ziyarət edən,
Nə tez bu dünyadan küsdün sən bacı.
Taleyin, qismətin acıdan acı,
Qoymadı başına fələk baş tacı.
Yazılan dərdinin yoxmuş əlacı,
Nə tez bu dünyaban küsdün sən bacı.
İyirmi dörd yaşına təzəcə keçdin,
Məzarı əbədi bir məkan seçdin.
Gəlinlik geymədən dünyadan köçdün,
Nə tez bu dünyadan küsdün sən bacı.
Nə tez söndü sənin ömür çirağın,
Soyuq buza döndü odun, ocağın.
Yarımçıq yazılıb ömür varağın,
Nə tez bu dünyadan küsdün sən bacı.
Qəlbimdə nisgillər, yaralar oldun,
Tək bircə rəsminə dünyama doldun.
Gül kimi açılıb, gül kimi soldun,
Nə tez bu dünyadan küsdün sən bacı.
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OLA
Unudüb dərdi, qəmi,
Bir bəxti gülənin ola...
Sevə səni məcnun kimi,
Dərdini bölgənin ola...
Gül dərəsən gül bağından,
Bal süzülə dodağından.
Lalə kimi yanağından,
Öpüb məst olanın ola...
Əlin tuta əli, üzü,
Seyr edəsən çölü, düzü.
Saymayıb doxsanı, yüzü,
Dərdindən ölənin ola...
Əhdə vəfa saxlayasan,
Yarına bel bağlayasan.
Kövrələsən, ağlayarsan,
Göz yaşın silənin ola...
Saf sevgiyə sevgi qatıb,
Qəlbinə kəməndin atıb.,
Vəsv edib, vəslınə çatıb,
Bir şair olanın ola...
Dözüb dəminə, qəhrinə,
Bağlana şirin merhinə,
Eşqinin düşüb sehirinə,
Bir qədir bilənin ola...
A 177 a

A ALMANAX-II a

Gülər ELDARQIZI

ACI XATİRƏ
Əqrəbdən asılıb, dayanmışam ki,
Sənli günlərimi saxlaya bilim.
Geriyə dönməyə üzüm yox artıq,
Elə bir söz de ki, ağlaya bilim...
Acı xatirə də şirin dadarmış,
Hər dəfə yadına salıb duyunca.
Deyirlər sevgini elə yaşa ki,
Yandırsın qəlbini ömür boyunca.
Kimin məhəbbəti sonacan yetib...
Kimin arasında söz olmayıb ki...
Gümansız, şübhəsiz ömür yetişməz,
Günahkar ürəkdir, göz olmayıb ki...
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Sən mənim ömrümə elə hopmusan,
Bütün təqvimlərdə görürəm səni.
Əksin möhürlənib baxışlarıma,
Divar saatına hörürəm səni.
QAR ŞƏKLİNDƏ
Qəm qəlbimi dələndi,
Köksümdə kündələndi.
Həsrətin dənələndi
Yoluma nar şəklində.
Nə ölüyəm, nə diri,
Kiri, bivəfam, kiri!
Varmı insafsız biri
Sənintək yar şəklində?
Qürurumu- gəl- əyim,
Vüsalındır gərəyim.
İnildəyir ürəyim
Bir kaman- tar şəklində.
Gözüm həsrət qoxuyur,
Ömrə kədər toxuyur.
Sənə nəğmə oxuyur
Dil ahu- zar şəklində.
Nədir suçum, günahım,
Qəm saçır hər sabahım.
Göyə ucalan ahım
Ələnir qar şəklində.
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NAĞIL ÖMÜR
Uşaq vaxtı qar yeyərdim, yağanda,
Uşaq qəlbim şadlanardı sevincdən.
Nə biləydim tale məni sıxanda
Könlüm olar bir yetim quş, sevinc dən.
Yadımdadır, üşüməzdim qışda da,
Bir hərarət duyulurdu hər üzdən.
İnsan uşaq olarmış qırx yaşda da,
Üşüyərmiş buz baxışdan, qar üzdən.
Qar adamı düzəldərdik həyətdə,
Gün çıxanda əridərdi "adamı".
İndi məni üşüdür bu həyat da,
Gün də vurmur könül adlı odamı.
Qar yağardı, budaqları əyərdi,
Deyərdilər bu hikmətdir, ağıldır.
Onda mənə nənəm nağıl deyərdi,
Artıq ömrüm başdan-başa nağıldır.
Nağıl ömrün bitməyinə az qalıb,
Taleyimə üç alma da düşəcək.
Payız ötüb, qış gəlibdir, yaz qalıb,
Son baharım üç almada düşəcək.
Uşaq vaxtı qar yeyərdim, yağanda,
Uşaq qəlbim şadlanardı sevincdən.
Nə biləydim tale məni sıxanda
Könlüm olar bir yetim quş, sevinc dən.
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Ülkər NİCATLI

GÖZ YAŞI NAĞILI
Əlini qoy bu misranın alnına,
Niyə qalxıb qızdırması, bir öyrən.
Bu ürəyin ağrısını, dərdini,
Təsəllinin qılığına gir, öyrən.
Həsrət ilə tüstülənən bu ömrü,
Adam kimi çıxar daha yadından.
Ümidinə xəbər yolla, gələndə,
Danışmasın bir də sənin adından.
Üzündəki son təbəssüm yerində,
Dərd özünə təzə bağça-bağ salıb.
Ürəyini bu misradan götür, get,
Həsrət onun gözlərinə ağ salıb.
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Açıq qalıb ayrılığın qapısı,
Bu qapının qapısını bağla, get.
Səndən sonra dərdi sevindirməyə,
Bircə damla göz yaşını saxla, get.
Dodaqları titrəyən bu misradan,
Əhvalını soruş indi bu şeirin.
Olanımı bilirsən ki, ilahi,
Göz yaşımla göz yaşını yu şeirin.
HAYIF
Qəmli gölərimdə yaş çiçəklədi,
Qəlbimdə derd adli das çiçəklədi.
Yazım qara düşdü, qış çiçəklədi,
İtdi dumanlarda soragim hayif.
Fələk daş elədi səbrimin ustə,
Durdum qazılmamis qəbrimin üstə.
Ümid gözü yolda qulağı səsdə,
Dünyadan köç edir marağım hayif.
Küləklər sovurub ocaq külümü,
Qəfil xəzan vurub qöncə gülümü.
Kədər daşa basıb şair könlümü,
Ağlayır sinəmdə varağım hayıf.
Bəxt ağza su alıb, laldı, ilahi,
Dərdin yanaqları aldı, ilahi.
Arzular yollarda qaldı, ilahi,
Düşüb uümid adlı bayrağım hayıf.
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SEVDALINAM
Sənsiz mənim ürəyimə qəm qonur,
Gözlərimə bulud-bulud nəm qonur.
Həm od tutur yanır künlüm, həm donur
Sevdalınam, küsmə məndən, əzizim.
Mən adına eşq xənası toxudum,
Gəlişindən sevgi ətri qoxudun.
Baxışından bir küskünlük oxudum,
Sevdalınam, küsmə məndən, əzizim.
Bu ömürdü hər anı bir naxışdı,
Gah bahardı, gah payızdı gah qışdı.
Xatirələr bir-birinə qarışdı,
Sevdalınam, küsmə məndən, əzizim.
Qıyma qərib ürəyimə soz dəyə
Ruhum təşnə sevgi dolu badəyə.
Vədə verdim, gecikdim o vədəyə,
Sevdalınam, küsmə məndən, əzizim.
Heç vaxt enmə arzuların atından,
Sevgi qoxu gəl Ülkərin adından.
İncikliyi çıxar daha yadından,
Sevdalınam, küsmə məndən, əzizim.
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Elmira CƏFƏRQIZI

QARTAL YUVASINA QARĞALAR QONDU
Günah axtarmayaq heç özgələrdə,
Guya dözəmmirik indi bu dərdə.
Torpağa məhəbbət yox olan yerdə,
İtirdik biz vətən torpaqlarını.
Doyduq cəh-cəhindən sarı bülbülün,
Ölmədik dərdindən xarı bülbülün.
Düşünə bilmədik barı bülbülü,
İtirdik biz Vətən torpaqlarını.
Böyüyə sayğılar azalan zaman,
Aqillər əlacsız sozalan zaman.
Nadanlar qışqırıb söz alan zaman,
İtirdik biz Vətən torpaqlarını.
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Bilmədik oynanan hansı oyundur,
Bu nə başlanğıcdır nə də ki sondur.
Qartal yuvasına qarğalar qondu,
İtirdik biz Vətən torpaqlarını.
DƏRDİMİ
Ey sınıq ürəyim, yaralı könlüm,
Mən kimə söyləyim dastan dərdimi.
Çəkirəm tək, tənha, yalqız, köməksiz,
Mənim fil dərdimi, aslan dərdimi.
Ömrümə nə qara küləklər əsdi,
Dağ çəkdi sinəmə fələyin qəsdi,
Tanrım bir dərd verdi, ömürlük bəsdi,
Çıxartdı yadımdan qalan dərdimi.
Çaldı ürəyimdən bir əfi ilan,
Ömrümü, günümü eylədi viran,
Sağalmır, qövr edir, gün-gündən yaram.
Bilməyir bir təbib loğman dərdimi.
Açıram səhəri güman içində,
Gedirəm, yollarım duman içində.
Çırpınar ürəyim al qan içində,
Anlamaz nə fayda nadan dərdimi.
QORXURDUM
Könlümə haqq nuru süzüldüyü vaxt,
Ürəyim hər şeyə üzüldüyü vaxt,
Qəlbimdə söz-sözə düzüldüyü vaxt,
Mən şair olmaqdan yaman qorxurdum.
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Sevinc ürəyimi tərk edən zaman,
Xəyallar baş alıb bərk gedən zaman,
Böyük Fizulini dərk edən zaman,
Mən şair olmaqdan yaman qorxurdum.
Mənlə dost olmağa bir Pəri gəldi,
Mən qaçdım arxamca yola düzəldi,
Axır ki qorxduğum başıma gəldi,
Mən şair olmaqdan yaman qorxurdum.
İSTƏYİRƏM
Fikirlərin dumanında
İtmək, azmaq istəyirəm.
Unudaraq bu dünyanı,
Şeir yazmaq istəyirəm.
Qəlbimdəki ağrıları
Qələmimin hökmü ilə
Ürəyimdən bircə-bircə
Mən çıxartmaq istəyirəm.
Qəm tökülür yazdığımdan,
Arzularım bambaşqadır.
İnsanların sevincinə
Sevinc qatmaq istəyirəm.
Bu dünyanın çox üzü var,
Xəyanəti, şər sözü var.
Sözlərimlə öz dünyamı
Mən yaratmaq istəyirəm.
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Səbahət LƏNKƏRANLI

