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Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi 

www.kitabxana.net 

Mir Cəlal Paşayev adına  

 Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında 

“Çağdaş Azərbaycan poeziyası” 

Bədii-poetik e-kitablar seriyası 

Elektron kitab N 85 (15 - 2021) 

Bu elektron nəşrlər Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai 

Birliyinin reallaşdırdığı,  www.kitabxana.net - Mir Cəlal Paşayev 

adına Milli Virtual Kitabxananın texniki-yaradıcı yardımıyla 

icra edilən, “Çağdaş Azərbaycan poeziyası” mövzusunda 

kreativ layihəsi  çərçivəsində hazırlanaraq yayımlanır. 

Kreativ-bədii layihənin maliyyələşdirən qurum: YYSİB 

Silsiləyə daxil edilən elektron nəşrləri buradan izləyin: 

https://kitabxana.net 

Rəsmi FB səhifəmiz:  https://www.facebook.com/groups/kitabxana  
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DİQQƏT 
 

Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə 

uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın 

bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, 

eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, 

İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi 

mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar 

üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsinə şamil olunmur. 
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Firuzə Məmmədli 

 

 

Dünya gözəlliklərlə dolu 
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Elektron kitab YYSİB tərəfindən e-nəşrə 

hazırlanıb. YYSİB - 2021 

 

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

 

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı: 

 

Aydın Xan (Əbilov), 

 

yazıçı-kulturoloq, Prezident təqaüdçüsü 
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FİRUZƏ MƏMMƏDLİ 
 

 

 

 

 

Dünya  

gözəlliklə dolu 
 

 

 

 

 

 

 

 

YYSİB - 2021 

“Elm və təhsil” - BAKI – 2021 
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Tərtibçi: Bəhram Məmmədov 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Dizayner: 

Korrektor: Çinarə Rahibqızı 

 

 

 

 

 

Firuzə Məmmədli. Dünya gözəlliklə dolu.  

Bakı, “Elm və təhsil”, 2021 

 

 
Kitabda, tanınmış şairin müxtəlif illərdə yazdığı şeirlər 

toplanmışdır. Bu şeirlərin səksən faizi ilk dəfədir ki, nəşr olunur. 

Başlıca mövzusu insan və ətraf mühit, insan və cəmiyyət kimi 

zamanın ən həssas məqamlarını ehtiva edən bu poeziya nümunələri 

şairin bütün həyatı boyu müşahidə etdiyi, şəxsən duyub yaşadığı 

hadisələrin bədii inikasıdır. 
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DÜNYA 

 

Baş aparan, daş aparan – 

  hamı burdadı, 

Sümükləfi çilik-çilik, 

  xırda-xırdadı. 

İstəkləri bayırdadı, 

  özü gordadı, 

Kimə dostmuş, kimə düşmən?!– 

Belədi Dünya. 

 

Çox üyüdüb nəfsi ilə 

  daş kəsənləri, 

Qəzəbinə, hiddətinə 

  iş kəsənləri. 

Ölkə-ölkə qan axıdıb, 

  baş kəsənləri 

Bircə qarış torpağına 

  bələdi Dünya. 

 

Dişdən-dişə, daşdan-daşa 

  dəyib Yer adı, 

Şeşi-beşi öz yerində, 

  yenə zər atır. 

Tarixini poza-poza 

  özü yaradır,– 

http://www.kitabxana.net/
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Mənəmliyə, mənimliyə 

  tələdi Dünya. 

 

 

Dirisinin, ölüsünün 

“sərgisi” – sayda, 

Toyu – sayda, yası – sayda, 

hərbisi – sayda, 

Hörgüləri, körpüləri, 

  kərpici – sayda,– 

Uçulmayan, dağılmayan  

qaladı Dünya. 

 

Apokalipsis – vaxtdan-vaxta 

  coşan qəzəbi. 

Hayla gəlir, vayla gedir 

  dərdi, əzabı. 

Uduzan pərt, qazanan pərt, 

  udan əsəbi; 

Gündən-günə öz başına  

  bəladı dünya. 

2011 

 

 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


Dünya gözəlliklərlə doli 

 

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri   - 9 - 
 

*** 

 

Çətini o beş kəlmənin 

Üçündən qaça bilməkdir. 

Sonra da qaçdığın sözün 

Gücündən qaça bilməkdir. 

 

Səndən güclü olar o söz,– 

Hər addımda izlər səni. 

Hərdən ələ salıb gülər, 

Mənasında gizlər səni. 

 

Üzünə ələk tutmasan, 

Düzdə qalanı olarsan. 

Hallanıb bütün hallarda, 

Sözün yalanı olarsan. 

     2020 

http://www.kitabxana.net/


Firuzə Məmmədli 

 

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri - 10 - 
 

MƏNİ 

 

Niyə açmadı könlümü, 

Güldürmədi bu yaz məni? 

Qəlbi sazaq duyğulardan 

Vurdu şaxta, ayaz məni. 

 

Dalğa bildim, ləpə imiş, 

Dərə sandım, təpə imiş. 

Ömür qəlpə-qəlpə imiş, 

Kimsə bütöv saymaz məni. 

 

Həyat nədi, ölüm nədi,– 

Nə sirrim var, dilimdədi. 

Qəlbimdəki bilinmədi, 

Hamı saydı dayaz məni. 

2020 

http://www.kitabxana.net/
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ANA DİLİM – ANA DİLİM 

 

“Uzaq Şərq” silsiləsindən 

 

Dadına tamsındım 

burda bir dilin. 

Bir dilin dadında 

qılınc oynadan, 

Kəhər bağrı yaran, 

külüng oynadan, 

 yazısı-pozusu 

özünə vurğun, 

üslubunda Yenisey, 

ritmində Orxon – 

arxam bir dilin. 

Şərqdən Qərbə, 

Şimala, Cənuba, 

üzü Batıya, 

üzü Doğuya, 

axan bir dilin. 

Alışanda 

al şam olan, 

xanım olan, 

paşam olan, 

şimşək olub 

çaxan bir dilin. 

Əli üzünə qalxıb, 

http://www.kitabxana.net/
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salavat anında 

dondu 

urğunluğum. 

Vuruldum 

əsilliyinə, 

əzəlliyinə, 

özəlliyinə 

sabahları xeyir olan 

bir dilin. 

2007 

http://www.kitabxana.net/
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BU YAZ 

 

Toylara xəbər çatanda 

bəxtəvərlik 

basdı başımızdan, 

gözümüzün acısı 

yana-yana ağladı. 

Özünü didib tökən 

yas çadırları 

qapının ağzındaca  

üzüquylu düşüb 

fatihə ağrısı 

yaşadı. 

Ümidlər uzandığı 

çarpayılardan 

qorxa-qorxa  

məzarlığa tərəf 

boylandı; 

bəziləri ayaqla  

düşdü çarpayıdan, 

(şükür) 

bəzilərini 

başqa çarpayılar 

apardı. 

Yas çadırları 

arxalarınca boylana 

qaldı: 

http://www.kitabxana.net/
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Biz burdayıq...” 

Sükut qutuları 

doğma çiyinlərə 

qalxmadı. 

Əlcəkli əllərin həniri 

səslərini 

dondurmuşdu. 

Hər şey bir yana, 

gözümüzün acısında  

toyxanalar 

yasxanalardan 

boylanırdı bu yaz. 

2020 

http://www.kitabxana.net/
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*** 

 

Necə varsan, elə də qal, 

Nə kosa ol, nə də saqqal. 

Elə kiçil, elə ucal, 

Nə dərədən aşağıda, 

Nə zirvədən ucada ol. 

 

Nə sus, nə sözü söz elə, 

Sözü şitliyə duz elə. 

Sayıqlığı dördgöz elə, 

Axşam, səhər, gündüz, gecə 

Qapıda ol, bacada ol. 

 

Qayıt keçdiyin dərslərə,– 

İsmə, felə, məsdərə. 

Qayıt sözlərə, səslərə, 

Ən sürəkli vurğuda ol, 

Ən bölünməz hecada ol. 

2016 

http://www.kitabxana.net/
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İLLÜZİYA 

  

Qəzəl 

 

Bir saat, bircə saat zamanın var, ad alasan, 

Verilən töhfələrə göz yetirib şad olasan. 

 

Ömrünü çözəyəsən misra-misra, varaq-varaq, 

Səni qovğada qoyan taleyinə yad olasan. 

 

Yetər ki , ömrü-günü xəlbirlədin, ələklədin, 

Nəbadə bir də ötən ömrünə fəryad olasan. 

 

Tanrının lütfüdü ki, gör nə məqamda, Firuzə, 

Səni sayğıladı ki, qalan ömrə dad olasan. 

2020 

http://www.kitabxana.net/
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   *** 

 

Zaman 

bizdən keçib gedən 

axındır. 

Biz varıqsa, 

var, 

yoxuqsa, 

yoxdur. 

 

*** 

 

Mütləq zaman 

dünyanın yaşı, 

yaddaşı, 

bilgisayarıdır. 

Nisbi zaman 

bizim yaşımız, 

yaddaşımız...– 

Mütləqdə doğulur, 

nisbidə ölürük. 

2020 

http://www.kitabxana.net/
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DANIŞIM 

 

Ələ gələn, əl gətirən nəydi ki?! 

Gur gəlsə də, sel gətiyən nəydi ki?! 

Apardı da...Yel gətirən nəydi ki?! 

Məndə nəyi qaldığından danışım?! 

 

Təmizləsin yaddaşının aynasın, 

Körüklənsin, köpüklənsin, qaynasın. 

Sümüyünə düşür, durub oynasın, 

Zurnaçının çaldığından danışım. 

 

Əl götürsün əməlindən, felindən, 

Yetər yapdı, nə gəlirsə əlindən. 

Tələdirsə, özü düşüb dilindən, 

Satdığından, aldığından danışım. 

 

Ölçür-biçir, görən nəyi ucaldıb? 

Yetimçədən qalabəyi ucaldıb? 

Tikib, qurub, harda xeyir ucaldıb? 

Harda körpü saldığından danışım? 

   2021 

http://www.kitabxana.net/
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YETKİNLİK 

Səbinə üçün 

 

Qapıya, pəncərəyə 

niyə can atır bu qız? 

Yerdə qərar tutammır, 

Göyə can atır bu qız. 

Gözünün qarasında 

cilvələnir yaz ömrü, 

hələ qarşıdan gələn 

gənclik ömrü – qız ömrü. 

Xəyal qanadlarında, 

Gah at belində çapır, 

Axşam toranlığında, 

Səhər yelində çapır. 

Dənizin dalğaları 

Qıvrım telində çapır. 

 

Sevinir on beşinə, 

Sevir on altısını. 

Boylanır qamətindən  

Taleyinin asanı. 

Ata-ana nəbzidir 

Qollarında döyünən, 

Bu qız uçur göyüynən. 

2015 

http://www.kitabxana.net/
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XANIMLAR İÇRƏ 

 

Tələsdim adında, susdum adında, 

Şaşırdım adımdan üstün adında. 

Firuzə adında – küskün adında 

Bir xanım sezmədim xanımlar içrə. 

 

Bir şair görmədim xanım əslində, 

Ömrünün şöhrəti-şanı əslində. 

Qalıb çək-çevirdə canı, əslində, 

Vüqarı dözmədi xanımlar içrə. 

 

Sanma üz çevirdi yarış dünyadan, 

Aparmadı bircə qarış dünyadan. 

Bu toylu-büsatlı tanış dünyada 

Qol açıb süzmədi xanımlar içrə. 

 

Yamana yaxşı tək göz qoydu, getdi, 

Həya, abır qoydu, üz qoydu, getdi. 

O ki kitab-kitab söz qoydu getdi, 

Fəxrlə gəzmədi xanımlar içrə. 

2021 

http://www.kitabxana.net/
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HƏLƏ 

 

Başını qatıram bekarçılığın, 

Yeriyə, yürüyə bilirəm hələ. 

Hərəsi bir batman ayaqlarımı 

Arxamca sürüyə bilirəm hələ. 

 

Hələ ki məhrəmdi qələm barmağa, 

Daşdan-divardan da söz qoparmağa. 

Ağıla varmağa, hissə varmağa 

İçimdən əriyə bilirəm hələ. 

 

Hələ gözlərim də mənə həyandır, 

Hələ qulaqlarım hənir duyandır. 

Bir az, deyən huşum oyan-buyandır, 

Çaşıb söz kiriyə bilirəm hələ. 

 

Hələ ki həyatın iç üzündəyəm, 

Nə bilim, bəlkə də köç üzündəyəm. 

İşimin-gücümün puç üzündəyəm, 

Dərdimi kürüyə bilirəm hələ. 

2021 

http://www.kitabxana.net/


Firuzə Məmmədli 

 

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri - 22 - 
 

A DOSTLAR, A TANIŞLAR 

 

Uzaq sanırdım elə, yaxın bilib gəlmişəm, 

İçimdə bardaş quran səbrə gülüb gəlmişəm. 

Gözümdə – həsrət yaşı... sözlə silib gəlmişəm, 

Sizə doğru gəlmişəm, a dostlar, a tanışlar. 

 

Bəlkə də səhv etmişəm, düz etmişəm, bəlkə də, 

Bildim-bilmədim, elə söz etmişəm, bəlkə də. 

Barışmağı-küsməyi tez etmişəm, bəlkə də,– 

Oğrun-oğrun gəlmişəm, a dostlar, a tanışlar. 

 

Həm mənimmiş, həm sizin, öz izim deyiləmmiş, 

El-oba məzəmməti, xoş üzü deyiləmmiş. 

Bu nə yeriş, bu nə nitq?! Mən özüm deyiləmmiş, 

Yaman yorğun gəlmişəm, a dostlar, a tanışlar. 

 

Aylar, illər arxada, fikrim, hissim dolaşıq, 

Oğrun baxışınızda – gəlişimə yol açıq. 

Demirəm ki, gəlirəm, qarşılayın, qol açın, 

Şaxta, çovğun gəlmişəm, a dostlar, a tanışlar. 

 

Bir az ömür soyuğu, bir az möhnət soyuğu, 

İradə yoxluğunda – bir az töhmət soyuğu. 

Məni çovğun elədi bir də şöhrət soyuğu, 

Solub, solğun gəlmişəm, a dostlar, a tanışlar. 

 2021 

http://www.kitabxana.net/
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*** 

 

Deyən, mənim deməyə 

Daha sözüm qalmayıb. 

Ucuzlaşıb bazarı, 

Baha sözüm qalmayıb. 

 

Nə demişəm, üzümü 

Bir Allaha tutmuşam. 

Anddan, fənddən üzülüb, 

Sözü baha tutmuşam. 

 2012 

http://www.kitabxana.net/
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HEÇ BİRİ 

 

Bu keçdiyim yolun körpüsü sındı, 

Bu yolu geriyə dönmərəm daha. 

Ayağım altında yer üzü sındı, 

Göylərə baş alıb hünərim daha. 

 

Əlimdə, qolumda el gücü vardır, 

Məni zəfərlərə çağırır zaman. 

Ömrümdə – yaşımda günbəgün artır 

Bütün çəkilərin ağırı – zaman. 

 

Başımda sıxılır qayğı çalması, 

İşimdən qabaqda qaça bilmirəm. 

Bu, gün əyilməsi, ay qocalması 

Niyə məni basır daşa, bilmirəm. 

 

Qançır dabanım da yerdən üzülü, 

Qaçmağa ölüyəm, uçmağa diri. 

Yoluma daş-kəsək, kol-kos düzülüb, 

Yolumdan sapdıra bilmir heç biri. 

2003 
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YAĞIŞ QARĞALARI 

 

Yağış qarğaları, 

payız da gəldi. 

Tökülün yollara 

yarpaqlar kimi. 

İslaq qanadları 

çırpın, düzəldin, 

dikəlin, komlanın 

papaqlar kimi. 

Qapqara, ipiri dənsiniz elə, 

yağış qarğaları, gəncsiniz hələ. 

Gözləyə bilmərəm üç yüz il sizi. 

Ömrün bu gününə bükülü dizi 

necə dikəldim ki, daşısın məni,– 

üç yüz yox, yüzcə il yaşatsın məni. 

 

Yağış qarğaları, 

yolum kəsədir. 