QƏLƏBƏ ƏTRİ
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Mübariz İbrahimova
Şəhadət şərbəti içmişdi ürək
Cəsarət qanında açmışdı çiçək
Qeyrətlə siyrilmiş ər qılıncı tək
Düşmənin başına endi Mübariz.
Qisas selləri tək coşub, çağladı
Qorxunun üzünə qapı bağladı
Düşmən ordusunu əsir saxladı
Susmayan haraydı, ündü Mübariz.
Söykənib bir çopur Vətən daşına
Düşmənlə cəng etdi o təkbaşına
Dedi: Qoy dolanım, Vətən, başına
Asta pıçıldadı, dindi Mübariz.
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Vətənin halına hər an kövrələn
Düşmənin bağrını ox kimi dələn
Üzü yurda sarı hələ yol gələn
Qələbə ətirli gündü Mübariz.
VƏTƏNDİR
Zalımın önündə diz çökməyibdi
Əzablar önündə bel bükməyibdi
Heç zaman gözündən sel tökməyibdi
Mənim gözlərimin nuru Vətəndir.
Tarixlər adlayıb şanı, şöhrəti
Tarix bayraq edib bu həqiqəti
Tomris ismətidir, Babək qeyrəti
Mənim gözlərimin nuru Vətəndir.
Bir bax sinəsində nələr var, nələr
Könül güzgüsüdür dağlar, dərələr
Alnımdan öpübdür uca zirvələr
Mənim gözlərimin nuru Vətəndir.
Könlüm vurulubdur əzəmətinə
Ürəyim bələnib məhəbbətinə
Daim qucaq açıb Səbahətinə
Mənim gözlərimin nuru Vətəndir.
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DOSTLUQ
Qəlbimi qəlbinə eşq ilə bağla,
Onun ülfətiylə həmişə çağla.
Anla mənasını yadında saxla
Həyatda ən böyük sərvətdi dostluq.
Könlünü isidər boranda, qarda
Ondadır düz ilqar, həm etibar da
Çəkər qeyrətini çətində, darda
Döyüş meydanında cürətdi dostluq.
Sənin kədərinə o sevinc qatar
Dərdini daş kimi uzağa atar
Səninçün özünü odlara yaxar
Heç vaxt yenilməyən qeyrətdi dostluq.
Ən gözəl qismətdi, həm ən gözəl baxt
Könüllər mülkündə o qurubdu taxt
Səbahət, sən bunu unutma heç vaxt
İnsana əbədi hörmətdi dostluq.
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Rəqibə QƏVVAS

DÜŞÜB KÖNLÜMƏ
Aşıq, qurban olum dilləndir sazı
Çal, “Yanıq Kərəm”i düşüb könlümə.
Qoy səsin bürüsün Kürü, Arazı,
Çal, “Yanıq Kərəm”i düşüb könlümə.
Göldə tənha üzən sonanı ovut,
Sinəsi dağlanmış ananı ovut
Həsrət ocağında yananı ovut,
Çal, “Yanıq Kərəm”i düşüb könlümə.
Bir sənəm görmüşəm dodağı püstə,
Qəmzəsi aşiqin salıbdır xəstə,
Götür telli sazı bas sinən üstə,
Çal, “Yanıq Kərəm”i düşüb könlümə.
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Nazlı gözəllərin telini oxşa,
Gölün çəmənini,gülünü oxşa,
Dağların gur axan selini oxşa,
Çal, “Yanıq Kərəm”i düşüb könlümə.
Qəvvasam qəlbimi qirma sən Allah,
İncitmə, köksündən ucalmasın ah,
Bu gün gətirmişəm mən sənə pənah,
Çal, “Yanıq Kərəm”i düşüb könlümə.
GÖZ YAŞIDI
Göy üzünün bulud-bulud
Topalanan yağışı var.
Hər insanın taleyinin
Enişi var,yoxuşu var.
Yaradılmış hər canlının
Milyon cürə naxışı var.
Bu bəxtinin yağışıdı,
Bu qismətin naxışıdı.
Zaman-zaman insan oğlu
Əlçatmazın davasında,
Xülyalarda oynayırsan,
Var-dövlətin havasında.
Sağsağanın nə işi var,
Bildirçinin yuvasında.
İddialar davasıdı,
Hərisliyin havasıdı,
Günahsızın yuvasıdı.
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İSTƏYİR
Göylər məni yaman çəkir özünə,
Deyəsən,verdiyin geri istəyir,
Ruhum səmaları,cismim torpağı,
Payıma yazılan yeri istəyir.
Bu boyda dünyaya sığışmıram mən,
Sıxılır,darıxır ruhum bədəndə.
Deyəsən,azadlıq istəyir məndən,
Əslində yamanca yorğunam mən də.
Dünyanın şələsi elə ağırdır,
Yaman yorulmuşam,çəkə bilmirəm.
Nə qoyub getməyə ixtiyarım yox,
Nə də ətəyimdən tökə bilmirəm.
Gözlərim dikilib ulduza,Aya,
Xəyalım göylərdə piyada gəzir.
Yalın ayaqlarım qərib dünyada,
Nabələd yollarda karıxıb bezir.
Niyə cəzb eləyir məni bu göylər,
Niyə xəyalımı çəkir özünə?
Deyəsən,tapmışam yanılmıramsa,
Düşmüşəm bir “gizli yol”un izinə.

õ
A 192 a

A CAHANA SIĞMAZAM a

Tahirə HƏBİBİ

OLURAM
Nə çox sözün xiridarı,
Mən milyonda yüz oluram.
Ustadlarım zirvəli dağ,
Mənsə dərə, düz oluram.
Dərd içində göllənirəm,
Axarım yox, lillənirəm,
Qəlb coşanda dillənirəm,
Varaq-varaq söz oluram.
Zirvəsindən yerə enən,
Taleyindən üzü dönən,
Qəlbdə həyat eşqi sönən,
Ürəklərə köz oluram.
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Eşqə dəyər verənləri,
Arzulu gül dərənləri,
Qoşa görsəm sevənləri,
Maraq dolu göz oluram.
Bir minnətli şimşək çaxsa,
Verdiyini başa qaxsa,
Əgər mənim sözüm haqsa,
Yüz əyriyə düz oluram.
Yumulur göz qapaqlarım,
Pıçıldamır dodaqlarım,
Solur ömür yarpaqlarım,
Xəzan fəsli-güz oluram.
Kimi silah-yaraq ilə,
Mən də qələm-varaq ilə,
Elm adında çıraq ilə,
Gecəyə gündüz oluram.
Həbibiyəm, haqqa mail,
Rəbb verənə oldum qail,
Kimsə məni sansa sail,
Lap bozaran üz oluram.
SÖZÜMÜN AĞASIYAM MƏN
Kim ki hökm etməyə göstərsə meyil,
Nəzərdən də düşüb, qalacaq veyil,
Ağalıq eyləmək? O, mənlik deyil,
Hələ də anamın çağasıyam mən,
Təkcə öz sözümün ağasıyam mən.
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Çoxunun ağalıq eşqi başında,
Nökər zənn eyləyər öz qardaşın da,
Xan-nökər əyyamı var yaddaşında,
Özüm inəyimi sağasıyam mən,
Təkcə öz sözümün ağasıyam mən.
Mərhəmət, nəciblik babamdan qalıb,
Qanımda, canında dərin kök salıb,
Alışan qəlblərin sorağın alıb,
Təşnə ürəklərə yağasıyam mən,
Təkcə öz sözümün ağasıyam mən.
Kim kimin başına corab toxuyur,
"Balıqlar" başından nə pis qoxuyur,
Ağalıq gündəmə meydan oxuyur,
Sanma ki, erməni dığasıyam mən,
Təkcə öz sözümün ağasıyam mən.
"Bar" verdikcə başın əyənməyən çox,
Keçmişin, əcdadın öyənməyən çox,
Qından çıxıb qının bəyənməyən çox,
Zənn etmə o qının bağasıyam mən,
Təkcə öz sözümün ağasıyam mən.
Kürdəmir əsilli, Şirvan elliyəm,
Haqsızlıq görəndə yaman dilliyəm,
Həbibi ismiylə sizə bəlliyəm,
Sənətdə zirvəyə çıxasıyam mən,
Təkcə öz sözümün ağasıyam mən.
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Aysel SƏFƏRLİ