Yaşayan yolların 

yolu yorulmaz. 

Məni qısqanmayın 

məkrə, həsədə, 

mənim yollarımı 

həsəd də qırmaz. 

2000 
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*** 

 

Sözlər duruydu onda, 

Sözlər diriydi onda. 

Hər kəlmə bir ürəyin 

Ümid yeriydi onda, 

İnam yeriydi onda! 

2000 
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*** 

 

Nə masallah gündü bu, 

Günün oğlan çağıdır. 

Toy-büsatdı dörd tərəf, 

Hər yan cənnət bağıdır. 

 

Çal-çağırın boyunu  

Oxşayır rəqqasələr. 

Gedir yarış oyunu, 

Axsayır rəqqasələr. 

 

Müğənnilər çığırır, 

Qulağını tut, əkil. 

Nə qədər ki gec deyil, 

Bu meydandan tez çəkil. 

2001 
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SÖZÜN LƏPƏSİ – MƏNA 

 

Xoşdu, pisdi, – atmıram, 

Bazara çıxartmıram. 

Mən sözü cırnatmıram, 

Mən sözü çırtlayıram. 

2012 
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KƏNDİMİZ 

 

Bir bağ vardı,– 

alma bağı; 

armuda həsrət bağ idi. 

Bir bağ vardı,– 

armud bağı; 

almaya həsrət bağ idi. 

Bir bağ vardı,– 

əzgil bağı; 

heyvaya həsrət bağ idi. 

Bir bağ vardı,– 

heyva bağı; 

əzgilə həsrət bağ idi. 

Hamısı payız bağlarıydı, 

bağ-bağatlı vaxtlarıydı. 

Kəndimiz – 

çiyni heybəli, 

heybəsi – 

dadlı meyvəli 

sovqat idi. 

Kəndimiz bir 

dastan idi, 

nağıl idi... 

Kəndimiz  

xoş ovqat idi. 

2014 
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*** 

 

Dünya – gözəlliklə dolu, 

Tuta bilən varsa, gözəl. 

Acısını şirin kimi 

Uda bilən varsa, gözəl. 

2011 
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*** 

 

Çünki ağacların da  

dərd oxuyan vaxtı var. 

Çox da ki  

yuxarıdan aşağı baxır 

adamlara. 

Enişlər – 

sürüşmədə, 

yoxuşlar – 

dırmaşmada. 

Hamı məşğuldu, 

hamı. 

Otun, ələfin belə 

bir qara tikanca  

hənirə ehtiyacı var. 

Yetən yetir 

bu hənirə, 

yetməyən qalır 

ardınca qaça-qaça. 

Dünya 

dəli vicdanını  

salıb başına 

qara bürüncək kimi, 

qızmar qumda 

həşəratlara yem olan 

çılpaq, 
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qara, qapqara 

 

 

körpələrin ölməyinə 

tamaşa edir... 

Çünki ağacların da  

dərd oxuyan vaxtıdır. 

2018 
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VAXT KEÇDİ 

 

Gizlincində nə qaldı ki bu ömrün, 

Nəyi vardı, nəyi yoxdu, sovruldu. 

Son ümidə saxladığı söz payı 

Qəhərindən hərf-hərf ovuldu. 

 

Çəkisini tapammadı bu il də, 

Kiminə yük, kimi ona yük oldu. 

Özü boyda işıq idi, deyildi, 

Özü boyda qaranlığa yıxıldı. 

 

İl ardınca capar oldu ömürlər, 

Gedənləri gələnlərə behlədi. 

Tarazlaşıb dağıdanlar, quranlar 

Doğruları yalanlara behlədi. 

2014 
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*** 

 

Bağlanıb dilim-ağzım, 

Bir kəlmə danışammıram. 

Alışıram oda-közə, 

Bir sözə alışammıram. 

 

Başımdan tüstüsü çıxan, 

Soyuyan, istisi çıxan, 

Yaxşısı yox, pisi çıxan 

Fikrimlə barışammıram. 

 

Tənha ünvanımla belə, 

Dava-dərmanımla belə, 

Özüm öz canımla belə 

Qaynayib-qarışammıram. 

2016 
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TƏQAÜDDƏ 

 

Heç bir işim yoxdu daha 

Yeyib yatmaqdan savayı. 

Ömrü gün-gün – kərpic-kərpic 

Söküb atmaqdan savayı. 

2018 
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SÖZDƏDİR 

 

Diləklərim dərd-sərimə əsirdi, 

Duyğuların günü-ayı qısırdı. 

Dünənlərim, bugünlərim qüsurdu, 

Kölgəlidir sabahımın gözləri. 

 

Yazım, pozum...Nə faydası...Nə fərqi!... 

İşim-gücüm vaxt gözündə, hədərdi. 

İtiyimdən, qazansaydım, nə dərdim! 

Bilirəm ki, məni uğur gözləmir. 

 

Yazmıramsa, yazmadığım pozulmaz, 

Hara baxsam, gün-dirilik – dözülməz. 

Allah, əlim ətəyindən üzülməz, 

Mənim baxtım sən göndərən sözdədir. 

2016 
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*** 

 

Sayıqlayır bir qoca 

Ömrünün keçmişini. 

Gah əllisin hıçqırır, 

Gah söyür yetmişini. 

 

Dönə-dönə vaysınır, 

Hey ağrıyır, hey sınır. 

Çıxa bilmir heyfini 

Huşunda itmişinin. 

2019 
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UZAQDA 

 

Axır içimdəki qəmi öldürdüm, 

Mənə qan ağladan anı öldürdüm. 

Öldürdüm sevgimdə məni, öldürdüm, 

Daha yaşayaram məndən uzaqda. 

 

Yox daha o qəmdən an ürəyimdə, 

Axır sərbəst-sərbəst qan ürəyimdə. 

Mənə “əylən” deyir can ürəyimdə, 

Gəzib dolaşıram qəmdən uzaqda. 

 

Bəxtimə düşənim, düşməyənim var, 

Ömür sorağında üşüyənim var. 

İlahi, mən adda daşdöyənin var 

Ürəkdən uzaqda, candan uzaqda. 

 

Mən yaxa cırmadım, var-yox üstündə, 

Nəyim var, əks olub ayna hüsnümdə. 

Hərdən incidim də, hərdən küsdüm də 

Şöhrətdən uzaqda, şandan uzaqda. 

2020 
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XƏBƏRSİZ 

 

Bir təzə oyuna qarışdı başım, 

Hayına-küyünə qarışdı başım. 

Elə toy-düyünə qarışdı başım, 

Ömür keçib getdi məndən xəbərsiz. 

 

Ağıllı oturub, ağılsız durdum, 

Tərifsiz, töhfəsiz, sığalsız durdum. 

Uşaq da aldatdı, qoğalsız durdum, 

Qaldım qəlbimdəki qəmdən xəbərsiz. 

 

Necə yola verdim bu ev dünyanı, 

Canım əllərində girov dünyanı? 

Saçımda gənclikdən qırov dünyanı 

Yaşadım ölümdən, candan xəbərsiz. 

 

Əməlim ardınca düşüb yürüdüm, 

Bərkində, boşunda bişib yürüdüm. 

Gördüm ən sonuncu işi, yürüdüm, 

Durmuşam sonuncu andan xəbərsiz. 

 

Bir də ayılmağa heyim – yox kimi, 

Keçdi varlığımdan zaman ox kimi. 

Gör kimi itirdim, tapdım, ax, kimi – 

Şöhrətdən xəbərsiz, şandan xəbərsiz. 

 2007 
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OLMAYACAQ 

 

Bu qarğışın, bu hiddətin 

Qurbanı az olmayacaq. 

Mən gəldim, bayram olmadı, 

Gedişim yas olmayacaq. 

 

Gah sevinc, gah kədər olub, 

Gün gün üçün bədəl olub, 

Orden olub, medal olub 

Döşümdən asılmayacaq. 

 

Tale deyil hər yazılan, 

Xeyir deməz şər yazılan. 

Bəxt oyadan tər yazılar 

Alnıma yazılmayacaq. 

2012 
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*** 

 

Nə məni yada salan var, 

Nə vaxtımdan vaxt alan var. 

İçərimdə bir talan var,– 

Didib parçalayır məni. 

 

Qış gözündə qar kimiyəm, 

Özümdən bezar kimiyəm. 

Mən bu ömrün hakimiyəm, 

Osa məhkum sayır məni. 

2012 
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*** 

 

Həmişə söz üstündə 

Özümü əsən gördüm. 

Səbrimi, hövsələmi 

Sözə tələsən gördüm. 

2012 
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ŞƏKİL 

 

Çəkmişdi asfalt üstə 

Əyri-üyrü xətt ilə. 

Sevirdi o, şəkili 

Övlad məhəbbətilə. 

 

Şəkilin sinəsinə 

Sərilib uyuyurdu. 

Asfaltın qoxusunda 

Süd qoxusu duyurdu. 

 

Maşınlar kənar keçir,– 

Uşağa toxunan yox. 

Uşaqdan ağıl uman, 

Qayda-qanun uman yox. 

 

Çəkdiyi şəkildəki 

Adicə bir xatındı. 

Neyləyəydi, imkanı, 

Gücü buna çatırdı. 

 

Di gəl, yaman sevirdi 

O, şəkil anasını. 

İsidirdi nəfəslə 

Daş təki anasını. 

2017 
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DÖRDLÜKLƏR 

 

Hərə özünü gəmirir, 

Hərə öz içində ölür. 

Ölənlər öldüyü gün yox, 

Ölümün üçündə ölür. 

  *** 

Gedirəm göydən yapışıb, 

Yerə yıxılmayım deyə. 

Nə alsaq, Yerdən alırıq, 

Nədir bizi çəkən göyə?! 

  *** 

Bu göyün yeddinci qatı 

Mənə nə deyir görəsən?! 

Zamanın əqrəblərini 

Mənə kim əyir görəsən? 

  *** 

Əlçatan da deyil durub 

Əlindən tutam Allahın, 

Növbə mənə yetişəndə 

Göz yumub ötən Allahın. 

2017 
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*** 

 

Səbrinə bel bağlamışıq, 

Sızlamışıq, ağlamışıq. 

Azcamı yas saxlamışıq 

Ölən üçün, itən üçün?! 

 

Bərki-boşu çaş vururuq, 

Daş ardınca daş vururuq. 

Yerə-göyə baş vururuq 

Əlimizdən tutan üçün. 

 

Daha məndə dözüm yoxdu, 

Qayğısında gözüm yoxdu. 

Siz də yanın, sözüm yoxdu 

Ana üçün, vətən üçün. 

2016 
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     *** 

 

Elə pəncələri üstdə – həsədi, 

Həsrətinin əli gözünün üstdə. 

Bir qismət ucalmaq, qalxmaq istədi, 

Əvvəlcə dikəldi dizinin üstdə. 

 

Ömründə diz çökdü ilkin bəlkə də, 

Ümidi qolundan tutub qaldırdı. 

Əlləri – ətəkdə, gözü – zirvədə, 

Çiynində bir ömür yükü qaldırdı. 

2008 
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*** 

 

Hər gələn təzə illə 

Təzə qayğı başlanır. 

Çölümü dolu döyür, 

İçimi göz yaşlarım. 

 

Dünya məzar – kalafa, 

Dolaşıb bir kələfə. 

Dikəlib, mən tərəfə 

Əyilir baş daşları. 

 

Gedəm yasa, hüzürə, 

Ağlamıram, dözürəm. 

Di gəl ki, öz-özünə 

Gözüm dolub-daşlanır. 

2006 
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SƏBR DÜZƏLDƏR 

 

Gəlib bir növbədə ilişdim yenə, 

Ayağım biləni başım bilmədi. 

“Ədəb növbəsi” də bir işdi yenə, 

Durub gözləyirdim, naşı bilmədi. 

 

Hasar bildiklərim, sədd bildiklərim 

Əlimdən, qolumdan asılmamışdı. 

Yalanmış xəyanət, qəsd bildiklərim,– 

Heç biri bəxtimə yazılmamışdı. 

 

Barışmaq istədim boz üzlər ilə, 

Düz imiş; qozbeli qəbir düzəldər. 

Barışdım qoyunlar, öküzlər ilə,– 

Düşündüm, səbr edim, səbr düzəldər. 

 

“Ədəb növbəsi” də bir işdi yenə, 

Durub gözləyirdim, naşı bilmədi. 

2012 
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ANIRMI MƏNİ 

 

Vallahi, macal yox, qaçaqaçdayam, 

Min budaq calanan bir ağacdayam. 

Gün adda, il adda bir sayğacdayam, 

Ömrün duracağı tanımır məni. 

 

Yerdə göy adlıyam, göydə yer adlı, 

Başımın üstündən saatlar adlar. 

Dözüm dayanaqlı, səbr qanadlı 

Bir yol almaqdadır canımı mənim. 

 

Yaralı qəlbimdə söz tikan kimi, 

Dalayır dilimi gicitkan kimi. 

Divlərlə vuruşan bir azman kimi 

İçir çətinliklər qanımı mənim. 

 

Sökülür qamətim vaxr çəpərindən, 

Əyilir vüqarım şax çəpərindən. 

Kölə çəpərindən, şah çəpərindən 

Boylanan keçmişim anırmı məni? 

2017 
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ƏMANƏT SƏNƏ 

 

Bu qədər söhbətin, sözün içində, 

Bu qədər alovun, közün içində, 

Durmusan dəyanət, dözüm içində,– 

Yaraşır bu durum, dəyanət sənə. 

 

Özün olmasan da, sözün çözülür, 

Keçirsən, yollarda izin çözülür. 

Birin sığallanmır, yüzün çözülür, 

Yaman qılıqlanır xəyanət sənə! 

 

Qanmazdan keçilir, qanan söyülür, 

Dərdinə, oduna yanan söyülür. 

Yaxşı yamanlanır, yaman söyülür, 

Söyür paytaxt sənə, əyalət sənə. 

 

Niyə söyülürsən, bu nə söyüşdü? 

Sağın amandadır, solun döyüşdü. 

Göstər hünərini, vaxtı dəyişdir, 

Güvənsin cəsarət, zəmanət sənə. 

2014 
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ATA DƏRDİ 

  Balaca Elşənin ölümünə 

 

Bu qara yel düz dördcə il boğub hirsini, 

Bu fidanda bir dünyanın çovğunu varmış! 

Elə açdın, elə yandın ata hissini,– 

“Oğul” dedin,– 

ölümdən də oğul olarmış!.. 

 

O yatırdı, 

sükutunda – qırılmış ümid, 

O yatırdı 

ölümünün ilk anlarını. 

Nəvə kimi, oğul kimi, nişanlı kimi 

Yığışdırıb aparırdı imkanlarını. 

 

Bədəninə hovxurmuşdu dünyanın qışı, 

Sifətində sapsarı bir ölüm yatırdı. 

Anasının gözlərinə ümmanı qoşub, 

Atasının baxışını bölüb yatırdı. 

1994 
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*** 

 

Yaxası cırılmış qalmaqalların 

Əlindən dinclik də tapa bilmirəm. 

Ona “balam” deyim, buna yalvarım, 

Düzüm hansı sözü sapa, bilmirəm. 

 

Canım dişimdədir, sıxım-sıxmayım, 

Ağrıya, göynəyə gülənlərim var. 

Bu da dərd zirvəsi: çıxam-çıxmayım, 

Çıxım ki, arxamca gələnlərim var. 

 

Dözə bildiyimcə dözüb yaşadım, 

Gör necə dözümlü dözümüm varmış. 

Hər səsi, hecanı, sözü yaşadım, 

Sözün qızılından özülüm varmış. 

2020 
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ÖMRÜMÜ 

 

Sazağından elə düşüb pay mənə, 

İsti-soyuq fərq eləmir tay mənə. 

Soyuq gəlir isti keçən yay mənə, 

Bir rəngdədir fəsilləri ömrümün. 

 

Ziyalıyam, pinəçiyəm, bilmirəm, 

Heçəm, puçam... bəs nəçiyəm? Bilmirəm. 

Bəlkə Ayı, Günəşiyəm, bilmirəm, 

Hey çoxalır kəsirləri ömrümün. 