ŞEİRLƏR
Dərdimi göylərə min ümid ilə,
Yolladım,üstümə qayıtdı duam.
Bəxtim nəfəsimə qarğış edəndən,
Daha ciyərimə dolmayır hava.
Allaha yüksələn ahlarım kimi,
Cavabsız dualar düşdü başıma.
Hər gün öz ritmində rəqs edən qəlbim,
Itirib ritmini susdu qarşımda.
Həsrətin köhnələn rəsmin sinəmdə,
Götürüb çəkdilər kardioqramla.
Damardan çəkilən qan incələndi,
Demə qarışmısan canıma qanla.
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İndi boğazımda düyün düşmüsən,
Kimsə anlamadı, "troid"dedi.
Tarıma çəkilən sinirlərimi,
Həkim "sənsizlik"yox, xəstəlik bildi.
Canımda ağrıyan bax bu ayrılıq,
Mənim xəstəliyim,dərdlə savaşım.
Səni dərman kimi versələr mənə,
Ağrımaz ruhum da, nəinki başım.
Kədər göyərdikcə gözümün altda,
Əlimdə reseptlər qalaqlandı, bax.
Mən necə anlatım,bil, diaqnozum,"Acı qismətsizlik, həsrətdir", Allah.
ƏLLƏRİM UTANIR
Saçımın tumarı ilişdi, dərdin,
Üstümə atdığı qarmaqlarında.
Sən özgə əlini sıxdığın gündən,
Əllərim utanır barmaqlarımdan.
Taxanda qoluna sən özgə ömrü,
Mən dərdi gəzdirdim sol tərəfimdə.
Sənin qucağına tələsəndə qəm,
Qaldım qismətinin çöl tərəfində.
Çıx, uca bəxtinin eyvanında dur,
Bax, ordan atmışdın mənim canımı.
Girdin yatağına göz yaşlarımın,
Örtdü kirpiklərim qəm yorğanını.
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ƏLİL VƏTƏNİM
Sinəsi mərmi qızdırır,
Yuvası mərmi sobası.
Anaların səcdə üstə,
Ünvana yetməz duası.
Təqaüdlə qəm aldığı,
Gülüşü əlil,vətənim!
Üzdə nisgili yatanda,
Yanaqda sevinc ovlayır.
Baxışın hicrə tuşlayıb,
Kirpiyi gözün oxlayır.
Tanrı xəbərsiz qaldığı,
Duası zəlil vətənim!
Qarabağ dərdi üzündə,
Sillə yeri tək qızarır.
Laylasın çalır güllələr,
Uyumur şəhid məzarı.
Həsrətin buket olduğu,
Dərdləri əklil vətənim,
Gülüşü əlil vətənim!
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Tahir GÖRƏNLİ (Türkiyə)

AĞLARIM
Gecə gündüz arar oldum illərde
Tahir ile Zühre aşkı dillerde
Su gibi özledim seni çöllerde
Kırgın kaderime kızar ağlarım.
Aşkım çaresiz bir derdimi gizler
Arzu ile kamber misali bizler
Hikäyemde saklı görecek gözler
Bezgin kaderime kızar ağlarım.
Geceye sakladım şafak sökmeden
Seher vakti yolu eğip bükmeden
Sensiz daha fazla hasret çekmeden
Dargın kaderime kızar ağlarım.
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Hicrana uğradı benim düşlerim
Sarpa sarar oldu artık işlerim
Kalmadı çenemde sağlam dişlerim
Çılgın kaderime kızar ağlarım.
Ümitle bekledim gelecekgünü
Esti poyraz yeli çevirdi yönü
Zahiri unutma ha geçmiş dünü
Yılgın kaderime kızar ağlarım.
GELME NE OLUR
Hüzün şarkıları çalsın başımda
Git benden uzağa gelme ne olur
Aşk yaşadım yeter elli yaşımda
Bırak beni bana gelme ne olur.
Hayat ağacıma kuşlartünerken
Zamanı geçmişe bırak dönerken
Küllensin ateşler gece sönerken
Bırak beni bana gelme ne olur.
Bin cefa çekerim kanasın yaram
Küskünüm nefısle olur mu aram
Dünyaya gelirken ağlattı anam
Bırak beni bana gelme ne olur.
Anlayan anladı aynalar düşman
Sahte gülücükle olursun pişman
Bellidir kaynaya kaynaya taşman
Bırak beni bana gelme ne olur.
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Zahiri kal deme gitsin burada
Birtürkü söylensin arka sırada
Sözüne güvenme kalsın orada
Bırak beni bana gelme ne olur.
YÜRÜ BE MEHMET'IM SENI KIM TUTAR
Birleşir vatanda bozkurt yürekler
Milyonlarca insan, zaferi bekler
Silahı bırakıp kaçar köpekler
Yürü be Mehmet'im seni kim tutar.
Edward Lawrence den geliyor soyu
Osmanlıya kazdı arkadan kuyu
İkiyüzlü Arap değişmez huyu
Yürü be Mehmet'im seni kim tutar.
Türk Milleti namus gururla yaşar
Sudi Arabistan dinsize koşar
Hele Filistin'e bak haddin aşar
Yürü be Mehmet'im seni kim tutar.
Mehmetçik sınırda mehter çaldırır
Terörü ortada bir bir kaldırır
Toplanmış Avrupa Türk'e saldırır
Yürü be Mehmet'im seni kim tutar.
Türkün Türk'ten başka olmadı dostu
Zahiri'm der zoru görenler pustu
Kürtlüğü kullanan hain kin kustu
Yürü be Mehmet'im seni kim tutar.
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Azərr MƏMMƏD
DCƏFƏRLİ

CANIM, EY V
VƏTƏN
Sən türrkün ürəyi, döyyünən qəlbi
Sən şəərqin qapısı, cannı, ey vətən!
Qəfıl duman,
d
başın üsstün alanda
Sızladıı ürəyin, canın, ey vətən!
Qənim
m oldu yadlar yaaddaşın üstə
Köz baasdı köksünə, düüşmən ahəstə
Sovurd
du külünü, başınnın üstə
Sızladıı ürəyin, canın, ey vətən!
Sarsılm
maz torpağın, əyyilməz başın
Üç rən
ngli bayrağın olddu yaddaşın
Özün oldun,
o
öz qəlbinnə sirdaşın
Sızladıı ürəyin, canın, ey vətən!
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Kükrədi Arazın, göynətdi daşın
Köçkün düşdü, hərtərəfdən sirdaşın
Duman aldı, Şuşa, Xocalı, daşın
Sızladı ürəyin, canın, ey vətən!
QIYMA MƏNƏ, GETMƏ UZAQ, A ZALIM
Dedim, getmə, gözlərimdən uzağa
Sənsizliyin məni salar sazağa
Bu işvəyə, bu şivəyə, tuzağa
Dözməz ürək, sənsiz getmə, a zalım,
Qıyma mənə, getmə, uzaq, a zalım.
Qaşın üstə gözlərini gözlərəm
Sinəm üstə məhəbbətin izlərəm
Bu ağrıya, bu kədərə, dözmərəm
Dözməz ürək, sənsiz, getmə, a zalım
Qıyma mənə, getmə uzaq, a zalım.
Aylar, illər, dolaşdıqca gözümdə
Bəhanələr axtarıram özümdə
Qüsur yoxdur bir kəlmə də sözümdə
Dözməz ürək, sənsiz, getmə, a zalım
Qıyma mənə, getmə uzaq, a zalım.
Çəmən üstə ağ örpəyi qar salar
Keçər ömür, arxasınca zar qalar
Bu ağrıya bözməz ürək, qan salar
Dözməz ürək, sənsiz getmə, a zalım
Qıyma mənə, getmə uzaq, a zalım.
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SIZLAYAN QƏLBIMDƏN YARALARIM VAR
Barışa bilmirəm, dünən, bu günlə,
Köksümü doğrayan yaralarım var.
Darda qalıb Ağdam, Şuşa, Kəlbəcər,
Sızlayan qəlbimdə yaralarım var.
Çəkirəm, ahıma yollar ağlayır,
Kəmər çəkir, dağlar duman bağlayır.
Səs çəkirəm, Laçın, Göyçəm, ağlayır,
Sızlayan qəlbimdə yaralarım var.
Yol alır karvanım, gedir bahara,
Tapmıram yer, bilməm gedim mən hara.
Ümidim Qarabağ, geyinib qara
Sızlayan qəlbimdə yaralarım var.
Dərdimin üstünə dinmə, dərt gəlir,
Laləli çəməndə yenə, dərd bitir.
Ağlayır Xocalı, Göyçəm, gəl deyir,
Sızlayan qəlbimdə yaralarım var.
Dönüm, dönüm, döndərərəm başına
Dolaram düşməni Vətən başına
Dedim qurban, torpağına daşına
Sızlayan qəlbimdə yaralarım var.
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Sona ABBASƏLİQIZI