 

Yaza, qışa meyl edəsi halım yox, 

Öz canıma mən tək qıyan zalım yox. 

Dünya, söylə, son zəngini çalım, yox? 

Vərəqləsin nəsillərin ömrümü. 

2020 
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    *** 

 

İşıq zülmətdən axanda 

daha da parlaq görünür. 

İşığın gözləri ilə 

haqq elə haqq görünür. 

Ağılı duymaq özü də 

ağıldan meydana gəlir. 

Ağıldan yoxsullara 

ağıllı sarsaq görünür. 

2006 
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     YUXUDA 

 

Ey güllərin, çiçəklərin 

Gözü yaşla dolan yol. 

Mən bir ömür keçdim səndən, 

Bir ömür yol dolandım. 

06.04.2011 
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         *** 

 

Daha bizim əlimiz 

Sizə yetən olmadı. 

Harda məskən saldıqsa, 

Bizə vətən olmadı! 

2019 
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*** 

 

Yanıb külümdən çıxıram, 

Susub, dilimdən çıxıram, 

Ölüb, ölümdən çıxıram, 

Bir sirrəm, batan deyiləm. 

 

Batdım, böyürdən çıxıram, 

Bir az xeyirdən çıxıram, 

Bir az şeirdən çıxıram, 

İksirəm, batan deyiləm, 

Şeiri atan deyiləm. 

1992 
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*** 

 

Mənim daha heç kimə 

Deyiləsi sözüm yox. 

Boyumda, qamətimdə 

Əyiləsi dözüm yox. 

 

Haçan keçdi ömür-gün, 

Harda batdı, demir gün. 

Niyə yanır, sönür gün,– 

Bilməyə də lüzum yox. 

 

Yaşa, zavallı Dünya, 

Başı havalı Dünya. 

Zurna-qavallı Dünya, 

Daha səndə gözüm yox. 

2018 
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*** 

 

Ta sözü söz gətirmir, 

Söz sözə söykək deyil. 

Kimsədən söz götürmür, 

Söz qəlbi kövrək deyil. 

 2018 
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*** 

 

Gözlərimə yığmaq üçün 

Dartır ışığı əllərim. 

Çəkib, gözüm sürməsinə 

Qatır işığı əllərim. 

2018 
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*** 

 

Ağrısına dözdüyüm, 

Əzabından bezdiyim, 

Kölgəsində gəzdiyim 

Günlər, əlvida sizə. 

 

Öz əlimdi, öz başım, 

Yurdum – mənə sarmaşıq. 

Kövrəkliyim, göz yaşım, 

Belə, əlvida sizə. 

1980 
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*** 

 

Axı, kimimiz var, bu tək dünyada?– 

Bəs kimdən inciyib, küsək dünyada? 

Bizə kainatca nəhəng dünyada 

Özümüzdən qeyri kim ağlayacaq?! 

 

Zehnimiz quranı əlimiz yıxır, – 

Ağıllımız tikir, dəlimiz yıxır. 

Elə yellənirik, yelimiz yıxır... 

Kimsə gəlib bizə gün ağlayacaq? 

2015 
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ƏYİLMİRİK, SINMIRIQ 

 

Sintarıbdır, çözələnmir kələfi, 

Nə qınayaq, nə suçlayaq fələyi. 

Zər atırıq, bəd gətirir hələ ki, 

Ağzımızda pörşələnir dilimiz. 

 

Ağzımızda pörşələnir dilimiz, 

Heç bilmirik necə keçir ilimiz. 

Çırtlayammır çiçəyimiz, gülümüz, 

Ömrümüzü daşıyırıq yük kimi. 

 

Ömrümüzü daşıyırıq yük kimi, 

Üzülürük, süzülürük tük kimi. 

Düppələndüz dayanmışıq büt kimi, 

Qürurluyuq, əyilmirik, sınmırıq. 

2020 
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*** 

 

Soruşmayın, kimliyimin səsində, 

Kimsəsizim, nakamlığım tövşüyür. 

Soruşmayın, kiməm, nəyəm əslində, 

İçərimdə bir kimsəsiz üşüyür. 

2020 
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*** 

 

Bir qəmə sığınıb sevincə güldüm, 

Boynumu vurası qılınca güıdüm. 

Vallahı, yıxılıb ölüncə güldüm, 

Güldüm lap o beş arsın bez arasında. 

2001 
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FEYZBUK 

 

Hamı diqqət kəsilib,– 

Tamaşadır feyzbuk. 

İlişdin, qopammırsan,– 

Anaşadır feyzbuk. 

 

Evdə, çöldə səninlə, 

Yanaşıdır feyzbuk. 

İçərinin çölünlə 

Barışıdır feyzbuk, 

Savaşıdır feyzbuk. 

Fikir, düşüncə bəhsi, 

Yarışıdır feyzbuk. 

 

Şahlıq iddiasıdır, 

Yerişidir feyzbuk. 

Hər kəsdə bir romanın  

Girişidir feyzbuk. 

Minlərin, milyonların 

Görüşüdür feyzbuk. 

Yeni Adəm yaradan 

Yer işidir feyzbuk... 

2018 
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*** 

 

O vaxt bərabərlik 

Gözünü yumub 

Ağzını açmışdı ki, 

Kimsə tikəsini 

Onunla bölüşəcək. 

2020 
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*** 

 

Qılıncdı, yaraya enib, 

Ağıdı haraya enib. 

Tək məni arayıb enib, 

Dərdim özümdən qocadı. 

2015 
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*** 

 

Bir vərəq də çevrildi,– 

İlim təzə başlanır. 

Təzə qayğılar haqda 

Film təzə başlanır. 

2020 
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        YEKUN 

 

Açmışam süfrə kimi 

haqq-hesab cədvəlini. 

Sonucdan toplayıb da 

çıxıram əvvəlimi: 

Bu – yaxşısı, bu – pisi, 

pilusu, minusu, – bu. 

Bu – doğması, bu – yadı, 

özü – bu, günüsü – bu. 

İtkisi, qazancı–bu, 

doğruçu, yalançı–bu. 

Hamı – bir sifət, bir – üz, 

hamısı da – üzü boz. 

Nəyi silib atasan? 

Ögəy bilib atasan? 

Bir ömrün heykəlinə 

pyedistaldı bunlar. 

Zamanın axarında  

sən getdin, qaldı bunlar... 

Nə isə, piluslara 

çəkilib dayanmışam. 

Qoruyub sambalımı, 

çəkimi, dayanmışam. 

Dağıtmağa, yıxmağa 

qəlbimdə meyl olmayıb. 

Tamahkarlıq, hərislik 
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içimdə sel olmayıb. 

 

 

Ruhuma şam tutmayıb 

oğul boyu, qız toyu. 

Bəxt üzümə gülübsə,  

boynuma minnət qoyub. 

Məni əməllərimdə  

görən, gözütox görüb. 

Nə olsun ki, çox şeyi 

Tanrı mənə çox görüb. 

Bir sevən ürək verib, 

bir halal çörək verib. 

Yıxılam, dirək verib. 

Elə buna da şükür. 

 

Yatdığım yuxulardan 

ayıla ki bilirəm. 

Beş-on adam içində 

sayıla ki bilirəm. 

Təzə səs-soraq olub 

yayıla ki bilirəm. 

Elə buna da şükür. 

 

Qəlbimi xəlbirləsəm,  

dost keçər, düşmən qalar. 

Az ola, ya çox ola; 
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bəxtimə düşən qalar. 

İçimdə istəklərim 

 

 

elə kor-peşman qalar,– 

Tanrının verdiyidi, 

niyə olum naşükür?! – 

Elə buna da şükür. 

Demək yadındayam ki, 

yaxşı-yaman hər nəsə... 

Mənə də bir pay düşür. 

2009 
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*** 

 

Bir şeirdən üz çevirdim, 

Ölçdüm-biçdim, yüz çevirdim. 

Ömrə-günə duz çevirdim,– 

Daha zaval yoxdu mənə. 

 

Çıxdım seyrinə aləmin, 

Dərdi oldum bir nalənin. 

Dözüm əlində qalanın 

Səbri də bir oxdu mənə. 

 

Yaza-yaza yazmaz oldum, 

Kin-küdrətə azmaz oldum. 

Xoşbəxtlik də az-maz oldu, 

Hər nə olsa, haqdı mənə. 

2021 
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*** 

 

Dünya – yürüş meydanı, 

Dərd məni dəhmərləyir. 

Fələk başımın üstdə 

Qırmancını hərləyir. 

 

Cilovu sərt əllərdə, 

Xırman atı kimiyəm. 

Daha dözə bilmirəm, 

Bıçaq çatıb sümüyə. 

 

Mən özümü öldürüm, 

Ya sözümü, İlahi! 

Məndə sınayan oldun 

Hər dözümü, İlahi! 

 

Basdım ümidlərimin 

Ağzına da daş daha. 

Məni hop deyib udur,– 

Ömür olub əcdaha. 

2020 
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*** 

 

Görkəmli olmayın, sizi 

Görmək istəməyənlər var. 

Görkəminizdən öc alan, 

Örnək istəməyənlər var. 

 

Görkəmindən görk olana, 

İstəyində ərk olana, 

Allah kimi tək olana 

Hörmət istəməyənlər var. 

2020 
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NƏVƏSİ VAR 

 

Qocaların oxumağa 

nə vaxtı, nə həvəsi var. 

Hər birini yol üstündə 

gözləyən bir nəvəsi var. 

Biri deyir: “Qucuna al”, 

biri deyir: “Əlimdən tut”, 

çatır, çatmır gücünə, al, 

saçımdan öp, telimdən tut. 

Biri deyir: “Oyuncaq al”, 

yanımda mən doyunca qal. 

Qocaların oxumağa  

nə vaxtı, nə həvəsi var,– 

əvəzində çiçək-çiçək 

gül topası nəvəsi var... 

2021 
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           KİMLİYİM 

 

Kimliyimdən nə gözlərsiz?! 

Kimliyim – özümə bəlli. 

Özümdən keçəndən sonra 

Beş kəlmə sözümə bəlli, 

Sözümdən də keçən anda 

Bir ömür dözümə bəlli. 

Mən haçandı bu dünyanın 

Gözlərində yumulanam, 

Sözlərində mumlayanam. 

Yıxılanı baltalayan, 

Əyiləni xaltalayan, 

Ara açıb, qab yalayan 

Yüzlərini şumlayanam. 

Sıranızı az arayın,  

Az çeynəyin, az darayın. 

Mənim tək məlhəm yaraya, 

Mənim tək yetən haraya 

Hansı birinizdi, deyin. 

Hansı ölünüzdü, deyin. 

Hansı dirinizdi, deyin. 

Kimliyimi araşdırın, 

Məni azca qarışdırın 

Əyrinizə-üyrünüzə,  

Dəstək-dəstək böyrünüzə. 

Mən tək olammaz biriniz, 
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Mən tək dolanmaz biriniz. 

 

 

Gözümdəki toxluğu mən 

Miras almışam nənəmdən. 

Əlimdəki düzlüyü də 

Atam-anam miras qoyub,– 

Vicdanıma xilas qoyub. 

Sözüm həqiqətə söykək, 

Tər tökmüşəm köynək-köynək 

Yalan eşidib görəndə. 

Mən – öz kimliyimə bəndə, 

Kimliyim – Allaha bəndə. 

Mən bir Allah adamıyam: 

Hələ gümanım var adam olmağa, 

Təzə bir dünyaya Adəm olmağa. 

Bir qara daş altda mətəm olmağa 

Məni sürükləmə, Allah adamı. 

1976 
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FİQURİSTLƏR 

Dünya çempiyonları – İrina Moiseyeva 

və Andrey Meninkoya 

 

Bir şəffaf səltənətdə, 

bir büllur səltənətdə 

meydan buzdur, 

imkan buz. 

Həvəslərdə, 

baxışlarda 

səma – ulduz, 

orbit – ulduz. 

Bir musiqi sədasından 

buz meydana 

asta-asta 

cığır düşür. 

Bu cığırda  

buz dünyanın 

şahzadəsi 

hicranıyla, 

vüsalıyla görüşür. 

Budur, yenə 

bir məhəbbət 

isti-isti 

 buz üstdədir.– 

Bir gözəlin 

buz işvəsi, 
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buz süzümü 

 

 

bir oğlanın 

arzusunda, 

ümidində – 

 göz üstdədir. 

Qollarını açıb gəlir 

 vüsal özü. 

Duyğuları, 

baxışları danışanın 

 susar özü. 

Ağuşunda alova bax, 

 atəşə bax 

 buz meydanın!.. 

Belə həsrət, 

belə istək 

görməyibdir buz səltənət. 

Heyran qalıb 

 ulduz səma 

 ulduz meydan. 

Heyran qalıb 

 həm sənətkar, 

 həm də sənət. 

 1974 
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XOŞBƏXTLİK GÜNÜ 

 

Xoşbəxtlik günü 

ayaq səslərin 

itəcək. 

Fikrim 

çəkiləcək 
ayaq səslərindən. 
Hardansa  
üzümə 
işıq çilənəcək, 
sopsoyuq 
bir işıq. 
Səksənib də 
sığınmağa  
səs 
arayacağam. 
Xoşbəxtlik günü 
ayaq səslərindən 
gizli 
sən 
mənə doğru 
qaçacaqsan, 
mən isə 
izdihama doğru. 
...Çəkəcəyəm 
ardımca 

ayaq səslərini 
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xoşbəxtlik 

günü. 

        2013 
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ŞAHMAT 

 

“Bəxtim gətirməzdi” heç, 

“Uğursuz” idi adım. 

Yenə bu gün səninlə 

bir əl şahmat oynadım. 

Bir əl hücuma keçdim, 

bir əl keşikdə durdum. 

Bir əl qovdum “düşməni”, 

bir əl “qırdım düşməni”. 

Evimin içindəydi 

 “müharibə meydanı”. 

Sürümüşdün meydana 

yaralı aslan kimi 

 Afrikanı. 

Döyüşürdüm o yerin 

azadlığı uğrunda, 

abadlığı uğrunda: 

Mən intiqam alırdım 

insanın dərisini 

ikirəng görənlərdən. 

Mən intiqam alırdım 

əsarəti, təcavüzü 

“azadlıq” adıyla verənlərdən. 

Məni aparıb hünər, 

məni aparıb xəyal,– 

vurulub tökülürmüş 
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fiqurların dalbadal. 

 

 

Bir saat imiş, demə, 

şahım mat imiş demə. 

Mən isə “ vuruşurdum” 

“ədalət cəbhəsində”; 

elə hücum edirdim, 

elə pusqu qururdum, 

hey “qırırdım, qırırdım...” 

Beləcə mən səninlə  

bir əl şahmat oynadım. 

Bir əl qırdım düşməni, 

bir əl intiqam aldım. 

Bir əl mat qoydum şahı- 

elə mat qoydum səni. 

1972 
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*** 

 

Tanıyırmı bu ağaclar 

Keçən kimdi yanından? 

Bu tumurcuq ümidlərin 

Nələr yatır canında? 

 

Yağış da ara vermir ki, 

Bir hor çətirdən çıxaq. 

Bulud dolu çantamızı 

Çevirib arxa sıxaq. 

 

Bir-birini izləməkdə 

Avtobuslar, taksilər. 

Qırmızı işıq da yanmır, 

Bu vurhavur əksilə. 

 

Yol kənarı... Piyadalar... 

Gözlə ki, ha, gözlədir. 

Səbrimizin işıqforu 

Yaşılını gizlədir?! 

2019 
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*** 

 

Taxıb pəncərə gözlərini, 

hər ev 

hər mənzil boylanır 

özünə, 

özündəki gələcəyinə, 

gələcəyindəki 

ölçü-biçisinə. 

Uzaqları daşıyır 

bətninə. 

Bətnini 

uzaqlardan 

gizləyə-gizləyə 

insanların şıltağında 

sökülür 

tikilir, 

qurulur, 

yıxılır... 

Pəncərə gözlərindən yıxılır 

bütün evlər... 

2018 
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        *** 

 

Xırda bir fincanda 

Bir dəniz susur,– 

Dibində 

Şəhid analarının 

Göz yaşları. 

     2019 
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  *** 

 

Geyindik, dedilər, tərsdi, 

Soyunduq, dedilər, bəsdir. 