MƏNİ XATIRLA
Hər bir misrasında duyğular daşır,
Xəyal qanadlanır, sərhədlər aşır.
Şöhrəti dünyanı gəzir, dolaşır,
Gedib uzaqlarda məni xatırla.
Bu “fərman yolu”nu varmı getməyən,
Bircə ömür varmı sona yetməyən,
Sənət dünyasında heç vaxt bitməyən,
Sonsuz maraqlarda məni xatırla.
Baxmaz nə toxuna, nə də acına,
Burda çətin kimsə gözdən qaçına.
Türfə gözəllərin qara saçına,
Dəyən daraqlarda məni xatırla.
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Əsən söz mehiylə, ürəyim, oyan,
Bəsirət gözüylə cahana boylan.
Məcnun misralardan könlü doymayan,
Leyli maraqlarda məni xatırla.
Sənətkar ömrüdür bu sönməz ocaq,
Hikməti göylərə açıbdır qucaq.
Sənət zirvəsində daim duracaq,
Uca bayraqlarda məni xatırla.
KÖVRƏK MİSRALARIM
Hökmünə “mərhəba” ulu nəqqaşın,
Yaddaşı olmuşdu özü yaddaşın.
Xətrinə dəymədi payızın, qışın,
Kövrək misralarım, kövrək sözlərim.
Safdı ilhamımın ilki, əzəli,
Duyğum heç görmədi payız xəzəli.
Sevgiylə oxşadı min bir gözəli,
Kövrək misralarım, kövrək sözlərim.
Kövrək bir dünyadır şair ürəyi,
Bahar ətirlidir arzu, diləyi.
Daim əziz tutdu halal çörəyi,
Kövrək misralarım, kövrək sözlərim.
Üzü haqqa sarı ürəyim qaçır,
Könüllərin şahı müşküllər açir..
Qəlbimə, ruhuma nur, işıq saçır,
Kövrək misralarım, kövrək sözlərim.
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GÖRMÜŞƏM
Seyrinə varmışam mən bu cahanın
Bağça da görmüşəm, bağ da görmüşəm.
Var olub hər yana düşübdü yolum,
Aran da görmüşəm, dağ da görmüşəm.
Taleyim şox çəkib dərdi, möhnəti,
Daim uca bildim mən həqiqəti.
Oyub gözlərimi yurdun həsrəti,
Köksümə çəkilən dağ da görmüşəm.
Hərdən baharımda qış keçib mənim,
Sinəmin üstündən xış keçib mənim.
Demirəm günlərim xoş keçib mənim,
Qara da görmüşəm, ağ da görmüşəm.
Əyrini düz görüb düzü əyənlər,
Halaldan dəm vurub haram yeyənlər,
Heyatda hemise ” mənəm ” deyənlər,
Öləndə beş arşın ağda görmüşəm.
Görünməz namərddə mərd nişanları,
Çaqqala yaraşmaz qurd nişanları.
Boğazdan yuxarı danışanları,
Həmişə, hər yerdə saxta görmüşəm.
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Təbrizə PÜNHAN

DƏRDİM DUMAN OLUB
DAĞI GÖRÜNMƏZ
Elə həbs olmuşam məhəbbətinə,
Bağlanmış könlümün bağı görünməz.
Həyatın düşəndə dara, çətinə
Qaralan dünyamın ağı görünməz.
Nə yaman salmısan məni kəməndə?
İtib yox olmuşam dumanda,çəndə.
Elə itirmişəm özümü səndə,
Yolumun heç solu, sağı görünməz.
Yığışa bilmirəm özüm özümə.
Gözüm gözlərindən baxır gözümə.
Güzgüdə boylanıb baxsam üzümə,
Yaşımın indiki çağı görünməz.
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Olsa da həyatım ağlı-qaralı,
Bircə an qalmadın məndən aralı.
Sənin qollarına düşsəm yaralı,
Sarılmış yaramın tağı görünməz.
Dərdim dolu olub yağsa başıma,
Çətinlik dağ boyda çıxsa qarşıma,
Sən elə gəlirsən mənim xoşuma,
Dərdim duman olub dağı görünməz.
QALX AYAĞA, YARALI AZƏRBAYCAN !
Ana Yurdum,nə çox səni böldülər?
Yağlı fətir, yağlı kökə bildilər,
Hissə-hissə yaddaşlardan sildilər,
İllərdir ki, hələ sağalmır yaran
Qalx ayağa, yaralı Azərbaycan!
Təbrizimin gözləri yaş, qəlbi qan,
Həsrət ilə bizə baxır Bəz qalan,
Vətənindən ayrı düşən hər balan,
Öləndə də səni deyib verir can,
Qalx ayağa, yaralı Azərbaycan!
Zəngəzurum alovlara qalandı,
Gözəl Göyçə yağmalandı, talandı,
Borçalımız ayrı düşmüş balandı ,
Harda qaldı İrəvanı quran xan,
Qalx ayağa, yaralı Azərbaycan!
Şah İsmayıl,qurduğun dövlət hanı?
Şah Nadirin yığdığı sərvət hanı?
Babaların çəkdiyi zillət hanı?
Bu imperiya qurulmadı çox asan
Qalx ayağa, yaralı Azərbaycan!
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Aramıza ayrılığı kim saldı?
Bizdən sonra nəsillərə nə qaldı?
Təbrizənin qanı sizə halaldı
Düşmənlərdən alınmasa axan qan
Qalx ayağa, yaralı Azərbaycan!
QIZLARIN
Bir dəli sevdanın oduna düşər,
Müqəddəs hissləri coşar qızların.
Bəyaz gəlinliyi yadına düşər,
Sevinci gözündən daşar qızların.
Bir elin arsızı qandırar onu,
Sevginin sınağı sındırar onu,
Hamının qınağı yandırar onu,
Gecələr yuxusu qaçar qızların.
Axşamdan sabaha çəkər dərdini,
Didər ürəyini,sökər qəlbini,
Gözündən sel kimi tökər bu kini,
Məhəbbət gözündən düşər qızların.
Samandan yapışar dəryada batan,
Heç yerdə tapılmaz dadına çatan,
Tapılar özünü hardansa atan,
Çoxunun yolları çaşar qızların.
Ülvi duyğulardan saxlamaz bir iz,
Gözünü bürüyər qatı duman,sis,
Hardansa firlanıb gələn talesiz,
Qapıya elçisi düşər qızların.
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Sevda İBRAHİMLİ

DAĞLARDAN SORUŞ
Dağların dərdini dağlardan soruş,
Gözləri yollarda qalandan soruş.
Yurdun haray səsin nisgil fəryadın,
Yurdsuz, yuvasız qalandan soruş.
Qarabağ yurdumu illanlar basıb,
Nisgilli yarasın könlümdən açıb.
Kor düyün vəbadır, neçə illərdi,
Lalələr içindən şeytan yol açıb.
Ağlayır sızlayır dağlarım indi,
Torpağın üstünə qar yağır indi.
Düşmənlər bayrağın Şuşadan asıb,
Bu ürək bu dərdə dözməyir indi.
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Yanıxlı oxuyur xarı bülbülüm,
Həsrəti dastandır bu incə gülün.
Qarabağ həsrətin çəkənlər çoxdu,
Hərkəsin ürəyi göynəyir indi!
QIZILDIR TORPAĞIM
Torpağın başına yağışlar döyür,
Çiçəklər üstündə şəbnəmlər gülür.
Şəm yanır, pərvanə başına dönür,
Qızıldan qiymətli qaşına dönüm.
Zamanla düşmənlər yurduma köçür,
Axan göz yaşlarım Araza süzür,
Çəkib ürəyimi, yerindən sökür,
Torpağı qoruyan əsgərə dönüm.
Ölməyəm kaş qalam o günü görəm,
Əlimdə bayrağım Şuşaya dönəm.
Naxələf qarğışın kökündən kəsəm
Şəm olum əriyim torpağa dönüm.
Torpağım qızıldır,qaşıda mənəm,
Şairdə,alimdə, naşıda mənəm.
Torpaq həsrətindən yanan bir eləm,
Torpağım alınsın o günü görüm.
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İNCİTMƏ MƏNİ
Bu qəlbim inciyib, səndən küsəndə,
Könlüm gözlərimə kədərlə baxır.
Gözümdə dolanan qəm yağmuruları
Acı göz yaşlarım üzümdən axır.
Yaxın gəl ətrini mən səndən alım,
İncitmə gəl məni, sən qadan alım,
Gözünə mən həsrət nə qədər qalım
Gəlmirsən hicranın yandırır, yaxir.
Ansızın bir zaman qapımı çaldın,
Bir ümid vermişdin onu da aldın.
Dəli məcnun oldun, çöllərdə qaldın
Susuz səhralara su olub axdın.
Mən Leyli olsam da eşqindən yanan,
Hər şirin kəlmənə aldanmam qanmam.
Namusum,əxlaqım gözəl tərbiyyəm,
Dumduru su kimi arxamca axır.
Bir Tanrı eşqiylə baş- başa qaldım,
Səni öz könlümun əlindən saldım.
Avarə didərgin viran olsamda ,
RuhumTanrının, könlünə axır.