Allah, bir bu qədər nəhsi, 

Kimin boynuna yükləyək? 

 

Kimin boynunu ipləyək? 

Kimi vurub təpikləyək? 

Özümüzümü təkləyək? 

Daha vacib olanı de. 

 

Daha vacib nədir görən? 

Qoy söyləsin qədir görən. 

Biz olmadıq xətir görən, 

Üzümüzə üz çəkildi. 

 

Üzümüzə üz vurdular, 

Söz atdılar, söz vurdular. 

Guya şitik, duz vurdular, 

Vurula-vurula gedirik. 

 

Vurulduq sərt üzünə də, 

Dünyanm dərd üzünə də. 

Həsrətik mərd üzünə də... 

Mərdin əli açıq gərək. 

2019 
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*** 

 

Adamlar bir-birindən 

uzaqlaşır – 

nə sirrdir!.. 

Hamı tənhalığının 

bir küncündə 

əsirdir. 

2019 
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*** 

 

İçərimin 

Amansız sükutundan 

Bir kitab bağladım. 

Öpüb də, 

Gözüm üstdə 

Saxladım. 

Sonra 

Körpə uşaq təki 

Əzizləyə-əzizləyə 

Yerləşdirdim 

Kitablar 

Arasında 

Özümü, 

İçərimi. 

2000 
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AĞLAMA 

 

Deyən daha çarəsizdi bu dərdim, 

Keç gözünün savabından, ağlama. 

İynələrin, dərmanların hədərdi, 

Sor ömrümü sabahımdan, ağlama. 

 

Dərd əlində qalanların azmıdır? 

Səni səndən alanların azmıdır? 

Əqrəblərin, ilanların azmıdır? 

Toxta, tapsan cavabından, ağlama. 

 

İnnən belə çoxalacaq duyanın, 

Sürüyənin, kürüyənin, döyənin. 

Hələ nələr çəkəcəksən dünyanın 

Ütüyündən, yavasından, ağlama. 

 

Hövüllənmə, fələk belə buyurdu, 

Ölçdü, biçdi, bizi qəmlə doyurdu. 

Mənli-mənsiz, ələm yağır bu yurdun 

Səmasından, havasından, ağlama. 

 

Dərman var ki, öz dərdindən kədərli, 

Həyat var ki, ölümündən betərdi.  

Sənlik deyil, gəl əl götür bu dərdin 

Əlacından, davasından, ağlama. 

2000 
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BU DÜNYA 

 

Heç bilmədim necə keçdi dolandı, 

Ayı, ili baş-gözümə ələndi. 

Kimdən sordum, – məndən sonra gələndi,– 

Gündən-günə uşaqlaşır bu dünya. 

 

Taleyimdə yaxşılığı bir azdı, 

Öz atamdan, öz anamdan mirasdı. 

Hara baxsan, gözdə qalan murazdı, 

Nisgillərlə qucaqlaşır bu dünya. 

 

Sülhü düşür, hərbi düşür gözümdən, 

Arıdammır, xəlbir düşür gözümdən. 

Elə hər şey bir-bir düşür gözümdən, 

Elə məndən uzaqlaşır bu dünya. 

2000 
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*** 

 

Əllərini 

üzündən çək,– 

gecənin zülməti 

onsuz da 

gözlərindədir. 

2018 
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HƏLƏ Kİ 

 

Hələ ki kədərim içimdə qalıb, 

Bir içim sevincə susuzam hələ. 

Bu bəxt də mənimlə qanlı-qadalı, 

Kinli-nifrətlidi bu bəxt mənimlə. 

 

Ətrafım böyrümdən ötüşür səssiz, 

Ətrafım baharmı, qışmı nə fərqi! 

Mənə ki qismətin kəsiri düşüb, 

Mənim ki qazancım dərddi, kədərdi. 

 

Mənim ki əllərim mənə nökərdi, 

Aylarım, illərim mənə nökərdi. 

Ömür keçib gedir, mənə nə fərqi, 

Ölüb-ölməməyin mənə nə fərqi?! 

 

Ümid sahilləri üfüqə bağlı, 

Arzu dənizlərim kükrəyə bilmir. 

Kimdəsə, nədəsə dolaşıb ağlım, 

Yaşa deyə bilmir, öl deyə bilmir. 

2000 
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     *** 

 

Döyüldü əlinlə bahar qapısı, 

Qaçıb gəlişinə açan olmadı. 

Lakeyli, mundirli şəhər qapısı 

Bağlı mətləblərə açar olmadı. 

2014 
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*** 

 

Qulağımın dibini 

qaşımaqdan yoruldum. 

Bəxtimdə uğursuzluq 

daşımaqdan yoruldum. 

Yoruldum, Allah, belə 

yaşamaqdan yoruldum. 

Bu yorğun yolçuluğa 

xilas yolun yoxmudur?! 

2018 
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*** 

 

Sonuncu şeirimi də 

Yazmadım, cırıb atdım. 

Şerin də taleyi var,– 

Sonuncu görüb atdım. 

Ayağımın altından 

Sonuncu yeri atdım. 

Nə yerdəyəm, nə göydə,  

Hardayam, deyəmmərəm... 

Sizdən necə gizləyim; 

Yazıram, bəyənmirəm... 

2017 
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*** 

 

Kim yazdırır şeri mənə? 

Dəydimi bir xeyri mənə? 

Yetən baxıb əyri mənə, 

“Bıy, başıma xeyir”, deyir. 

2019 
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İNSAN BOLLUĞU İDİ 

 

İnsaf edin, siz məni 

Özümdən çıxarmayın. 

Özümə söz vermişəm, 

Sözümdən çıxarmayın. 

Bir ömür gördüyümü 

Gözümdən çıxarmayın. 

Təzədi, ya köhnədi,– 

Çəkirəm bu möhnəti. 

 

Nahaqqa haqq deməyin 

Daha vaxtı deyildir. 

Belə keçib ömür-gün, 

Axı yaxşı deyildir. 

Haqq-ədalət dediyin 

O vaxt saxta deyildi. 

Allah göydən baxırdı, 

Göy bizlərə yaxındı. 

 

Əyri vardı, düz vardı, 

Nə bu qədər boşboğaz, 

Nə bu qədər söz vardı. 

Yazanları çoxsa da, 

Azanları az idi. 
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Mizanlar taraz idi. 

Başbiləni – yerində, 

İşbiləni – yerində. 

İnsaf bolluğu idi, 

İnsan bolluğu idi. 

2011 
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*** 

 

Heç nə demir bu yazı, 

Sözün içində azıb. 

Bilmir çoxdu, ya azdı, 

Özünü udub gedir. 

 

Ömür qurulu taxtdı, 

Kim itirdi, kim tapdı. 

Ümid üzülmüş sapdı, 

Hər gedən tutub gedir. 

1997 
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OCAĞIN 

 

Yanıb qurtarıb zamanı, 

Qalıb tüstüsü ocağın. 

Kimə köçüb, kimə çöküb 

Bilmir istisi ocağın. 

 

Kimə isə ömür verib, 

“Yaşa” deyib, – əmr verib. 

Qaralıb da, kömür verib, 

Yoxmuş itkisi ocağın. 

 

Kimə tanış ünvan olub, 

Kimə qızınan can olub. 

Düz dünyaya həyan olub 

Qızılı, misi ocağın. 

2019 
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*** 

 

Nə olur – olsun, yenə 

Yaza çıxaram, axır. 

Artan qayğıları da 

Aza çıxaram, axır. 

 

Qalxıb ömrün dibindən, 

Yıxılsam da dəbindən, 

Hər cür köhnə cibindən 

Təzə çıxaram, axır. 

 

Əyri gedər, düz gələr, 

Bəxt açılar, söz gülər. 

Məni duyar özgələr,– 

Üzə çıxaram, axır. 

2019 
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*** 

 

Daha bu gözəl dünyaya 

“Gözəl” deyənlər azalıb. 

Ceyranına, cüyürünə 

Qəzəl deyənlər azalıb. 

 

Yandırıb-yaxmır öləni, 

Qul satılır, şah dilənir. 

Nağıl-nağıl ilmələnir, 

Məsəl deyənlər azalıb. 

 

Təzələnir nəyi varsa, 

Hər gün təzə geyir, varsa. 

Susur, təzə deyim varsa,– 

“Təzə” deyənlər azalıb. 

2019 
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   SƏNİ 

 

Yarıb əngəlləri, üzümə çıxdın, 

Elə bil dünyanın düzünə çıxdın. 

Gözümün altıydın, gözümə çıxdın, 

Silib atmalıyam gözümdən səni. 

 

Niyə atmalıyam, hələ bilmirəm, 

Düzü, bir qərara gələ bilmirəm. 

Gözümü səninlə bölə bilmirəm, 

Ayıra bilmirəm özümdən səni. 

 

Yoluna çıxıram başı aşağı, 

Baxışım yaş olub, daşır aşağı. 

Burax ətəyindən daşı aşağı, 

Daş kimi götürüm izimdən səni. 

 

Dərdim ayaq üstə kölgədir daha, 

Ümidim dirilib, yol gedir daha. 

Xəyalım bir uzaq ölkədir daha, 

Orda axtarıram, düzü, mən səni. 

1990 
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BİR İNSAN BAXIŞINA 
 
 
Günləri töküşdürüb 
Didəcəyəm yun kimi. 

İçində nəyi varsa, 

Üyüdəcəm un kimi. 

Boş günümün səhrası 

Şaxıyanda gün kimi 

Sığınacam bir isti 

Kəlmənin ağuşuna. 

 

Nə qaçanı qovanam, 

Nə də qovandan qaçan. 

Çox da aman vermirlər 

Bir bağlı qapı açam. 

Nə müddətdi bir quru 

Təbəssümə möhtacam, 

Düşmüşəm gözümdəki 
Buludun yağışına. 
 
Əsəblərim – sarı sim, 
Gərilir hönkür-hönkür. 

Günlərimin meyvəsi 

Dərilir hönkür-hönkür. 

Ömür qədəmlərimə 

Sərilir hönkür-hönkür, 

Mən həsrətəm ətrafda 

Bir insan baxışına... 
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     *** 

 

Yenə dost-düşmən adından 

Yaddaşım daraşıb mənə. 

Sevinc-kədər, sevgi-nifrət 

Suvaşıb, qarışıb mənə. 

 

Nə yerdəyəm, nə göydəyəm, 

Paradayam, bütövdəyəm. 

Köksüz, budaqsız gövdəyəm, 

Od-ocaq yaraşır mənə. 

 

Yandıralar, tüstüm çıxmaz, 

Qızdırmağa istim çıxmaz. 

Bir mağmınam, üstün çıxmaz 

Burda bir şərəşur mənə. 

1993 
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YAŞIL GÖZLƏRİNDƏN KEÇ 

KÜÇƏLƏRİN 

 

Ömür yollarıdır küçələr, yollar, 

Elə hey uzanar, elə hey dönər. 

Hardasa səbrlə yoxuş dırmanar, 

Hardasa tələsik yoxuşdan enər. 

 

Verər sarmaşıq tək, verər qol-qola, 

O əldən bu ələ ötürər səni. 

Bəzən bir ömürə vəsiqə olar, 

Bəzən bir ömürdən götürər səni. 

 

Hardasa, kim isə səbrindən keçər, 

Diksinər çovumuş səsə qəflətən. 

Tələsən bir yolu kəsən bir küçə 

Ordaca bir ömrü kəsər qəflətən. 

 

Ömürlə zarafat edərdi biri, 

Saymazdı keçidi, avtomobili. 

 

Ona irad tutdum “dəliliyimi”... 

Özünü gülməkdən saxlayan gördüm. 

Dünən sovxa kimi əlilliyini 

Töküb qarşısına ağlayan gördüm. 

1975 
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MƏN VƏ SƏN 

 

Belə-belə keçib gedir ömür-gün, 

Niyə gedir, neçin gedir ömür-gün? 

Acı, şirin... 

İçib gedir ömür-gün, 

Bu da mənim sərxoşumdu, neyləyim? 

 

Açılası gülüm yoxdu çəməndə, 

Yazdı, qışdı... hədiyyəsi həməndi. 

Məni çəkən bu pırtlaşıq kəməndə 

Xeyir deyil, şər qoşuldu, neyləyim? 

 

Yumruğumda düydüm bir gün tamahı, 

Ovucladım, qılıncladım günahı. 

Gördüm elə baxışlardan kin axır, 

İşim-gücüm qarğış oldu, neyləyim? 

 

Bir iynəlik ümid vardı, qırıldı, 

Deyən bir az kini vardı, qırıldı. 

Arzusunda kimi vardı, qırıldı, 

Uçub gedən bir quş oldu, neyləyim? 

 

“Yetər” dedim, kədər özü yenildi, 

Heç əvvəldən mənə dost da demirdi. 

Eh, təkliyə kədər də bir hənirdi, 

Bu da belə vərdiş oldu, neyləyim? 
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Vərdiş oldu yıxılmağım, qalxmağım, 

Bu dünyaya barmaqlıqdan baxmağım. 

Ara-sıra parlamağım, çaxmağım 

Özü mənə bir iş oldu, neyləyim? 

 

Rahatlığın pillələri zirvədə, 

Ha dırmaşdım, yaxınlaşım bir qədər. 

Bir mən oldum, bir tövşümə, bir qəhər, 

Hər ayağım bir daş oldu, neyləyim? 

 

Bir daş oldu hər əlimdə hiddətim, 

Nə dost andım, nə də düşmən istədim. 

Mən özümü künc-bucaqda gizlədim, 

Bəxt oxuna sən tuş oldun, neyləyim? 

2001 
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SÖZSÜZ OXUYARAM, 

SƏSSİZ AXARAM 

 

Hisslər idrakımı salar kəməndə, 

Bir kövrək sözdən də uşaqlaşaram. 

Qalar heyrətimin əli çənəmdə, 

Bu gündən, sabahdan uzaqlaşaram. 

 

Düşərəm bu yola necə ki varam, 

Ayları, illəri birdən ötərəm. 

Keçmişə bir xırda qapı açaram, 

Sabaha bir böyük qapı örtərəm. 

 

Bir körpə varlığa yerləşə bilsəm, 

Yaşaram dünyanın kiçikliyində. 

Bir vaxt təbiətlə barışa bilsəm, 

Bitərəm ən gizli çiçəkliyində. 

 

Nəğməsi olaram büllur çeşmənin, 

Sözsüz oxuyaram, səssiz axaram. 

Dünyaya hər ildə bir bənövşənin 

Məhzun gözlərindən baxar, baxaram. 

1970 
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     PƏRTLİK 
 

 

Ürək bir qıfıllı mücrüyə dönsün,– 

Bir də yanılmasın, Allah eşqinə! 

Bir tənha, bir mağmın hücrəyə dönsün, 

Meylini salmasın bir də heç kimə. 

 

Axır ki, bir kəsi arxa bilməsin, 

Axır ki, bir kəsə arxa durmasın. 

Gələn gözəlliyə baxa bilməsin, 

Gedən sevinclərə yaxa cırmasın. 
 

Atsın bu möhnəti çiynindən, atsın, 

Səadət arayıb, bəxt diləməsin. 

Eşqə ibadəti dinindən atsın, 

Bir də məhəbbətə vaxt diləməsin. 
 

Quylansın bir dibsiz vaxt boşluğuna, 

Bir pərtliyi olsun, bir özü olsun. 

Qapansın bir ömrün sərxoşluğuna, 
Dünyanın ən qərib yalqızı olsun. 
 
Zahidlik – qəlbinə açılan qapı, 
Nə bağlaya bilsin, nə aça bilsin. 

Sönən ümidlərdən bir çınqı tapıb, 

Sonuncu arzuyla barışa bilsin. 
 

Ürək bir qıfıllı mücrüyə dönsün,– 

Bir də yanılmasın, Allah eşqinə. 
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*** 

 

Günlərimi 

qıra-qıra gedirəm. 

Səsimin qulağına 

çığıra-çığıra 

gedirəm. 

Kimə nə borc,– 

hara gedirəm?! 

Axır ki, 

ayaq üstdəyəm, 

ora-bura 

gedirəm. 

2012 
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*** 

 

Heç mənim aləmimdə 

Sən adda maraq da yox. 