õ
A 213 a

A ALMANAX-II a

Sevil Gül NUR

ŞUŞA GÖZLƏYİR
Bu millətin bayramı, bu millətin şənliyi
Yüz il bundan öncəki güllü baharda qalıb.
Əsir düşən namusum, girov yatan qeyrətim
İllərdir ki, inləyir, yad əldə darda qalıb.
Vətənimin bağrına gör necə dağ çəklib Hər qarış torpağına şəhid qanı əkilib!
Sual dolu nəzərlər vicdanlara dikilib:
"Bəs nə zaman?! Bəs nə vaxt?!
Cəng günü harda qalıb?!"
Düşmən öz adın yazıb sarayına yurdumun,
Sahibdir həm qışına, həm yayına yurdumun,
Yetişin, ər igidlər, harayına yurdumun!
Şuşam nicat gözləyir, gözü yollarda qalıb!
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YAR OLMAYAN BƏXT
Ömrə ağ yazılan günüm olmadı,
Qaraya yazılmış nəhs günə düşdüm.
Həyatda dqz gələn gələn yönüm olmadı,
Hayana fırlandım, tərs yönə düşdüm.
Hədəfi sayıldım nalənin, ahın
Mürgülü səadət haraylayarkən.
Yadına düşmədim bir yol Allahın
Hər kəsə növbəylə bəxt paylayarkən.
Nə yerim bilindi, nə adım oldu
Xoş ömür yazdığı söz kitabında.
Qələmmi qırıldı, vərəqmi doldu,
Məni qeyd etmədi öz kitabında?
Tanrı gün yazanda bəndələrinə
İki söz işlətdi: "Bəxtiyar olsun!"
İlk sözü bölərək çatanda mənə
Qələmə əmr etdi: "Bəxti yar! Olsun!"
ÇIXA...
Ömrə varan ağrılar,
Qəlbi yoran ağrılar,
Ruhu saran ağrılar
Canından hərdən çıxa...
Nə gözünə nəm gələ,
Nə könlünə qəm gələ,
Ürəyə bir dəm gələ,
Dərddən-kədərdən çıxa...
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Sevinc elə nur saça
Gülümsəyə künc-bucaq.
"Xoşbəxtlik" adlı qaçaq
Bir anda yerdən çıxa...
Uzandıqca təkliyin
Sıxar səni çəkdiyin.
Yoluna göz dikdiyin
Yoluna birdən çıxa...
Ya da bir tufan qopa;
Təb sənə doğru çapa.
Hissin də məqam tapa,
Heyfın şeirdən çıxa...
GÖYLƏRƏ APAR
Cismim bir məhbəsdir, ruhumsa məhbus!
Qəfəsdən can atır havaya doğru!
İlahi, nə zaman bitər bu kabus?!
Uçmaq istəyirəm səmaya doğru!
Sıxıldım əsarət məngənəsində,
Qonum buludlara, bir az dincəlim.
İtmişəm yerlərin təntənəsində,
Göylərin qoynunda özümə gəlim!
Fırtına qoparıb əs, dəli külək!
Məni bu dünyanın özündən qopar!
Azadlıq carçısı, qanadlı mələk,
Al yorğun ruhumu, göylərə apar.
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Müşfiq ƏLİYEV

GETMƏ
Gözlərimdən axan yaş tək,
Məni tənha qoyub getmə.
Sənə elə bağlanmışam
Bu sevgimdən doyub getmə.
Ürəyimə bir dağ çəkib,
Gəl, yaramı soyub getmə.
Bu dünyama dərdlər əkib
Aç gözünü, uyub getmə.
Səni unutmaq çətindi,
Bir an kimi axıb getmə.
Mənim günahım sevməkdi
Öldür, ancaq yıxıb getmə.
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Bil, unutmaz könlüm səni,
İncitməz sevən sevəni,
Gəl, bitirmə bu nəğməni
Müşfiqinə qıyıb getmə.
ARZULARIM BİR ÇEŞMƏDİR
Arzularım bir çeşmədir,
Zaman-zaman axar, gedər.
Xəyallarım istəyinə
Qovuşmayar, çıxar gedər.
Həyat budur, ömür budur,
Yarı yolda yıxar, gedər.
Göy üzü tək gözlərim də
Göz yaşını sıxar, gedər.
Ürəyimin harayına,
O qız baxar, baxar gedər.
Sevgi adlı bu dünyama
Hicran odun yaxar, gedər.
SEVƏN DEYİLƏM
Mən elə bilirdim bu od, bu ocaq,
Könlümü hər fəsil isidəcəkdi.
Mən hardan biləydim bivəfa Leyli
Sevən ürəyimi kül edəcəkdi.
Mən elə bilirdim bu yağış, damla,
Ömrümə nur, işıq gətirəcəkdi.
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Mən hardan biləydim o, üzü dönmüş
Sevgi nəğməsini bitirəcəkdi.
Daha indən belə sevən deyiləm,
Bilki, ürəyimə daş bağlamışam.
Qürurum dağ boyda, çətin əyiləm
Ölən sevgim üçün hey ağlamışam.
MƏNDƏN SOR NECƏ AĞLAYIR
Dilimdə Vətən kəlməsi,
Rö'yamda həsrət nəğməsi,
Şəhidlərin haray səsi
Məndən sor necə ağlayır
Ağrısından bu yer üzü,
Yaddaşın silinməz izi,
Anaların qanlı üzü
Məndən sor necə ağlayır.
Çadır-çadır didərginlər,
Dərd əlində bu qəmginlər,
Vətənsiz qara günlülər
Məndən sor necə ağlayır.
Nisgil, hüzün, yas içimdə,
Duman, yağış, sis içimdə,
Bu kədəri as içimdə
Məndən sor necə ağlayır.
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Gülnar İBRAHİMLİ

NƏSİMİ
Yandırdı Məcnunu Leylisiz zaman, Nəsimi,
Eylədi eşqini Tanrıya bəyan Nəsimi.
Demədi qul olaram,dedi həqq məndədir,
Dedi, məndə sığar iki cahan Nəsimi.
Soydular dabanından qan süzdü canından,
Söyləyin bilsin, dəyişdi dövran Nəsimi.
Naz edən afət dedi, vəsv eylə məni şair,
Qorxdular həqq deməyə, deyildi insan Nəsimi.
Demə bəxtəvər şairə dönübdü Gülnar,
Onunda dərdi var gözləri giryan, Nəsimi.
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NAZIM ÇƏKƏN OLMADI
Deyirəm ay ana, sən gedən gündən,
Sığal çəkən ,nazım çəkən olmadı:
Hərdən gizlənirəm,itirəm gözdən,
İstəyirəm desinlər ki, hardadı?
Niyə atdın məni? – sormaram heç vaxt,
Təki bircə anlıq sən gəl yanıma.
Sənsiz qəribədir xoş deyil həyat
Yerini verməyir heç kəs, ay ana.
Şıltaqlıq edirəm bəzən, ara bir,
Nazımı çəkmədən etmə deyirlər.
Saçıma sığallar ,çəkilir amma,
Yetimə sığal çək səvab deyirlər.
TANRI BƏXŞİŞİDİR
Niyə bəxş eylədi Tanrım bu qədər,
Ağrılı, acılı dərdləri mənə?
Tanrı bəxşişidir çəkdiyim kədər,
Mənə nə qüsurlu,nə əlil denə.
Mənim də dünyamda günəşim parlar,
Niyə qaranlığa qərq olmalıyam?
Bu qədər sevənim əhatəmdə var,
Niyə əlillikdən mən qorxmalıyam?
Bilinməz dünyada kim nə olacaq?
Sağlamlar dərd tapır, dərdlər sağalır.
Bu dünya sonunda kimə qalacaq?
İnsana fərq qoymur əcəl aparır.
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XOŞBƏXTLİK AÇARI
Xoşbəxtlik açarın versələr mənə
Görün bu dünyada nələr eylərəm.
Görərsiz dünənki qoca bir nənə
Bu gün güzgülərə deyir gözələm.
Ömrünü gileylə keçirənlərin
Taleyin yəqin ki mən dəyişərdim.
Gözlərə hökm edən dərin həsrətin
Kökünü kəsərdim,izin silərdim.
Silərdim mənfini müsbət qalardı,
Mənfisiz müsbətlər nəyə yarardı?
Xoşbəxtlik açarın versələr mənə
Mənfi də müsbət tək eşq qazanardı.
Kaş sözün silərdim bütün dillərdən
Olmazdı həyata keçməyən arzu.
Bir əsər qalmazdı müharbələrdən,
Qəlblərdə parlardı sevgi ulduzu.
Qorxular olardı canlardan uzaq,
Silahlar, atomlar məhv edilərdi.
Xoşbəxt böyüyərdi hər körpə uşaq
İnsanlarTanrıya təzim edərdi.
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Əkbər AĞAYEV

ŞAİR BƏXTƏVƏR OLMUR
Çox müsübət zillət çəkibdir başım,
Bilməzdim bu qədər ağırmış daşım
Kefimdən çıxmadlm uca dağlara,
Mənə bəxtəvərsən deyən qardaşım.
Haqq deyən şairi sərpa soydular,
Nə olsun sonra da heykəl qoydular
İndi də çox olur hoydu hoydular
Mənə bəxtəvərsən deyən qardaşım
Şairin həyatı dərbədər olur,
İçində ah nalə dərd kədər olur
Sevincli günləri bir qədər olur,
Mənə bəxtəvərsən deyən qardaşım
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İlhamı qəm qüssə,dərd olur qardaş,
Günləri pərişan,pərt olur qardaş.
Yayı da qış kimi,sərt olur qardaş
Mənə bəxtəvərsən deyən qardaşım.
İndiki zamanda dönəmdə mənimDağ boyda dağım var,sinəmdə mənim
Düşmən at oynadır binəmdə mənim,
Mənə bəxtəvərsən deyən qardaşım.
QALDI QARABAĞ
Yollara zillənən gözü kor oldu,
Dərdini içinə saldı,Qarabağ
Yalançı oğlunu nankor oğlunu,
Gözləyə-gözləyə qaldı, Qarabağ.
Verilən vədələr çıxanda yalan,
Sərvəti günbəgün edildi talan
Vəzifə davası getdiyi zaman,
Od alov içində yandı, Qarabağ.
Keçilməz sıldırım daşı qayası,
Düşmənə əyilməz vardı qalası
Kim idi erməni? - çölün tulası,
Zərbəni içindən aldı, Qarabağ.
Sən məni bağışla qurban olduğum
Özüm öz əlimlə qapaz vurduğum
Qaytara bilməsəm başa qoyduğum
Bil ki ,papaq deyil şaldı Qarabağ.
Sənsiz həyat mənə vaydı, Qarabağ.
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AY LƏLƏ
Günlərimiz pis gəlir ildən-ilə,
Tülki şirə tülki deyir, ay lələ
Adam varki nə olsun ki,kişidi,
Söz verəndə sözün yeyir, ay lələ.
Çox çətindi haqq-ədalət güc gələ,
Allah haqqı görəmmədim mən hələ
Savadsızam amma dəqiq bilirəm,
Haqq deyənə çomaq dəyir ay lələ
Oturduqun yerdə şərə düşürsən,
Bu dünyadan inciyirsən küsürsən
Güvəndiyin dost da baxıb görürsən,
Haqsızlıqa başın əyir ay lələ.
A DÜNYA
Özüm öz içimdə dünya qurmuşam,
Dünyamı əlimdən alma a dünya
Namərdtək arxadan xənçəri vurub,
İlantək dünyamı çalma a dünya.
Heç nədən günahkar olan köçkünün,
Gültəki saralıb solan köçkünün,
Vətəndə Vətənsiz qalan köçkünün ,
Dərdinə biganə qalma a dünya.
El-oba dərdini özümki sandım ,
Məzlumun halına alışdım yandım
Türk oğluyam,türk qanından yarandım ,
Qartalı zirvədən salma a dünya.
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Abdulkadir İzzet DABBAĞOĞLU (Kerkük)