Səninçin bir kəlmə söz 

Yazmağa varaq da yox. 

 

Gün üzünə gülmədi, 

Gecən düşdü, bilmədin. 

İçindəki zülməti 

Qovmağa çıraq da yox. 

2016 
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ÜRƏYİM 

 

Bir halda ki, partlayası olmadın, 

Dərdimə diz qatlayası olmadın, 

Tərəddüddən adlayası olmadın, 

Yaşamağa haqqın yoxdu, ürəyim. 

 

Sən üzlərdə üz axtaran deyilsən, 

Ayılmağa göz axtaran deyilsən, 

Söz içindən söz axtaran deyilsən, 

“Sümük üstdə” hoqqan yoxdu, ürəyim. 

 

Ad olmusan guya adlar içində, 

Xəyallardan neçə taxt var içində. 

Lovğalanma, bu ağ baxtlar içində 

Bir zərrəcə baxtın yoxdu, ürəyim. 

 

Çırpınırsan hiddətində, odunda, 

Öz atın yox, çapma özgə atında. 

En yanıma göyün yeddi qatından, 

Əyləncəyə vaxtım yoxdu, ürəyim. 

 

Bir torpağam, – igidləri qırılmış, 

Bir zirvəyəm, – şahinləri vurulmuş. 

Bir arzuyam, – ümidləri durulmuş,– 

Heyif, tacım-taxtım yoxdu, ürəyim. 
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Bir halda ki, partlayası sən oldun, 

Dərdimə diz qatlayası sən oldun, 

Ömrü-günü adlayası sən oldun, 

Ölməyə də haqqın yoxdu, ürəyim. 

1991 
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   CAMAAT 

 

Camaatın həyatına 

“yoldaş” da vermişdi 

Allah; 

cammatın “həyat yoldaşı” da 

olmuşdu. 

Camaatın həyatı 

yoldaşı ilə keçirdi,– 

birgə, həmahəng, həmrəy. 

Çayı da yoldaşı ilə 

içirdi, 

üfürə-üfürə, 

hortdata-hortdata, 

səbrlə, 

ləzzət ala-ala 

camaat. 

Xörəyi qaşığa götürüb 

əvvəlcə 

yoldaşına yedirirdi 

camaat. 

(Allah, özün saxla,  

görəsən nədən şübhələnirmiş?) 

Camaat 

ev idi, ailə idi,– 

ölümə aparan yolun qoşa 

yolcusu idi... 

http://www.kitabxana.net/


Firuzə Məmmədli 

 

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri - 120 - 
 

2017 

http://www.kitabxana.net/


Dünya gözəlliklərlə doli 

 

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri   - 121 - 
 

*** 

 

Peyğəmbər deyilik,– 

üzümüzün salavatında 

alışıb yanaq. 

Biz ancaq 

peyğəmbərlərə 

inananlarıq. 

Zaman-zaman 

onları 

unudan, 

onları ananlarıq. 

Kiminsə 

xoşuna gəlsin deyə 

özümüzü 

əldən-dildən 

salmağımız da 

yox... 

Amma... 

Allahdan aşağı 

Allahlıq iddiası 

çənə-boğazdı, 

neyləyəsən?!. 

     2017 
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Sözün həqiqətindən 

Qorxub qaçanlar oldu. 

Hər kəlmə qiymətilə 

Bazar açanlar oldu. 

2018 
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Fikrimin göylərini 

Hərdən buludlar alır. 

Şübhədən, sarsıntıdan 

Sıçrayıb çıxammıram. 

Durub dincələ bilmir,- 

Gün-güzəran – qovğalı. 

Bir uğuru dost bilib, 

Əlini sıxammıram. 

2018 
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İçimdəki dərdin-qəmin 

Nə əvvəli, nə sonu var. 

Kimdə neçəsi, bilmirəm, 

Məndə onun milyonu var. 

2018 
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Adam var, hər nəsnəyə 

Mizan-tərəzi qurur. 

Kimisi, ədalətli, 

Kimi qərəzli qurur. 

 

Bir gözlü tərəziydim,– 

Şər gözü mənə yaddı. 

Nə baş verdi, İlahi, 

Xeyir məni aldatdı?! 

 

Kimə xeyir verdimsə, 

Ödənildi cəng ilə. 

Əvəz nə verdilərsə, 

Verdilər, pərsəng ilə. 

2017 
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RƏSM 

 

Təkliyimi 

çəkmişdim, 
kimsəsizliyimi 
çəkmişdim – 
fikir kimi, 
dərd kimi, 
zülm kimi. 
Sonra da  
bu fikrin, 
dərdin, 
zülmün içindən 
püskürən 
bir 
əl çəkdim,– 
göylərə 
üsyan kimi. 
Əlimin  
göylərə çatacağına 
inanmasam da, 
inanırdım ki, 
üsyanım çatacaq. 
Zira, 
gözlər 
qulaqlar 
üsyana 
açıq idi, 
ələ yox... 
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Bizə qədər atılan 

addımlar 

adam-adam gedir 

sıralarımızdan. 

Hamının da  

boyu uca 

əlləri qabarlı, 

ayaqları döyənək. 

Gedənlərin ardınca 

göz yaşlarımızı 

yelləyirik 

yaylıq-yaylıq. 

Yanıqlı 

ağılarımızdan 

baş daşları 

göz yaşı tökür – 

gildir-gildir. 

Gələn adamın 

çiyinlərə çökmüş 

ağırlığı 

torpağın bağrına 

can atır 

ötürənlərin  

tələsik addımlarında. 
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Boya-boy biçilmiş 

məzarları 

əyninə geyib də 

əbədi bir 

dünyaya yol alır 

bizə qədər 

gələnlər. 

2017 
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SÖZ MƏNİ 

 

Artıq mənə yaxın deyil söz belə, 

Ha yıxılım ayağına yüz belə. 

Ələ gəlməz əyri belə, düz belə, 

Neylədim ki, üz çevirib getdilər? 

 

Neylədim ki, üz çevirib getdilər? 

Pərtliyimə duz çevirib getdilər. 

Eh, getsinlər, düz çevirib getdilər, 

Daha minnət ayağına düşmərəm. 

 

Daha minnət ayağına düşmərəm, 

Sözə zinət ayağına düşmərəm. 

Nüfuz, hörmət ayağına düşmərəm, 

Məni tutmaz hər qapıya bağlanan. 

 

Məni tutmaz hər qapıya bağlanan, 

Məni vurmaz hər qoltuqda saxlanan. 

Hər addımı söz əlilə haqlanan 

Mən olmaram, 

atır, atsın söz məni. 

2018 
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Fikrət Sadıq üslubunda 

 

Düzdü, 

əyridi- 

sözdü. 

Düzün dilindən 

düz çıxır, 

əyrinin dilindən 

əyri. 

2011 
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YAĞIŞ ESKİZLƏRİ 

 

Günortaya bir az qalmış 

 başlandı, 

əvvəl-əvvəl 

hamı bir az xoşlandı... 

Bir də baxdım,– 

hər şey yaşdır küçədə, 

qaçaqaçdır küçədə. 

Bir müğənni başdan-başa 

 islandı 

afişadakı şəklində. 

Bir az o yanda – 

 tində 

bir maşının təkəri altında 

 bir səs 

 əzim-əzim əzildi. 

Gölməçədəki sular 

təkərlər altından 

kənara atıb özünü, 

bir xanımın lap təzəcə 

 paltosuna 

 damla-damla düzüldü. 

Xanım isə hirsini 

alnında düyünlədi, 

bir az da yeyinlədi. 
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Bir avtobus, 

sonra biri, 

sonra da iki traleybus 

birdən yan aldı 

duracağa. 

Hamı çalışırdı 

 barı qapıdanca 

 sallanmağa. 

Yerdəkilər də doldu, 

içəridə bir az da 

 “mehribanlıq” oldu. 

Sonra 

hey bir ucdan 

tələsə-tələsə yığışdılar 

minik intizarına. 

Düz bir saat boylandılar 

gah taksiyə, 

gah yağışa, 

gah da 

 saatlarına. 

1974 
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*** 
 

Bir ümidin yollarında 

Ömrümün izi göynəyir. 

Dualara diz çökməkdən 

Səbrimin dizi göynəyir. 

2018 
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Çöhrəmin Ay üzündə 

Ömür şırım-şırımdı. 

Durmuşam aşırımda, 

Hər tərəf uçurumdu. 

 

Nə gələnlə gəlirəm, 

Nə gedənlə gedirəm. 

Xatirə girdabında 

Elə var-gəl edirəm. 

2019 
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Sənə görə bu dünyanı sevirdim, 

Sevilirdin özlüyümdə özüm də. 

Niyə axı astarını çevirdin?– 

Bu sevgini saldın mənim gözümdən. 

1996 
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         YALAN 

 

“Açılıb” bəxtin qapısı, 

Fərəhdən uçmağım gəlir. 

Elə mehriban olmuşam, 

Dünyanı qucmağım gəlir. 

 

Nə var dərdi, nə mülk dərdi... 

Tulladım bu çürük dərdi. 

Bu üzüboz, sürtük dərdin 

Əlindən qaçmağım gəlir. 

 

Ümid mənə göz elədi, 

Nə yapdımsa, söz elədi. 

Vaxt ömrümü çözələdi,– 

Əlində başmağım gəlir. 

     2017 
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ARZU YOLUM 

 

Mən qalxıram, dırmaşıram arzularıma, 

Üz-gözümdən bir ömürlük yorğunluq yağır. 
Yoxuş yollar verilibdir ixtiyarıma, 
Yoxuş ola, eniş ola, çataram axır, 
Bir ümidin bağlı qalan qapılarına 
İnam gürzü var qüvvəylə çırparam, axır. 
 
Hələlik ki, əməllərim son məqsədimə 
İşıq dolu, inam dolu bir ümid çəkir. 
Vüqar məni əyməyibdir hələ heç kimə, 
Qürurum da özüm kimi elə bil təkdir. 
Ümidsizlik yol tapsa da bəzən qəlbimə, 
Hər dərdimə, hər oduma yanan ürəkdir. 
 
Mən bu zərbə əngəlləri zərrə yolumda 
Öz dişimlə, dırnağımla gəmirəcəyəm. 
Qalmasa can vicudumda, 
qan da qolumda, 
Ümidimi son damla tək sümürəcəyəm. 
İnamımda baş qaldırsa lap ölümü də 
Açacağım zirvə yolda gömürəcəyəm. 
 
Mən qalxıram, dırmaşıram arzularıma, 
Üz gözümdən bir dünyalıq inaddır yağan. 
Yoxuş yollar verilibdir ixtiyarıma, 

Yoxuş ola, eniş ola, axır çataram. 

Bir ümidin qıfıllanmış qapılarına 

İnam gürzü var qüvvəylə axır çırparam. 
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HƏRƏYƏ BİR ÖMÜR VAXT 

 

Həyat mənim üçün oxunmuş kitab, 

Getdiyim, gəldiyim yollar da bəlli. 

Pərdə arxasına marağım itib, 

Bağlı qapılara uzanmaz əlim. 

 

Varlığa, yoxluğa səbəb gəzmirəm, 

Vurub topuğuna dünyanın ağlı. 

Qayğı gözləmirəm, ədəb gəzmirəm, 

Haqsız da haqlıymış, haqlı da haqlı. 

 

Hər kəsin haqqını haqq özü verir, 

Tanrı aparanı dünya saxlamaz. 

Hərəyə bir ömür vaxt izin verib, 

Ağlayıb, dizinə döyə, saxlamaz. 

2002 
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*** 

 

İçimdə bir ağırlıq var, 

Çəkib apara bilmirəm. 

Dərd yapışıb üzüm boyu, 

Dartıb qopara bilmirəm. 

 

Mənəm bu tünlükdə azan, 

Özümə şillə, qapazam. 

Bir sevinc nüsxəsi yazan 

Harda taparam, bilmirəm. 

 

Nə xəstəyəm, nə həkiməm, 

Neynim, taleyə təhkiməm. 

Bilmirəm, nəçiyəm, kiməm, 

Üz tutum hara, bilmirəm. 

2018 
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Nə doğmayam, nə yadam, 

Nə mələyəm, nə adam. 

Nə göyünəm, nə yerin, 

Nə dayazam, nə dərin. 

 

Nə bir kəsə gərəyəm, 

Nə bir sevən ürəyəm. 

Nə özüməm, nə sənəm, 

Deyən, yoldan ötənəm. 

 

Nifrətim yox bir kəsə, 

Küsməlim də yox, küsəm. 

Mən özümün özüyəm, 

Sabaha boş sözüyəm. 

 

Nə bilim, itirirsə, 

Kimdə tapır bu dünya? 

Deyən, itirməyi də 

Şaka yapır bu dünya. 

2018 
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TA NECƏ DÜNYA DEYİM 

 

Gözəlliyin gözündə 

Xumarlanan dünyadı. 

Bir igidin telində 

Tumarlanan dünyadı. 

Ta necə dünya deyim?! 

Dağından-dərəsinə 

Hamarlanan dünyadı. 

Əldən-ələ talanan, 

Qamarlanan dünyadı. 

Keçmişdən gələcəyə 

Yuvarlanan dünyadı. 

Ta necə dünya deyim?! 

Kimə yanan dünyadı, 

Kimə yalan dünyadı. 

Ta necə dünya deyim?! 

2015 
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QU ÖMRÜ 

 

Bu dərdi ki bölüşməyə adam yox, 

Bu əzabın mən olmuşam həmdəmi. 

Heç bilmirəm, bir addım da atım, yox?– 

Bu addımın ixtiyarı məndəmi? 

 

Səbəb gəzdim qəlbimdəki boşluğa, 

Güman məni qovub saldı daşlığa. 

Üz çevirib başlayanda qaçmağa 

Yadına da düşmədim bir bəndənin. 

 

Gətirməzlik çəngəlində puç oldum, 

Ömür keçdi, zaman bitdi, heç oldu. 

Əl çörəyə yetişəndə gec oldu, 

Neylədimsə, çıxdı təzə əngəli. 

 

Başım üstdə şeytan əli var imiş, 

Görəcəyim günlər hələ var imiş. 

Hər zirvədə sərhəd, qala var imiş, 

Hər döngədə mərdiməzar səngəri. 

 

Sahilləri qovuşmadı bu ömrün, 

O tay-bu tay həsrətində – su ömrü. 

Firuzəyəm, ömrüm elə – qu ömrü, 

Səsim də qu nəğməsinə tən gəlir. 

2006 
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*** 

 

Səbrin uzun yolunda 

Üzüldüm, itdim, Allah. 

Dirənmişəm dalana,– 

Hayana gedim, Allah?! 

 

Adın dadıma yetir, 

Məni adıma yetir. 

Bircə adama yetir, 

Arzuma yetim, Allah. 

 

Bir quru ad dalınca 

Çapdım mən də qılınca. 

Son nəfəsim qalınca 

Yazım, yaradım, Allah. 

 2007 
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*** 

 

Çağır məni ayağına, 

Heç nədən küsüm, gəlməyim. 

Bu dərdi də gəl üstünə, 

Mən dərdə üstün gəlməyim. 

 

Ümidlərim yola çıxsın, 

Başın-gözün yola çıxsın. 

Elə yanım, elə çıxsın 

Təpəmdən tüstüm, gəlməyim. 

 

Kəsim-kəsim, dilim-dilim,– 

Bu tikəni kimlə bölüm. 

Sənsiz keçən günlə ölüm 

Gözümü örtsün, gəlməyim. 

2007 
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Bir nəsildə tək imişik, 

Səni görən məni görmür. 

Turp dediyin nəmənədir – 

Başımda əkəni görmür. 

 

Çəkir sorğu-sual edə, 

Susur, dilimi lal edə, 

Bəlkə elə halal edə, 

Kəsdiyim tikəni görmür? 

 

Ömrün gözü dörddü elə, 

Qismət üzü sərtdi elə. 

Çəkdirdiyi dərddi elə, 

Dərdini çəkəni görmür. 

 

Yüz adı var, min sifəti, 

Hər döngənin – tin sifəti. 

Məslək – üzü, din – sifəti... 

Tökdürdüyü qanı görmür. 