UNUTUM SENI
Bir yaprak gibi, sen düştün, ömrümden.
Sen ayıırdın, beni güzel, şehrimden.
Yıllarca doymadın, acı,kahrimden.
Qederin hükmünü, görersin bir gün.
Bir gül gibi, sende, çürürsün bir gün.
Bitti o, güzelim, günlerinm, bence.
Gün gelir hasretin, sürer yıllarca.
O, güzel, gözlerim, yatmaz bir gece.
Qaderin hükmünü, görersin bir gün.
Bir gül gibi,sende çürürsün bir gün
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Ben unuttum seni, yıktım izlerin.
düdağimdan. sildim eski sözlerin.
Nedamet yaşlari yakar gözlerin.
Qaderin hükmünü, görersin, bir gün.
Bir gül gibi, sende, çürürsün bir gün.
BAL GÖZLÜM
Mah yüzünden, gögde mehtap, parlani.
Bahar gülü seni görse allni
Senin olsun bu ömrümün kalanı.
Gördüm seni,daldım o,bal gözüne.
Hayran oldum, o, gülümser yüzüne.
Seher yeli nefesinden süsleni.
Bakışınla.dal budağlar. besleni.
Gözüm, görmez,senden başka, kimseni.
Gördüm seni daldım, o, bal gözüne.
Hayran oldum, o, gülümser üzüne.
Sen gülerken, şafak açar, üzünü.
Güneş yumar seni görse gözünü.
Tüm şiirime, hece ettim, sözünü.
Gördüm seni daldım o,bal gözüne.
Hayran oldum, o, gülümser üzüne.
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Könül HƏSƏNLİ

NİGARANAM
Səndən nigaranam,
həsrətəm nəfəsinə,
Hardasan?, gəl.
Möhtacam nəfəsinə,
ay ömrüm, günüm
Bilirsənmi?, gəl.
Sənsiz təkəm, tənhayam,
Səndən həmişə nigaram
Söylə,
varmısan, yoxmusan?
Sənə görə göy üzü tək gözlərim
kövrəlib, yaman dolub
Səndən elə nigaranam.
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MƏN OLMAYACAĞAM
Bil, ömrünə hər gecə,
əksim qonaq gələcək,
Əllərin darıxacaq,
ürəyin sıxılacaq
Mən olmayacağam.
Rəsmimi əzizləyən,
məni hər gün gözləyən,
Səni sevən olacaq.
Səni mənim kimi sevənin olmayacaq.
Xəyalların olacağam,
Ancaq mən olmayacağam....
BAX DOYUNCA
Bir bax gözlərimdə,
yanaqlarımı isladan,
içimdə ki, ölən ümidlərimə.
Bir bax,
arzularımın son nəfəsinə.
Bir bax,
Doyunca bax.....
YOLLARA YAĞIŞ YAĞIR
Yollara yağış yağır,
damlalar rəqs eyləyir
Oxu sevda nəğməsin.
Sən yağış damlasısan,
ruhunla sev məni.
Sən bir yağış ümidim,
Sən bir damla sevdamsan....
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Kəmalə HACIQIZI

AYRILIQ
Məhəbbətə,sevgiyə, son qoyandır,
Qəlbi yaxıb yandırandı ayrılıq.
Elə bil qəsd edib külə döndərib,
Könülləri talayandı ayrılıq.
Deyirlər ayrılıq çətindir hər an,
Bu sözdən hər zaman sarsılır insan.
Bu sözün kökünü açsalar inan,
Alov olub, yandırandır ayrılıq.
Ah çəkib köks ötürüb kövrəlirəm,
Hıçqırtımı içdə boğmaq istəyirəm,
Bu sevgidən daha heçnə gözləmirəm,
Arzuları talayandı ayrılıq.
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Mənasın dəyişsən inan sözümə
Yalnız ayrılıqlar gələr üstümə,
Heç ərinməz,bu dünyanın saf üzünə
Qırıq- qırıq, yamaq vurur ayrılıq.
Yuxusuz gecələrdən, göz yaşından,
Xəbər verər saf qəlbin harayindan,
Danışmayaq ayrılığın adından,
Yer üzundən qoy silinsin ayrılıq.
Pislərin,mənfilərin müsbəti var,
Gecələrin çox işıqlı gündüzü var,
Ayrılığın şirin kimi vüsalı var.
Kaş olmaya heç vüsalsız ayrılıq.
DÜNYAYA ARZU
Arzum budur, kaman olsun tar olsun ,
Sevgillilər bir biri ilə yar olsun,
Bu dünyada qüssə-kədər az olsun.
Tale qələmimiz xoş yazar olsun.
Ayrılıq sözünə çəkilsin qələm,
Dönsün Gülüstana el oba aləm.
Sevgi bağçasına açılsın qədəm.
Sevən sevdasına eşq sarar olsun.
Vüsal nəğməsiylə açılsın səhər.
Ətrafı bəzəyən gül-çiçək olsun.
Şirin arzularla qoy vursun ürək,
Könüllər sevinsin bəxtiyar olsun.
Xəzan baxçasında gül çiçək bitsin,
Bülbül cəh- cəh vursun,ürəkdən ötsün.
Odlu sevgisiylə oğlanlar, qızlar,
Könüllər versinlər,toy büsat olsun.
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ALLAHIMLA SÖHBƏTİM
Fəğan etmiş bir gül idim,
İndi düşdüm gülzarıma,
Seyri itmiş tərlan idim, indi döndüm oylağıma.
Sürüsündən ayrı düşmüş,bir quzu tək,
İndi gəldim yaylağıma.
Qanadları sınmış idim,pərvazlanıb göyə uçdum.
Çeşməsi quruyan bir bulaq idim
Çağladım hey...
Coşdum, axara düşdüm.
Eniş idim, yoxuş idim, elə bilki, itmiş idim.
Düz yol olub düşdüm yola,
Bu yollardan təkcə sənə əl uzatdım.
Bu dünyada səni sevən bir məşuqam,
özün məni aşiq etdin.
Mən qarşında bir məhkumam,
Özün, məni hakim etdin,
İnamımı ,etibarı sənə etdim.
İndi tapdım ünvanımı,məkanımı, sənə olan muradımı.
Atalarsa doğru demiş, haqq tapacaq öz yerini,
Kamil insan,özü bilir öz yerini.
Kəmalənin hər diləyi,son ümidi sən.
Sən göstərdin yaradanım, məkanımı
O məkanım, o ünvanım
Göylərə açılan iki qollarım, sənsən, sənsən ünvanım,
yaradanım!

õ
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Mais TƏMKİN

OLMASA
Cavan ömrüm bir saralmış bağ olar,
Üst-üstə yığılıb dərdim dağ olar.
Sevən könlüm viran olub dağılar,
Dərd-qəmimi əritməyin olmasa.
Vüsalına hicran çəksə sədd, hasar,
Boğazımdan çəkib məni, dərd asar.
Göz yaşımdan bu dünyanı sel basar,
Ağladanda kiritməyin olmasa.
Sənsiz seyrə dalmaram bir guşəni,
Gəzə bilməm, çöl-çəməni, meşəni.
Üzüm gülməz, sevgi dolu nəşəni,
Ürəyimə yeritməyin olmasa.
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Həllini tapmayan tənlik olaram,
Dağ olsam da, başı çənlik olaram.
Birdəfəlik cəhənnəmlik olaram,
Öldürəndə diriltməyin olmasa.
SEVİN QADINLARI...
Mələkdir, İlahi bizə pay verib,
Həvvanı Adəmə sanki tay verib.
Gündüz günəş verib, gecə ay verib,
Sevin qadınları, sevin, kişilər !
Xətrinə dəyməyin, gül kimi solar,
Ağlar için-için gözləri dolar.
Xoş sözlə könlünü alın, nolar?
Sevin qadınları, sevin , kişilər!
Ruhunda incəlik, zəriflik vardır,
İsmətdi, həyadı, qeyrətdi, ardır,
Anadı, bacıdı, sevgili-yardır,
Sevin qadınları, sevin, kişilər!
Görəndə yuvası dağılan zaman,
Dərd-qəmi içinə yığılan zaman,
Təklikdən ah çəkib sıxılan zaman,
Sevin qadınları, sevin, kişilər!
Bəxş edin, tər güldən, çiçəkdən, sevin,
Seçməyin siz onu-mələkdən, sevin.
Sevəndə kişi tək, ürəkdən sevin,
Sevin qadınları, sevin, kişilər!!!
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ÜRƏYİM SÖZÜMƏ BAXMIR
Qanadı qırılmış quşdu elə bil,
Sinəmdən asılan daşdı, elə bil.
Qəmlənmək onunçün xoşdu elə bil,
Son günlər ürəyim sözümə baxmır.
Nədəndir, əritmir ahım dərdimi?
Sanki vecə almır şahım, dərdimi.
Çəkirəm dost-tanış, qohum dərdini,
Son günlər ürəyim sözümə baxmır.
İçinə gözümün nəmini çəkir,
Hönkürüb səsimin bəmini çəkir.
Hamının dərdini, qəmini çəkir,
Son günlər ürəyim sözümə baxmır.
Dağılıb, uçulub bürcü, hasarı,
Sağalmaz yaranı bağla, ha sarı.
Yol gedir əcələ, ölümə sarı,
Son günlər ürəyim sözümə baxmır.
Qoşun-qoşun dərd sarıdan təklənir,
Ağrılara, acılara köklənir.
Həsrət dolu misralarla yüklənir,
Son günlər ürəyim sözümə baxmır.
Get-gedə üzülləm qəmginliyimdən,
Xeyir yox, dərdimin zənginliyindən.
Təmkini çıxardıb təmkinliyindən,
Son günlər ürəyim sözümə baxmır.
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Ziba SEVİNDİK

XOŞ XƏBƏRİ YAYIM ELƏ
Vaxt ötüşdü, vədə yetdi,
Sevinc gəldi, kədər itdi.
Bağçamızda güllər bitdi,
Ömrüm-günüm təzələndi.
Dinləyib hikmət, öyüdü,
Övladlar nə tez böyüdü.
Hər biri Tanrı payıdı,
Ömrüm, günüm təzələndi.
Qızım sarıldı boynuma,
Oğlumu aldım qoynuma.
Kökləndim əsil-soyuma,
Ömrüm, günüm təzələndi.
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İstəyirəm nənə olam,
Qucağıma nəvə alam.
Sevindikcə deyəm, balam,
Ömrüm-günüm təzələndi.
İlahi, toy qismət elə,
Xoş xəbəri yayım elə.
Mən də biləm, bundan belə,
Ömrüm, günüm təzələndi.
MƏNİ SƏNİN EŞQİN RAM EDƏ BİLMƏZ
Mən bircə baxışla yandırıb səni,
Canını bir anda kül eyləyərəm.
Mənə həsrətinin sonu bilinməz,
Bir anı səninçün il eyləyərəm.
Gözlərin arxamca baxıb ağlayar,
Heç nə bu dünyada ovutmaz səni.
Elə alışarsan, elə yanarsan,
Yağan qar, yağış da soyutmaz səni.
Səni ağladanı, qəmə salanı,
Gecəli, gündüzlü arayacaqsan.
Nə gözün yollardan çəkiləcəkdir,
Nə də bu sevgidən yarıyacaqsan.
Arzuna yetməyib, dəli olarsan,
Mənimlə vüsalın çətin olacaq.
Dərdimdən, qəmimdən xəzana dönüb,
Hər gündə bir yarpaq ömrün solacaq.
Başlayar ömrünün boranı, qışı,
Alovlu eşqinə şaxta, qar düşər.
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Məni sənin eşqin ram edə bilməz,
Səninsə könlünə hər gün yar düşər.
Qovuşa bilməzsən, mənə heç zaman,
Mənimlə bu sevgin baş tuta bilməz.
Ancaq xəyallarda anarsan məni.
Bilirəm, ürəyin unuda bilməz.
ATAM, HARDASAN?
Qızım Yeganənin dilindən
Nə vaxtdır gözlərim , yollarda qalıb.
Kədər sevincimi əlimdən alıb.
Yoxluğun gör, məni nə günə salıb?
Qayıt gəl, ay ata, qayıt, hardasan?
Başımın üstündə həsrətin çəni,
Qara tellərimə salıbdır dəni.
Gəlib, evimizdə tapmadım səni,
Qayıt gəl, ay ata, qayıt, hardasan?
Gördüm anam çəkilibdir, dardadır,
Yay günündə ömrü boran-qardadır.
Fəryad etdim, “ana, atam hardadır?”
Qayıt gəl, ay ata, qayıt, hardasan?
Anam susub qaldı, cavab gəlmədi,
“Atan yoxdur" , necə desin, bilmədi.
Ağladı, gözünün yaşın silmədi,
Qayıt gəl, ay ata, qayıt, hardasan?
Sənsizlik günbəgün belimi bükür,
Bağrımı neştərtək hey didib sökür.
Məzarın üstünə gözüm yaş tökür,
Qayıt gəl, ay ata, qayıt, hardasan?
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İltimas SƏMİMİ

NƏLƏR DEYİR
Kimi xatırlayar səni hər zaman,
Kimi gözü yaşlı susar, danışmaz.
Bəlkə, tələsmisən məqamı deyil,
Küləyə, yağışa dözəydin bir az.
Açılan hər səhər torpaq qoxuyur,
Düşən hər axşamda əbədi sükut.
Fikiri, məqsədi, məramı nədir,
Səndən nə istəyir o qara bulud?
Çəkilmir başının üstündən bir an,
Ruhuna toxunur, qəlbinə dəyir.
Cahan işıqlıdır, həyat çox şirin,
İçində duyğular gör, nələr deyir.
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BİR ÜNVAN ARA
Qoyma uzaqlara üz tutub gedəm,
Getsəm, qayıtmağım çox çətin olar.
İllər də yel kimi ötər üstümdən,
Başıma gah yağış, gah da qar yağar.
Acı hicranlar da, ömür qısaldır,
Ürək də dözməyir istirablara.
Arzular, diləklər payız yarpağı,
Sən bahar ətirli bir ünvan ara.
SEVGİ
Bu yad məmləkətdə
Həmdəmim
Bir az bahar,
Bir az payız.
Bir az da, qış qoxuyan xatirələr idi.
Göz yaşlarıma
Bir kimsə inanmazdı,
Xəyalımda yenə
Görüşdüyümüz o park,
O yol,
O küçə.
Ay işıqı dodağındakı
Xoş təbəssüm kimi,
Saçlarında itən əllərim,
Ürək çırpıntıları.
Dənizə bir az da yaxın,
Dalğaların pıçıltsı,
Və gözündəki sevgi.
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Aygün HÜSEYN

VƏTƏNDİR
Gün doğubdur həqiqət yollarında,
Üzü gülür hər gün bu yolların da.
Duyğularım üşüməz dərd qarında,
Ocağımda odum, Közüm Vətəndir.
Gözlərimdən daşır nur tək heyrətim,
Yaddaşımdan əl eyləyir cürətim.
Bayraq kimi dalğalanır qeyrətim,
Canımdakı təpər, dözüm Vətəndir.
Bu eşq ilə könlüm hər zaman dolub,
Hünər mənim əlimdə sapand olub.
Əzəl gündən ürəyimdə and olub,
Uca ruhum, şirin sözüm Vətəndir.
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GÜLLƏRİN İÇİNDƏ
Gəl dindir könlümü, halımı yoxla,
Acı həsrətinlə az məni oxla.
Oxsa ləçəyimi, ətrimi qoxla,
Güllərin içində gözəl güləm mən.
Öz ülvi eşqini ürəyimə şər,
Camalım Allahın yazdığı əsər.
Öpür saçlarımı külək hər səhər,
Güllərin içində gözəl güləm mən.
İlahi eşqindən yoğrulub halım,
Əzəldən halallıq olub amalım
Aygünəm, ay kimi doğur camalım,
Güllərin içində gözəl güləm mən.
GÖZƏL BAKIM
Xəzərin ətri var gecələrində,
İşıq seli axır küçələrindən.
Sevgin ürəyimin qönçələrində,
Mənim gözəl Bakım, mehriban Bakım!
Bürüyüb qoynunu sevgi rəngləri,
Çalınır qəlbimdə duyğu zəngləri,
Çağlayır ruhumun söz ahəngləri,
Mənim gözəl Bakım, mehriban Bakım!
Aygünəm, qoynunda tapmışam aram,
Səninlə yaşaram, səninlə varam.
Səni məhəbbətlə salamlayıram,
Mənim goyzel Bakım, mehriban Bakım!
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Ədalət BƏDİRXANLI

HƏCC ZİYARƏTİ
(poema)
Proloq
Bir daş düşdü göydən yerə,
Ayə gəldi Peyğəmbərə.
Zəvvar kimi həccə getmək
Buyruq oldu bəndələrə.
Bu düşən daş Kə'bə daşı,
Bilinməyir dəqiq yaşı.
Yer kürəsi üzükdürsə,
Kə'bə daşı onun qaşı.
I hissə
HAQQIN YOLU
Rəbbim özü izin verə,
Qibləgahım olan yerə

Gedə bilim ziyarətə,
Zəvvar kimi bircə kərə.
***
Arzumdur ki, hazırlaşım,
Özüm gedim ziyarətə.
Kimsə məni göndərməsin,
Heç düşməsin əziyyətə.
Bir qurban da orda kəsim,
Haqqa yetsin orda səsim.
Günahlarım bağışlansa,
Yetər, artıq mənim bəsim.
Tövbə edim xətalara,
Daş da atım, şeytanlara.
Hər nə varsa oruc olum,
Cavab tapım suallara.
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Təvaf edim yeddi dəfə,
Anım Qur'an kəlamların.
Bəşər üçün nə lazımsa,
Edim bütün duaların.
Qalxım orda Nur dağına,
Enim Zəmzəm bulağına.
Məkkədəki əzan səsi
Həkk olunsun qulağıma.
Şükür sənə Ulu Tanrı,
Reallaşdır arzuları.
Döndər bizi Haqq yoluna,
Bizdə Həccə gedək barı.
II hissə
NİYYƏT
Dərk edərək bu dünyanı,
Edək Allah buyuranı.
Gözümüz üstə qoruyaq
İmanı, haqqı, Qur'anı.
Allah bizə buyurduğu
Əməllərin dördün seçək.
Namaz, oruc, fitrə, zəkat,
Tam öyrənib, əməl edək.
Ən vacibi, səmimiyyət,
İlk olaraq niyyət edək.
Beşincisi, ən nəhayət,
Şərəfli yol, Həccə gedək.
İçimdəki bu niyyəti,
Bu alovlu məhəbbəti.
İnsanlarla bölə bilim,
Bu möhtəşəm səadəti.