2016 
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OYNAYIN 

 

Çəkinməyin, sıxılmayın, 

Gəlin bir ucdan oynayın. 

Axışın bu meydanlara, 

Bucaqdan, küncdən oynayın. 

 

Hərrac edib malınızı, 

Oynayın öz halınızı. 

Çaldırın qavalınızı, 

Oynayın, içdən oynayın. 

 

Nə doğma, nə yaddı daha, 

Əl ətəyə çatdı daha. 

Məni dərd oynatdı daha, 

Sizsə sevincdən oynayın. 

2011 
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UNUTDUM 

 

Unutdum ağrılarımı, 

Qayğılarımı unutdum. 

Atdım bütün doğmaları, 

Dərdimə yadları tutdum. 

 

Halımı duyanı atdım, 

Məndə üz qoyanı atdım. 

Çölümdə xoş anı atdım, 

İçimdə fəryadı tutdum. 

 

Ömürdü zamanla dolu, 

Acısı, şirini olub. 

Səsimlə getdiyim yolu 

Qulağıma çatıb tutdum. 

 2013 
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      *** 

 

Yaraşmır ta bu ozanlıq adına, 

Yaraşmırsa, nə çapala, nə çərlə. 

Yanma, yanma ümidlərin oduna, 

Həsrətini, həsədini çəpərlə. 

 

Vurma üzə, gözün külü yandırar, 

Qırmızı  rəng qızılgülü yandırar. 

Ömür deyib ayı, ili yandıran 

O günləri salma daha yadına. 

2011 
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*** 

 

Ömrün çətin yolunda 

Sizə uğur dilədim. 

Özümə də bir şülək 

Hamar cığır dilədim. 

 

Daha yol çətinliyi 

Mənlik deyil, bilirsiz. 

Mən bilən keçib gedər, 

Siz çox şeyi bilirsiz: 

 

Utanc libaslarını 

Çıxarıb tulladılar. 

Ən dibdəki çirkabı 

Yuxarı tulladılar. 

 

Kimsə adam sayılmır,– 

İndi təzə dəb düşüb. 

Ordakı zibilliyə 

Bir qırıq ədəb düşüb... 

2018 
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GƏLİRƏM MƏN 
 
Ey şeirimin sonsuza 
uzanan üfüqləri, 
səninçin yaşayıram, 
səninçin ölürəm mən. 
Sənə doğru uzanır 
ömrün ümid əlləri. 
Dərdimi, sevincimi 
səninlə bölürəm mən. 
 
İnanmıram, bu gediş 
öz yoluna qayıda. 
Qəlbimin, ovqatımın 
söz yoluna qayıda. 
Qayıda, qayıtmayan 
illərimi qaytara, 
sözə, sənətə vurğrn 
günlərimi qaytara. 
 
Harda dəydim qəlbinə, 
harda əydim qəddini. 
sözə nigahladığım 
imkanımın, həddimin?! 
Niyə aşa bilmirəm 
ayrılıq sərhəddini? 
Hara üz tuturamsa, 
düz sənə gəlirəm mən. 
Səninçin yaşayıram, 
səninçin ölürəm mən. 

2018 
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İKİ FƏSİL – İKİ GÖZƏL 

 

Ömrün xəzan fəslində 

Bir gözəllə rastlaşdı. 

Baxışından oxlandı, 

Addımında dolaşdı. 

 

Yaşı o yaş deyildi, 

İşi o iş deyildi. 

Ağlı üsyana qalxdı, 

Qəlbi fəryada düşdü. 

Gah yaşı yada düşdü, 

Gah işi yada düşdü. 

Ağıl hissi ovutdu,– 

O gözəli unutdu. 

 

Gəldi ömrünün qışı, 

Bir gözələ tuş oldu. 

O gözəlin ardınca 

Sevinci bir quş oldu, 

Ürəyi bir quş oldu. 

 

Bu necə bir sirr idi; 

Nə yaşı yada düşdü, 

Nə işi yada düşdü. 

Bir qəlbi yada düşdü, 

Bir eşqi yada düşdü. 
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PAMİDOR 

 

Düzümlərin o qızın 

Hörüyünə bənzəyir. 

Yanağının həyası – 

Gəlinlərin bəzəyi. 

Günəşi içə-içə 

Günəş ilə dolursan. 

Tarlaların qoynunda 

Özün günəş olursan. 

Bəlkə səni becərən 

Gözəlin yanağından 

Qopub düşübsən belə?! 

O qızın zəhmətində 

Sən – bir qırmızı halə. 

Sənsiz heç görmədim ki, 

Aşa süfrənin işi. 

Ulduzlara bənzəyir 

Məclislərə gəlişin. 

Sən olmasan, süfrə də 

Laləsiz düzə bənzər. 

Ən soyuq bir süfrədə 

Görünüşün közə bənzər. 

Bir gözəl əllərinin 

Sığalı var üzündə, 

Öpüşü var üzündə. 

Açın süfrəni görək,– 
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Əllərinin sığalı, 

Öpüşüylə o qızın 

Süfrələri közərdək, 

Ürəkləri közərdək. 

1972 
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*** 

 

Dünyanın alt qatına 

baş vurduqca 

dünya 

qabarlaya-qabarlaya 

dağ doğur, 

təpə doğur, 

kaha doğur. 

İnsanın daxilinə 

baş vurduqca 

insan 

əjdaha doğur. 

2000 
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*** 

 

O vaxt dəhşətlənmək necə asanmış, 

O vaxt kədərlənmək necə mümkünmüş. 

O vaxtkı insanlar elə insanmış, 

O vaxtkı tülkülər elə tülküymüş. 

 

İndi tülkülərdə insanlıq artıb, 

İndi insanlardan qaçır insanlar. 

Bir az qadınlarda ilanlıq artıb, 

Bir az kişilərdə qatır insanlar. 

2009 
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HƏYAT 
 

Elə mənim üçün də 
Mənası yox bu ömrün. 

Səadəti, sevinci 

Arayıb-axtarmıram. 

Yetimdir, sahibi yox, 

Anası yox bu ömrün, 

Hara getsəm, onsuzam, 

Ardımca aparmıram. 

 

Dilsiz-ağısız görür 

Məni ağzıpərtövlər. 

Deyiləsi sözlərim 

Keçən ömrümdə qalıb. 

Susmağımdan da hürkür 

Haqlı-haqsız, pərtövlər, 

Cığırım, yolum bitib, 
Küçəm ömrümdə qalıb. 
 
Zaman boş viranədir 
Bu mənasız ömürdə. 

Nə gəlib-gedəni var, 

Nə anıb anlayanı. 

Bu məkansız bu yersiz 

Bu ünvansız ömürdə 

Ömür uzun, yol gödək,– 

Həyat gedir, dayanır... 

1992 
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Bu qədim şəhərdə, bu qart şəhərdə, 

Arzusu, ümidi infarkt şəhərdə 

Mənim ürəyimin ağrısı artdı, 

Həsrəti, xiffəti, ağısı artdı. 

Artdı qara-qura gümanları da, 

Yolunda – çətinlik ümmanları da. 

Gözünə görünən kölgələr artdı, 

Ölçülər, döngələr, bölgələr artdı. 

Hər küçə tinində darğa göründü, 

Hər cırtdan gücündə arxa göründü. 

Div gördüm – diz üstdə, bu qart şəhərdə, 

Kimə dərd, kiməsə sovqat şəhərdə... 

İlahi, İlahi, bu qart şəhərdə  

Kimə ağlamadım, kimə yanmadım?! 

Şeytana yanmadım, cinə yanmadım 

Bu qart şəhərdə... 

1991 
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DƏYMƏZ 

 

Madam ki, özüyçün yaşayır hərə, 

Madam öz yükünü daşıyır hərə, 

Susub öz başını qaşıyır hərə, 

Dəyməz bir bu qədər dərd-sərə, dəyməz. 

 

Dinməyə-deməyə sözün yoxdusa, 

Süzməyə, döyməyə gözün yoxdusa, 

Arxanda oğlun, ya qızın yoxdusa, 

Dünya bir ömürlük səfərə dəyməz. 

 

Niyə özümüzü yorturuq belə? 

Abır pərdəmizi yırtırıq belə? 

Belə başlamışıq, qurtaraq belə, 

Bu bal batman ola, zəhərə dəyməz. 

 

İndi bu zəhəri içməyə nə var?! 

Çıxdığın pilləni düşməyə nə var?! 

Bu açıq qapıdan keçməyə nə var?! 

Keçmədin, yüz yaşa, sıfıra dəyməz. 

1995 
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MÜƏMMA 

 

Yurdun gözlərində yaş gilə-gilə, 

Kimin sapandından daş yağır yenə? 

Gəl indi bu sirri aç gülə-gülə, 

Tanrı xatirinə, Allah eşqinə. 

 

Dedin ki, sonu var, döz sona kimi, 

İçindən, çölündən dağıl dünyaya. 

Ovut təşvişini, say ona kimi, 

Allah özü verər ağıl dünyaya. 

 

Qəzəbə dalanlar əzabdan çıxar, 

Qurğular, qırğınlar qəlibə düşər. 

Ölənlər, itənlər hesabdan çıxar, 

Yükü türkə düşər, ərəbə düşər. 

 

Nə gələr başına gələcəyin də? 

Kimin ocağında sönər bu alov? 

Bilinmir nə yağır əl-ətəyindən, 

Tanrı necə baxır göydən bu hala?! 

1990 
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QOŞQU ATLARINA 

1969-cu ildə Naxçıvanda haqsız 

ittihamlarla mənə kəsilən 20 illik 

təqiblərə 

 

İkimiz bir yolun ittihamçısı; 

Mənim tək, bilirəm, dərdin böyükdür. 

Sənin kürəyində özgə qamçısı, 

Mənim çiynimdəki bir özgə yükdür. 

 

Yəqin qismətindən razısan çox-çox... 

Elə hey yüklənir, hey əzilirsən. 

Sənin şüurun yox, sənin dilin yox; 

Daşıya bilirsən, susa bilirsən. 

 

Qəlbimdə bir qəzəb çağlayar, daşar, 

Düşmənə? – Bilmirəm. 

Dosta? – Bilmirəm. 

Mənim şüurum var, mənim dilim var; 

Daşıya bilmirəm, susa bilmirəm. 

1969 
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DÜNYAYA QƏNİMSİNİZ 

“Narahat dünyam mənim” 

silsiləsindən 

 

Bu mənim sağ tərəfim, 

Bu mənim sol tərəfim. 

Sağıma salam dedim, 

Soluma yalan dedim. 

Baxdım, irəli – yoldu, 

Yoluma ilan dedim. 

Getdim ilan boyunca, 

Getdim yalan boyunca. 

Sağım soluma – qaxınc, 

Solum sağıma – qaxınc. 

Dil tapa bilmədilər, 

Bir dilin yalanları. 

Yol tapa bilmədilər 

Bir yolun salamları. 

Sökdülər, dağıtdılar 

Uludan qalanları, 

Nənədən qalanları, 

Babadan qalanları. 

Salam, yalan sağ-solum, 

A sizə qurban olum, 

Bir oturun diz-dizə, 

Bir oturun üz-üzə, 

Bir yapışın əl-ələ, 
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Bir sarılın qol-qola, 

 

 

Açın da Qarabağın 

Bağlı qapılarını. 

Qələbə bayrağını 

Aparın Göyçəyəcən. 

Çapsın ümidlərimin 

Çaparı Göyçəyəcən. 

Qolunuzun gücünü 

Zəfər çaparı edin. 

Yolunuzun içini 

Hünər çaparı edin. 

Bir elin övladları, 

Bir dilin övladları, 

Kələyə düşürsünüz, 

Tələyə düşürsünüz, 

Niyə çəkişirsiniz? 

Niyə didişirsiniz? 

İndi də – təzə hoqqa, 

Şərqin boynunda noxta: 

“İŞİD”də islam varsa, 

İslam islamı qırmaz. 

Bu nə “mənəm-mənəmlik”?! 

Dünya sizə qənimdir, 

Siz Dünyaya qənimsiz?! 

1990-2016 
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OLDUM 

 

Həyat davam edir, 

mənsə – davamsız. 

Ölüb – itənlərin 

dərdi – amansız. 

Hərdən unudarsız, 

hərdən anarsız,– 

bir gün bu dünyadan 

gedəsiyəm mən. 

 

Allah, bu sözləri 

mən niyə yazdım?! 

Özümü danlaya – 

danlaya yazdım. 

Məktubdu:cansızdan 

canlıya yazdım. 

Yazdım... Sizə ümid 

edəsiyəm mən. 

 

Yaralı qəlbimdə – 

söz tikan kimi. 

Dalayır dilimi 

gicitkan kimi. 

Nağıllardan gələn 

qəhrəman kimi 
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Axır ki, arzuma 

yetəsiyəm mən... 

 2017 
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İçərimin payızı 

Mənə doğru saralır. 

Doğma, yaxın bir səsə, 

Hissim, duyğum – aralı. 

 

Yapışdım əllərindən, 

Üzünü döndərdi vaxt. 

Məni yad nəğmələrin  

Üstünə göndərdi vaxt. 

2017 
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ALLAH, NƏZƏRİNDƏN 

GEN DÜŞƏNİN VAR 

 

O kimin ruhudur, hopub canına, 

O kimin ruhudur, ağlayır onda? 

Düşüb addım-addım söz ünvanına, 

Kimdir, öz xofunu saxlayır onda? 

 

Səma ünvanını, Yer ünvanını 

İtirib, tapammır bu ruh eləcə. 

Sarıb varlığını, sarıb canını 

Bu qızın qanını sorur eləcə. 

 

Yetənə ağlayır, yetənə yanır, 

Bilinmir, yananı varmı özünün. 

Şəhidi ağlayır, Vətənə yanır, 

Edib dar özünü, çarmıx özünü. 

 

Nə bir dərd qananı, nə öyəni var, 

Bu qıza nə düşüb, yanır, İlahi?! 

“Ağla” deyəni var, “Yan” deyəni var, 

Bu qızın yananı hanı, İlahi?! 

 

Bahalı ömrünü ucuz yandırır, 

Bu qız ürəyinin başında yanır. 

Dərd var, ələm var ki, susuz yandırır, 

Bu qızsa gözünün yaşında yanır. 
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Edib örpəyini səngər, ağlayır,– 

Görəni, biləni, dost-düşməni var. 

Allah, eşidirsən? – Bəndən ağlayır, 

Allah, nəzərindən gen düşənin var. 

2011 
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    *** 

 

Ayağımın ağrısını 

Çəkib apara bilmirəm. 

Addımımı torpaq çəkir, 

Dartıb qopara bilmirəm. 

 

Dünya zəhər, dünya baldı, 

Adamları qalmaqaldı. 

Niyə təkcə məni saldı, 

Fələk hasara, bilmirəm. 

 

Tutdu, bir boş yolu, getdi, 

Köçəri quş olub getdi. 

Ömür-gün qoşulub getdi 

Hansı qatara, bilmirəm. 

2011 
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QEYBDƏN BİR SƏS 

 

Dünyaya nə zaman gəldin, – sözüm yox, 

Doğuldun bir alın yazılarından. 

Sənin dünənində mənim izim yox, 

Bu gün doğulmusan arzularımdan. 

 

Arzudan o yana yolum yox, – dedim, 

Yox, – dedim, – bu yola haqqım, neyləyim?! 

Arzudan bu yanda ümidim – yetim; 

Sənə yetimlikdən baxdım, neyləyim?! 

 

Mən dedim, sən dedin... Getdik dərinə, 

Duydum, yanılmışam... Nə qəribədir! 

Daha inanmıram istəklərimə, 

Daha inanmıram hisslərimə də. 

 

Mən bu hisslərimlə peyğəmbər idim, 

Dedin: – Yanılırsan, – sarsıldım, düzü. 

Dünən istəyincə duyğun varıydı, 

Bugün duyğulardan asıldım özüm. 

 

Neynək, sən xoşbəxt ol, sən yaşa yarat, 

Əbədi bahardır – diləyim sənə. 

Yolunda bitdimsə, məni də qır at, 

Ardını? 

Özün bil, nə deyim sənə?! 
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Qarşı zirvələrə yolun uğurlu! 

Hər yerdə sevənin, duyanın yetər. 

Məni əzablardan tale yoğurub, 

Mən əkən nərgiz də gəndalaş bitir. 

 

İtirmək? 

Bunun da qorxusu heçdir. 

İtirə-itirə gəlmirikmi bəs?! 

Bu da bir sevdaydı, qarsıdı – 

   keçdi, 

Bu da bir səs idi; 

qeybdən bir səs. 

1988 
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QALX 

 

Qarşılayaq ümidlərlə bu gələn yazı, 

Fələk bizə nə yazıbsa, olanı yazıb. 

Nə bəxt ara, nə arxa gəz, nə qəbir qazı, 

Qalx ömrünün zülmətindən qara bulud tək, 

Qalx, taleyin, qalx, qismətin nə göstərəcək. 

 

Hirsin kimi yan-yörəni cilovla gətir, 

Nə gətirsən, bol-bol gətir, çalovla, gətir. 

Közərəsi bir ürək var, alovla gətir, 

Qalx bəxtinin qismətindən ağrı kimi, qalx, 

Köhlən kimi, şahin kimi, qırğı kimi qalx. 

1978 
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DEYİRDİLƏR 

 

Çəkingəndi, utancaqdı istəyim, 

Şər önündə korun-korun ocaqdım. 

Deyirdilər, tərsəm, sərtəm, hirsliyəm, 

Deyirdilər, bəxyim yatıb haçandı. 

 

Deyirdilər, susacağam haçansa, 

Şerim, sözüm öz-özümü qarsacaq. 

Deyirdilər, mən bu yolu açanda 

Bəxtim məni şeir-şeir asacaq. 

 

Deyirdilər, tikanlıyam, üsyanam, 

Yetimliyə qıvrılmağım yox mənim. 

Görən niyə demirdilər, insanam?– 

Öz haqqımdan qırılmağım yox mənim. 

 

Deyirdilər, görən bəxti vardımı? 

Tanrı onun bəxt payını unudub. 

Ömür verib, hardan-hara, dartınıb... 

Tale verib, taxt payını unudub. 

 

Görən nəymiş sınaqları Tanrının?! 

Sınağına məni sürgün etmişdir. 

Qollarıma zəncirlənib sarınan 

Bir ömürlük zülmü yorğun etmişdir. 

 1977 
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GÜL VERDİ, 

GETDİ 
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ALLAHIN ADIYLA 

 

Allahın adıyla qələm götürdüm, 

Düşdüm bir əzabın cəza yoluna. 

Qələndər dərvişəm, ələm götürdüm, 

Çıxdım şeyriyyətin fəza yoluna. 

 

Bir ümid yolunu tutub da getdim, 

Tənəni, gileyi udub da getdim. 

Qəlbimdə nə vardı, atıb da getdim, 

Allaha sevgimlə baş-başayam ta. 

 

Ürəyim boşuna çırpınan deyil, 

Səhvlərim başıma çırpılan deyil. 

Bilin, adamlığım sırtılan deyil, 

Mən özüm özümə tamaşayam ta. 

 

Təki yorğun düşüb yolda qalmayım, 

Çatım son mənzilə, çöldə qalmayım. 

Tanrım, sən istədin dalda qalmayım, 

Şükür, qələmimlə yanaşıyam ta. 

2005 
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TAPŞIRIM SƏNİ 
 

Əziz bir kəlməyə, 

xoş bir ülfətə, 

gözəl bir cümləyə 

tapşırım səni. 

Çəkilim içimin 

xəlvətlərinə, 

içimdə mələyə 

tapşırım səni. 

Şeytan əməlindən 

uzağam, uzaq. 

Dinib-danışmıram: 

“Uşağam, uşaq”... 

Səni arayacaq, 

sənə qaçacaq 

dilimdə naləyə 

tapşırım səni. 

Tapşırım Allahın  

“Ol” kəlməsinə, 

doğmaca dilimin  

bal kəlməsinə. 

“Ömrümdə ömürlük  

qal” kəlməsinə, 

bir təmiz ürəyə 

tapşırım səni. 

Tanrıya – Fələyə 

tapşırım səni. 
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XATİRƏLƏRİN 

 

Gözünü yaş yusun xatirələrin, 

Məni gözüqıpıq, əlibərk edib. 

Sökürəm, tökürəm söz torbasını, 

Keçmişi bugünə elə görk edir. 

 

Məni gözüqıpıq, əlibərk edib, 

Bir kəsə açılmır səxavət əlim. 

Hədiyyə verməyi həqarət sanır, 

Bağlayıb qolumu əsarət əlim. 

 

Açılmır bir kəsə səxavət əlim, 

Niyəsi, nədəni töhmət acımdır. 

Çatılır qaşları insaf üzümün, 

Başıma gözlərdən nifrət açılır. 

 

Vaxtında yerini göstərməmişəm, 

İndi töhmət olub başımdan keçır. 

Ömrə çəmən salıb, gül dərməmişəm, 

Odur ki, dözüm də qanımı içir. 

 

Gözünü yaş yusun xatirələrin... 

2019 
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GÖZƏLDİ 

 
Gözəldi o illərin 
 istiqanlılığı, 

gözəldi; – 
qəfil ölümüylə, 
qəfil həyatıyla 
 gözəldi. 
O illərin soyuqqanlılığı, 
 gözəldi. 
Hamı yığışmışdı 
ağacdan yıxılmış 
 bir uşağın 
 başına. 
Kimisi 
silahıyla, 
kimisi kətməniylə, 
 orağıyla, 
 dəryazıyla. 
Kimisi ahıyla, 
 göz yaşıyla 
sağaltmağa çalışırdı 
 o uşağı. 
Gözəldi o illərin 
 doğmalıq yağan 
 gözləri,  
soyuq, soyuq közərən 
 ocağı  
 gözəldi. 
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BU GÖZƏL DÜNYANIN 

 

Ağaclar sonuncu yarpağını da 

ağlayıb qurtarmışdı. 

Yollar qaçmaqdan yorulmuşdu, 

göylər şaqqıldayıb gülməkdən. 

Bomboz günüydü payızın. 

Göy üzü bozarırdı soyuq-soyuq. 

Ağaclardan  

 yarpaq əvəzinə 

qarğa qarıltısı 

 tökülürdü. 

Kədərdən 

 ürək sökülürdü. 

Qəmini çəkən gərəkdi 

 bu gözəl dünyanın. 

1990 
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MƏNƏ 

 

Bilirəm, səninçin fərqi yox daha,  

Mən tək dost itirmək dərdi yox daha. 

Namərdə tərəfsən, mərdə yox daha, 

Bilirəm, bildiyim kar etmir mənə. 

 

Ağzımın gedəsi dadı deyilsən, 

Yaxınım deyilsən, yadım deyilsən. 

Demirəm, mələksən, adam deyilsən, 

Varlığın dünyanı dar etmir mənə. 

 

Elə xiffətimlə baş-başayam mən, 

Bir kor sədaqətin adaşıyam mən. 

Ümidin çiynində daş daşıyan – mən, 

Bu daşın daşlığı ar etmir mənə. 

 

Qərib xatirələr azır fikrimdə, 

Adıma fərmanlar yazır fikrimdə. 

Yetir, məzarımı qazı fikrimdə, 

Əməlin fikrimi gor etmir mənə. 

2000 
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ÜŞÜDÜR 

 

İşıq yoxdur çəkildiyim bucaqda, 

İsti yoxdur sığındığım otaqda. 

Üşüyürəm, ana, məni qucaqla, 

Zaman məni üşüdür, 

Yaman məni üşüdür. 

 

Gecə-gündüz asılmışam qələmdən, 

Çırpınıram, heç nə gəlmir əlimdən. 

Hansı səmtə üz tuturam, hələm də 

Güman məni üşüdür, 

Yaman məni üşüdür. 

 

Açılmadı bir ümidin düyünü, 

Nəyim var ki, varlığına öyünüm?! 

Aman Dünya, bulandırma göyünü, 

Duman məni üşüdür, 

Yaman məni üşüdür. 

2010 
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QALDIM 

 

Qəmli gözlərinin həsrətiydim mən, 

Şirini itirib, acıyla qaldım. 

Demə mərəziydim, xəstəsiydim mən, 

Ümidin bir iynə ucuyla qaldım. 

 

Yaşaya bilmirəm daha mən kimi, 

Çıxıram ömrümdən çıxan can kimi. 

Damır gözlərimə həsrət qan kimi, 

Bu qəm şahlığının tacıyla qaldım. 

 

Nə qələmə gəldi, nə dilə dərdim, 

Döndü nalə çəkən bülbülə dərdim. 

Ah, nola , dərd qana, dil bilə dərdim, 

Bilmədi, taleyin gücüylə qaldım. 

 

Mənə tuş gəldiyin anı itirmə, 

Sənə qalan mənəm, məni itirmə. 

Qəmin sevgidənsə, qəmi itirmə, 

Demə, ölməliydim, güc ilə qaldım. 

2012 
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ÖMÜR KEÇİB YARIDAN 

 

Bu ocağı közərtməyə tabım yox, 

Bu ümidi uzatmağa sapım yox, 

Təpə aşıb, düz ötməyə atım yox, 

Dəvə köçüm yoxuşlarda ləngidi. 

 

Səbrim kimi arzu yolum tükəndi, 

Açılmadı bir yol dözüm tüfəngi. 

O kim idi – kədərimə küsəndi? 

O kim idi – sevincimə təngidi? 

 

Qismət əli – gətirməzlik torunda, 

Saç ağardı ümidlərin qorunda. 

Bu gecələr – gözlərimin nurunda... 

Bu gündüzlər niyə belə çənlidi?! 

 

Yarı canım, yarı ömrüm qaldımı? 

Bu payızdan anrı ömrüm qaldımı? 

Bu yoxuşca barı ömrüm qaldımı? 

Vaxt necə də məni gün-gün dənlədi?! 

1986 
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   *** 

 

Tutub getdim haqq yolunu, 

Nə əldən, nə dildən oldum. 

Öz əlimlə qaladığım 

Oddan oldum, küldən oldum. 

 

Sərhəd keçdi ünvanımdan, 

Yanılmadım gümanımda. 

Bezməmişdim ki canımdan, 

Nədən can tək güldən oldum?! 

 

Başımdan saat adladı, 

Məni nə isə haqladı. 

Tale ömrü daraqladı, 

Yurd-yuvadan, eldən oldum. 

 

Bəs kim imiş güman yeri!? 

Kim qapadı, uman yeri? 

Hər yan- tüstü, duman yeri,– 

Bu yaz nə zor ildən oldu! 

2021 
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*** 

 

Deyən, nəsə güdür məni, 

Alovunda ütür məni. 

Allah, ölsəm, götür məni, 

Kimsəm yox səndən savayı. 

2021 
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HAÇANSA 

 

Mənim də əziz olan 

vaxtım olub haçansa. 

Ata-ana yanında 

baxtım olub haçansa.  

Qızıldan olmasa da, 

taxtım olub haçansa. 

Haqqım olub, çığıram 

taleyin qulağına:– 

Yatma, ey dili-qafıl, 

oyan vaxtın hökmünə, 

oyan baxtın ağına...  

Mənim də əziz olan 

vaxtım olub haçansa. 

Tanrının mizanında 

haqqım olub haçansa... 

2018 
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BAHAR DUYĞULARI 

 

Nə gözəl açıldı səhərim bu gün, 

Nə gözəl çağladı quşların səsi! 

Açdı qapıları şəhərim bu gün, 

Keçdi sülh növbəsi, əmək növbəsi. 

 

Açdı qapıları şəhərim bu gün, 

Keçdi igidlərin hünəri, keçdi. 

Açdı qanadını səfərim bu gün, 

Gəldi kəndlərimin gözəli, keçdi. 

 

Hələ təbiətin yazı uzaqda, 

Hələ tüstülənir ocaqda kösöv. 

Sazaqdı yellənən hələ budaqda, 

Gördüm, üfüqlərdə düymələnib göy. 

 

Çölləri çəmənlə ilmələməyə 

Torpaqmı oyanıb səmadan qabaq?! 

Başını qaldırır cilvələnməyə 

Ayağı sularda titrəyən zanbaq. 

 

Uzaqda – qarğalar kəpənək kimi, 

Hələ ki qar gəlir – yağışa ortaq. 

Tək-tək quzulayıb kolların dibi, – 

Deyən novruzgülü doğacaq torpaq. 
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Bəlkə ümidimin bulağı daşıb, 

Ümiddə, inamda payım var mənim. 

Belə gözəlləşmə, ömrümün qışı, 

Baharım yenidən qayıdar mənim. 

1987 
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LİRİK ŞEİR 

 

Ey mənim dünyamdan ayrılıb gedən, 

Gəlmə o dünyaya, bir daha, gəlmə. 

Gəlmə ki, hissimə hakim deyiləm, 

Gəlmə ki, bataram günaha, gəlmə. 

 

Gəlmə ki, ağlımın uzaqlığında, 

Sənə “gəl”, deyirəm, əzizləyirəm. 

Gəlmə ki, həsrətin uşaqlığında 

Elə sənsizləyir, sənsizləyirəm, 

Uzaq üfüqlərə “şaxtalı dünyam”, 

Uzaq ulduzlara “sənsən”, deyirəm. 

 

O ulduz mənimlə barışan deyil, 

Həsrətim onunçun odsuz olubdur. 

O bu ayrılıqdan alışan deyil, 

Mənim həsrətimdir, 

ulduz olubdur. 

 

Budur yüksəlməyim, enməyim daha, 

Kimdir xiffətimə əriyən, yanan?! 

Ey gedən istəklər, dönməyin daha, 

Şaxtalı dünyama, qarlı dünyama. 

1962 
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ANAMLA YANAŞI 

 

Ürəyim kövrəlib, yuxalıb yaman, 

Könlümə uşaq tək ağlamaq düşüb. 

Qəlbimin ağlamaq uşaqlığından 

Ömrümə, günümə səs-soraq düşüb. 

 

Əsəb gərginliyim, əsəb sərtliyim 

Yumşalıb qəlbimin həzinliyində. 

Elə kədərliyəm, elə dərdliyəm, 

Məni dilləndirin körpə dilində. 

 

Ana yoxluğunda bəlkə bir heçəm, 

Anasız bir ömür bir duman kimi. 

Anamı yuxuda gördüm bu gecə, 

Anamla yanaşı qoyun dərdimi. 

1973 
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*** 

 

Ürəklə bacarmaq deyilmiş asan, 

Yalvar, 

nəsihət ver – o bilməyəcək. 

Həsrətin – qəlbimdə kükrəyən üsyan – 

Səni tapdı – 

daha itirməyəcək. 

 

Daha itməyəcək adın dilimdən, 

Qüssə də çəkilməz dağ olmayacaq. 

Qohumun, tanışın, yadın dilində 

Təklik də üzümə ağ olmayacaq. 

1976 
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KÖNLÜMÜN 

 

Günahım nə? Qınamıram özümü, 

Sınamışam iradəni, dözümü. 

Bircə günlük hadisələr düzümü 

Həm sevinci, həm qəmidir könlümün. 

 

Azalmamış yaxşı-pisə diqqətim, 

Haqsızlıqda od geyinər hiddətim. 

Gözlərimdə büllurlaşan riqqətim 

Əzab dolu şəbnəmidir könlümün. 

 

Bahar ömrüm ya saralar, ya solar, 

Onsuz günüm matəm olar, yas olar. 

Firuzəni xəyalında asalar,– 

Xəyal yenə həmdəmidir könlünün. 

1961 
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QISQANCLIQ 

 

Mənim deyil baxışının ayna həvəsi, 

Dolaşıram gözlərinin şimşəklərində. 

Dilin – sözdə, 

nəzərlərin tavanda gəzir, 

Hansı gözəl gizlənibdir bəbəklərində? 

 

Bu sirləri tilsim bilib, 

tapmaca bilib, 

Gözəllərlə savaşmaya çıxımmı indi?! 

Acığımı, 

hiddətimi tapança bilib, 

Ürəyimin ağrısına sıxımmı indi?! 

 

Soruş məndən, 

soruş neçin dolmuşam belə? 

Deyəcəyim sözlərim də üşürgələnir. 