Halal zəhmət olan yerdə,
Alın təri süzsün gərək.
Tam əməlin saleh olsun,
Düz kəsilsin duzla çörək.
Xəstələrə baş da çəkək,
Təmiz qəlblə çayın içək.
Son görüşə tələsmədən
Könül verib, xoşhal edək.
Barışmayan könüllərə
Qapı acaq, körpü salaq.
Qəlbən təcrid olanlara,
Heç olmasa dayaq olaq.
Xeyril-əməl işlər görən,
İnsanlığa dəstək verək.
Sübhan Allah razı olsa,
Bəli, onda Həccə gedək.
III hissə
BORCLAR
Xətalarım o qədər ki,
Dualarım çatışarmı?
Səfər də çox ağır səfər,
Görən Allah bağışlarmı?
Borcum çoxdu insanlara,
Qulluğumda duranlara.
Kaş ki, qaytara biləydim,
Mən borcumu olanlara.
Mümkün ola Ata borcun,
Ana borcun, qaytarasan.
Ata olsan, ata borcun,
Övladına qaytararsan.
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Ana haqqı müqəddəsdir,
Əbədidir, əvəzsizdir.
Qızıl heykəl qoydursan da,
Onun üçün gərəksizdir.
***
Ən böyük borc Allahadı,
Allah bizi yaradandır.
Tək Allahdı xəlq eləyən,
Onun borcu dualardır.
Borcum çoxdur təbiətə,
Borc verdiyi hər nemətə.
Ağac əkib, bağ becərib,
Qaytarsaydım cəmiyyətə.
Bilərdim ki, həyat üçün,
Borc sayılan ondan birin,
Cəmiyyətə qaytarmaqda,
Xeyri olub zəhmətimin.
Zəhmət ilə yaşamağın,
Çox böyükdür fəlsəfəsi.
Torpağı çox sevəsən ki,
Bitə tumun hər dənəsi.
***
Şumlayasan, işləyəsən,
Tərlədikcə, hey siləsən.
İdman zalı kimə gərək,
Canın cövhərin biləsən.
Yaxşı nədir saxlayasan,
Yararsızı atmayasan.
Qış sərt olar, samanıda,
Ot əvəzi axtararsan.
Soyuq başla işə başla,
Əvvəl bir az düşün barı.

Nəsihətdən uzaq olma,
Dinlə hər an qocaları.
Əbəs yerə deyilməyib:
"Dəlidən də doğru xəbər."
-Müdriklərin dedikləri
Hər bir vədə kara gələr.
IV hissə
ELMİN TACI
Elmə söykən, elmin tacı,
Müdriklərin başındadır.
Ən qiymətli zərif daşlar,
El taxtının qaşındadır.
Alimlərdən nə soruşsan,
Qoy söyləsin sonunacan,
Dinmə, sakit, təmkinli ol,
Sözün kəsmə axıracan.
Eşitdiyin kəlmələrdən,
Özün üçün bir qala qur.
Qiybət etmə, məntiqli ol,
Şərə uyma, kənarda dur.
***
Müdriklərin kəlamları,
Alimlərin söz açarı,
Nə qədər də paslı olsa,
Açar bağlı qapıları.
***
Hər an olan hadisəyə,
Nəzərincə yetməlisən.
Bircə anlıq düşüncəni,
Ona da sərf etməlisən.
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Bir ev oddan alışarsa,
Yardımına tez ara yer.
Ağla qara dalaşarsa,
Üstünlüyü ağlara ver.
Qara xəbər, qara yaylıq,
Qara gündə, qara çadır,
Düşmən belə arzulayar,
Bil ki, bu bir imtahandır.
V hissə
ƏXLAQ və İNSANLIQ
Əxlaq:Salam verib, almaq,
Tam insanlıq məqamıdır.
Sülhə səs ver, salamı al,
Verməyənlər günahkardır.
Bunlar səni heç üzməsin,
"Salam" Allah kəlamıdır.
Düzgündürsə əməllərin,
Doğru bilən tək Allahdır.
Onun taxtı çox ucadır,
İnsanlara yol göstərir.
Yaratdığı bu dünyada,
Haqqı bərqərar istəyir.
Tanrı gözü bəsirətdir,
Hər gizlini özü görür.
Zəkanı da özü verib,
Vadar edir, düşündürür.
***
Bəlkə, deyir:"Haqqa gəlin,
Mən yaratdım sizi, bilin?
Hər nə varsa mənimkidir,

Var-dövlətdən siz əl çəkin.
Şükür elə verdiyimə,
Şərik yoxdur, bilin mənə.
Ər Rəhmanam, rəhimliyəm,
Allah kimdir, deyin mənə?
Üsyan etmə mənə qarşı,
Nə dövlətə, şaha qarşı.
Təbiətdən qidalanıb,
Düşmən olma ona qarşı.
Buyurduğum sualların,
Özün axtar cavabların.
Səbirli ol, nəfsini bas,
Yolun getmə şeytanların."
VI hissə
EŞQİN MƏNBƏYİ
Allah birdir, qüdrətlidir,
Şəriksizdir, rəhimlidir,
Külli-aləm, yerin, göyün,
Kainatın rəhbəridir.
Rüşvət almır, pay istəmir,
Qidalanmır, heç nə yemir.
Yatır, yatmır, oyaq qalır,
Nə edirsə heç kim bilmir.
Yaratdığın özü seçir,
Hərəyə bir ağac əkir.
Hər seçimdə insanları,
Bir-bir imtahana çəkir.
Məktəblər həyat yoludur,
Təhsil onun bir qoludur.
Ondan öyrən nə öyrənsən,
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Öyrənməsən küt alətsən.
Bir sevdam var, bilən bilir,
Allah eşqi tükənməzdir.
Bir Günəşdir başım üstdə,
Bu məhəbbət silinməzdir.
Ona könül bağlamışam,
Təəssüf... gec anlamışam,
Dərk edərək sevdim onu,
Bu sevdadan doymamışam.
Bəli, mən də anladım ki,
Biz Allahın bəndəsiyik.
Bizləri Allah yaradıb,
Yaradanı sevməliyik.
Həccə gedib ad qazanmaq,
Lovğalanmaq istəyim yox.
Bu ad altda daldalanan,
Tanıdığım, küsdüyüm çox.
Ən vacibi əsas budur,
Mən namaza qayıtmışam.
Ən uğurlu doğru yoldur,
Cavan ikən qanmamışam.

İndidən seç qapıları.

VII hissə
EŞQİN QAPILARI

MƏŞƏD:
İlk öncə Məşədə gedim,
İmam Rza dərgahına.
Əl qaldırım, dua edim,
Baş da qoyum məzarına.
Bibiləri yad edim mən,
İlk Məşədə yetməmişkən.
Özü belə demiş İmam
Dərgahına getməmişkən.
***
Suqra bibi Bakıdadı,
Qalanları İrandadı.
Vusta bibi İsfahanda,
Kubra bibi bil Qumdadı.
Düşündürüb insanları,
Uxra bibinin güzarı.
Uzun illər axtarıblar,
Rəştdə tapılıb məzarı.
Bibiləri yad edəndə,
Niyyət tutum ürəyimdə,
Torpağında qan axmasın,
Müsəlmanlar olan yerdə.

Öncədən bil: -Ulu Tanrı
Göstəribdir düz yolları.
Cəhənnəmə, cənnətə də,
Açıq qoyub qapıları.
Özün düşün, ver qərarı,
Hər atanda addımları.
Çalış dizin büdrəməsin,

KƏLBƏLA:
Sonra Kəlbəlaya gedim,
Hüseyni ziyarət edim,
Kəlbəla şəhidlərinin,
Məzarını öpüm, dedim.
Bu anları gözüm görsün,
Göz yaşlarım selə dönsün.
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Həzin- həzin ağlayım ki,
Həsrətimin közü sönsün.
Füzulinin dərgahında,
Dayanaraq salım yada.
Sual edim sevda nədir,
Söz ustadı qarşısında?
QARABAĞ:
Qayıdanda Kəlbəladan,
Bir kisə torpaq gətirim.
Qarabağın torpağıyla,
Qarışdırım gül bitirim.
Müjdə olsun Xarı bülbül,
Şəhid imam torpağından.
Qarabağda bitən bu gül,
Ayrılmasın budağından.

Epiloq
Şükür olsun yaradana,
Məni saldı eşq oduna.
Düşüb əqlim bu illərdə,
Bir ziyarət sevdasına.
Cıdır düzün qaytaraq ki,
Vicdanımız olsun təmiz.
Doğma elə tez dönək ki,
Hasil olsun niyyətimiz.
***
Ədalətəm, haqq gəzirəm,
Niyyətim var, səsləyirəm.
Gümanım çox, izləyirəm,
Həcc səfərin gözləyirəm.
Həccə getmək istəyirəm.
Həccə getmək istəyirəm!..

õ
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