Fikir məndə, 

xəyal məndə dönüb heykələ, 

Oğru girib qəlb evimə; 

sənə güvənir. 

 

Başlanırmı dünyamızın çənli günləri? 

Yoxsa ağır bir özülün səkləmi gedir? 

Bir ocağın, 

bir yuvanın sənli günləri 
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Kimin isə işvəsinə yüklənib gedir. 

 

 

Çəkin məndən, çəkin bir az, 

ahəstə dolan... 

Hisslərimlə ovxarlanmış iti bıçağam. 

Gözlərində mənə gülən, məndən öc alan 

Gözəllərin ədasına sancılacağam. 

1975 
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LİRİK MƏKTUB 

 

Ümidlərim əcəb soldu ayrılığında, 

Mənsiz qalan, sənsiz qalan ünvan mənimdir. 

Sevinclərim yoxa çıxdı ayrılığında – 

Kədər mənim, həsrət mənim, hicran 

mənimdir, 

Mənsiz qalan, sənsiz qalan ünvan mənimdir. 

 

Sən – ömrümün nur çiləyən sönməz çırağı, 

Ürək sənsiz necə gülsün, açılsın necə?! 

Dünən mənlə kəlmə kəsdin özgəsayağı,– 

Dünya mənə zülmət oldu, ömür işgəncə. 

Ürək sənsiz necə gülsün, açılsın necə?! 

 

İmkanınmı, insafınmı kəsilmiş sənin?! 

Söylə, axı, sözün düzü üzağlığıdır. 

Aman allah, gecə-gündüz dələn sinəmi 

Ürəyinmi, yollarınmı uzaqlığıdır? 

Söylə, axı, sözün düzü üzağlığıdır. 

 

Necə dözdün, ayrılığa, yaşadın necə?– 

Qəlbindəki məhəbbəti don vurub nədir?! 

Bu hicranı ürəyində daşıdın necə? 

Mən deyirdim, axı, qəlbin yaman incədir,– 

Qəlbindəki məhəbbəti don vurub nədir?! 
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Bəlkə məndən uzaqlarda səadətlisən,- 

Neçin məni zaman-zaman yaxır həsrətin? 

Ah, mən elə bilirdim çox sədaqətlisən... 

Məni məndən alacaqdır axır həsrətin, 

Neçin məni zaman-zaman yaxır həsrətin? 

1965 
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TAPILMIR 
 
Bu qəm ürəyimə yatmayır, Allah, 
Dərdimi bölməyə adam tapılmır. 
Gecəm gündüzümü adlayır, Allah, 
Gecəni başımdan atan tapılmır. 
 
Dərdə üzüm gülmür demişdim bir vaxt, 
İndi dərdə-qəmə uğunur ömrüm. 
Ağıla vaxtım yox, dəlilik – bivaxt, 
“Vaxtdan yuxarıda” doğulur ömrüm. 
 
Vaxtdan yuxarıda əlim – boş kimi, 
Əcəl köhlənində çapır nəfəsim. 
Çırpınır sinəmdə qəlbim quş kimi, 
Sındıra bilmirəm mən bu qəfəsi. 
 
Yummalı deyildim, əlimi yumdum, 
Necə çıxarım bu nəziri indi? 
Günahkar əlimlə üzümü yudum, 
Günahım üzümdə qızarır indi. 
 
Daha anda-fəndə inam – yalançı, 
Daha ümidlərin astarı dəbdə. 
Susan – düşüncəsiz, dinən – yalançı, 
Saxta duyğuların bazarı – dəbdə. 
 
Dərdimi bölməyə adam tapılmır, 
Adam çox, insanlıq, atam, tapılmır. 
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GÜL VERDİ, GETDİ 

 

Bir parça nur idi 

ömrümə düşən, 

Gəldi, ümidimə gül verdi, getdi. 

Pəncərəm önündə sayrışıb dünən, 

Gecəmi gündüzə döndərdi, getdi. 

 

Qəlbim – bir zəmiydi, 

inamım – buğda, 

Məhsulum, 

dövlətim başımdan aşan. 

Bircə görüşündən saçan işıqda 

Sübhün özünəcən şeir yazmışam. 

 

Sevincdən 

qaynayan bulaq kimiydim, 

Qalmışdım bir hissin həzinliyində. 

Önündə küsəyən uşaq kimiydim, 

Məni dindirirdi qayğı dilində. 

 

Əllərim üzümdə – 

od üstündə buz, 

“Nanə yarpağı”ydı sanki ürəyim. 

Lap çaşıb qalmışdım mən də, doğrusu, 

Bilmirdim “get” deyim, 

ya “dayan” deyim. 
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1970 

http://www.kitabxana.net/


Dünya gözəlliklərlə doli 

 

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri   - 207 - 
 

HAMIYA NOĞUL, 

MƏNƏ NAĞIL 

 

Axşam yaxınlaşardı,– 

arzu dolu bir axşam,– 

dağlara sinə-sinə 

bağlara sinə-sinə. 

Bizim uşaqlığımız 

yavaş-yavaş yığışardı 

axşamın kölgəsinə, 

yeddilik lampanın 

şöləsinə. 

Bizim uşaqlığımız 

nağıl da gözləyərdi, 

noğul da gözləyərdi. 

Dönüb baxardı nənəm,– 

sağı da gözləyərdi, 

solu da gözləyərdi. 

Dönüb baxardı mənə,- 

mən çəkərdim nənəmin 

axşamlı ətəyindən: 

“Noğulun çatmaz bizə, 

çoxuq axı, ay nənə. 

Hamıya noğul payla, 

mənə nağıl,  

ay nənə”. 

 1977 

http://www.kitabxana.net/


Firuzə Məmmədli 

 

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri - 208 - 
 

KƏNDİN DAYAĞI 

“kənd lövhələri” silsiləsindən 

 

Əl – əsalı, bel – bükük, 

Bir dəri, bir də sümük. 

Saçlarında yatır qış, 

Keçdiyi ömür yolu – 

Üzündə naxış-naxış 

Ağbirçək qarı gəlir. 

O ömür-gün sarvanı, 

Əhdi, ilqarı gəlir. 

Ayağa qalxın, ellər, 

Ömrün dayağı gəlir, 

Kəndin vüqarı gəlir. 

 1973 
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*** 

 

Qaraqabaq səmaların 

Bulud gözü doluydu. 

Dolub-daşan asiman da 

Qaranlığın yoluydu. 

 

Göy yağırdı buludlardan, 

Yağış üzü yaş idi. 

Dəsmalı yox qurutmağa 

Şimşək də çaş-baş idi. 

2018 
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*** 

 

Ağlamaqdan keçib daha, 

Xeyir-dua ver şəhidə. 

Yolu Haqq Dərgahınadır,– 

Darlıq etdi Yer şəhidə. 

 

Haqq Dərgahı – Cənnət yolu, 

Uçmağın mübarək, Şəhid. 

Yolun sonunda Allahı  

Qucmağın mübarək, şəhid. 

 

Yumaqla ömür sapını, 

Haqq üzü sənə tapınır. 

Mələk niqablı qapını 

Açmağın mübarək, şəhid. 

2021 
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*** 

 

Ayrılığın əlləri 

Yenə uzalı qalıb. 

Sənə doğru yolların 

Mənə hasarı qalıb. 

 2018 
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*** 

 

Yarım-yaraşığımsan, 

Necə soyunum səndən?! 

Əllərimsən, üzümsən, 

Durum yuyunum səndən. 

2018 
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*** 

 

Yapış mənim əlimdən, 

Gedək yanaşı sənlə. 

Gör nə vaxtdı ümidim 

Gizli danışır sənlə. 

 

Ömür, baxtı bol istə, 

Qanad istə, qol istə, 

Çıxım təzə yol üstə 

Köhnə tanışım – sənlə. 

 2010 
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MƏNƏM 

 

İlk baharı dağdan düzə endirən 

Çay söylədi, – mənəm, sel dedi, – mənəm. 

Bəzənib-düzənən Vətən torpağı  

Çəmən dedi, – mənəm, çöl dedi, – mənəm. 

 

Boylandı bahara Novruz gülləri, 

Ətirli bənövşə bəzədi yeri. 

Baharın vurğunu əzəldən bəri 

Sona dedi, – mənəm, göl dedi, – mənəm. 

 

Nəğmələr çağlayıb tutdu hər yanı, 

Musiqi qoynuna aldı Dünyanı. 

Ustad barmağının şöhrəti-şanı 

Mizrab dedi, – mənəm, tel dedi, – mənəm. 

 

Ucadır əbədi eşqin qüdrəti, 

Sevgidir yaşadan bəşəriyyəti. 

Xoşgünün1 qəlbində ilk məhəbbəti 

Vətən dedi, – mənəm, 

el dedi, – mənəm. 

1968 

                                                 
1
 Xoşgün 1968-1969-cu illərdəki təxəllüsüm. 
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MƏNİMÇİN DEYİLMİŞ MİSRALAR 

 

Ömrün payız fəsli, payız günündə 

Qəlbim bir arzunun felinə düşdü. 

Həsrət ürəyimi diddi yun kimi, 

Ömür göz yaşımın gölünə düşdü. 

 

Çevirdim üzümü bəxtimə sarı, 

Bəxtim xülya olub kəsdi yolları. 

Bir ilin içində aləmin qarı  

Dağlara düşmədi, telimə düşdü. 

 

Çağırın Xoşgünü2, qəlbi sınıqdır, 

Hicran ürəyini sıxdı, nə sıxdı! 

Taleyin əlindən bir xəta çıxdı, 

Günümə, ayıma, ilimə düşdü. 

  1968 

                                                 
2
 1968/69-cu illərdə götürdüyüm təxəllüs. 
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SƏN BİR YUXU İDİN 

 

Sən – bir yuxu idin, 

mənsə – yuxusuz. 

Çəkdim gözlərimə yuxularımı. 

Sənli yuxularda gördüm, doğrusu 

Ən nadinc, 

ən sakit qorxularımı. 

 

Yaşadım bu qorxu – nağıl içində, 

Daddım duyğuların şirinliyini. 

Gəzmədim dünyanı ağıl üçün də, 

Gəzdim hisslərimi, diriliyimi. 

 

Demə, sınasıymış bu yuxu – şüşə, 

Qəlbim bu yuxudan ayılasıymış. 

Aylarln, illərin boynuna düşən 

Bir yükə – bir daşa tay olasıymış. 

    1978 
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*** 

 

Onsuz da mən səndən 

ümid kəsmişəm. 

Onsuz da əlimi üzmüşəm 

səndən. 

Bir səhvin sədasın, 

 ünün kəsmişəm, 

belə incimişəm, 

 küsmüşəm səndən. 

 

Əlimdən nə gəlir? 

 Çəkilib getmək. 

Yolunda qanqal tək 

 bitən deyiləm. 

Mən də bir caniyəm, 

vəkilim – getmək, 

gedirəm, 

getsəm də, itən deyiləm. 

2000 
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ÜRƏK 

 

Elə bil yapışıb əlimdən mənim, 

Ayırdın kağızdan, qələmdən məni. 

Tutub gözlərimi yalandan məni 

Kimin ayağına gətirdin, ürək? 

 

Boynuma ip salıb sürüdün elə, 

Yıxıla-yıxıla yürüdün elə. 

Bu sonu əvvəldən görürdün elə. 

Sağ ol, əziz olsun xətrin, ürək. 

 

Niyə əzizləyib oxşayım səni? 

Açıb sərgiləyim xonçaya səni? 

Ax, niyə oxşatdım qönçəyə səni?– 

Məni sehirlədi ətirin, ürək. 

 

Yoxuşa dirənən yolda tövşüdün, 

Sağda yürüyürdüm, solda tövşüdün. 

Əlimi qaldırdım, qolda tövşüdün, 

Oldum qolubağlı əsirin, ürək. 

   2007 
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AĞILLIYIQ 

 

Gələr ümidimin qaranquşları, 

Bahar diləklərim açar gül-çiçək. 

Ömrümdən-günümdən qovar qışları, 

Qovar sabahımdan dünənimədək. 

 

Hər anım – sanki bir qanadlı nəğmə, 

Uçaram bəxtimin səmalarında. 

Bir sənli qapını sevinclərimə 

Açaram bəxtimin səmalarında. 

 

Çəmənlər, çiçəklər qonar yuxuma, 

Bahara qovuşar arzularım da. 

Nəğməli yağışlar damar yuxuma, 

Nəğməli duyğular axar qanımda. 

 

Ayrıla bilmərəm çiçəklərimdən, 

Ayrıla bilmərəm yağışlarımdan, 

Bir ümid damlada ümman görərəm, 

Ümman gəzdirərəm baxışlarımda. 

 

İmkan – bir müdrikdir,istəksə – çağa; 

Hələ arzuyollu, ümidyolluyuq. 

Körpəcə hissləri ovundurmağa 

Biz ki ağıllıyıq,çox ağıllıyıq. 

 1975 
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ZAQATALA 

 

Zaqatala – təbiətin gül yağışı, 

Zaqatala – yaşıllığın zirvəsidir. 

Burda sənin gül əllərin gül yarışı 

Çiçək-çiçək axtarası, gəzəsidir. 

 

Burda sənin vüqarına dağlar köçər, 

Həvəsin də zirvələşər, inamın da. 

Zaqatala – ünvanıma yaşıl küçə, 

Zaqatala – yanılmamış gümanımdır. 

  1978 
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RÜBAİLƏR 

 

Rişxənt eyləməsin mənə xəlayiq, 

Açmadı bəxtimdə o nadir çiçək. 

Mənə verilənlər olmadı layiq, 

Layiq olanı da vermədi fələk. 

   *** 

Nə gəlişim üçün bir kimsə məəttəl, 

Nə də bir kimsəsi vardı ömrümün. 

Yəqin bu dünyaya gəlməzdən əvvəl, 

Qapı açılmışdır gedişim üçün. 

    *** 

İki ömrün yoxdur, 

birini yaşa, 

Sevsin, əzizləsin ömründə hər kəs. 

Bir ömrü zülümlə vururam başa, 

İkisi olsaydı, neyləyərdim bəs?! 

   *** 

Qaralır gözümdə işıqlı cahan, 

Qaralır bəxtimin öz rəngi kimi. 

Görəsən əl-qolum sarılıb haçan? 

Sallanıb yanıma üzəngi kimi. 

   *** 

Çətin bu dünyayla bir də barışam, 

Çətin bir də aça sevincim çiçək. 

Tale kəməndini bənd edib daşa, 

Yəqin ki, daş ona üstün gələcək. 
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*** 

 

Ömrümüz – səfərdə, yönü sabaha, 

Hissimiz – çevrilmiş bir varaq, gülüm. 

O günə qayıda bilmərik daha, 

O günü bacarıb qaytaraq, gülüm. 

  1974 
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O GÖZƏLLİYİN 

 

Çiynində təpələr – 

gül topasıdır. 

Çəmən butasıdır, 

tül butasıdır. 

Sakitlik içində 

 bir yaşıl yuxu, 

Bir yaşıl nəğməli sükutdu Marxal. 

O gün yolumuza Günəşi – çıraq, 

Çiçək təpələri – 

gül tutdu Marxal. 

Gözəllik qolunu saldı boynuma, 

Gözəllik haqqını qoydu boynuma. 

Yenə də şeirlə başladıq o gün, 

Şirin mahnımızı, sevincimizi 

Bir dərə sükuta tuşladıq o gün. 

Eh, yenə o yerə köçdü xəyalım: 

Ayağım ucunda yamyaşıl ot da 

Gözümdə qıvrılan bir yaşıl oddu. 

Qolu boynumdadır o gözəlliyin 

Haqqı boynumdadır o gözəlliyin. 

  1978 
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PAYIZ 

 

 

Keçıb getdi 

yay günəşi, yay küləyi. 

Payız açdı əllərini. 

Ağacların budağında 

mürgüləyir 

yarpaqlar son günlərini. 

Yollar, izlər xəzəllənir, 

Gecələr – bir şirin nağıl,– 

çözələnir, 

çözələnir. 

Budaq-budaq cırmaqlanır 

heyva, narın yanaqları, 

daşır 

bulud bulaqları. 

Xəzəl yağır, 

yağış kimi, 

yerə-yurda köz ələnir. 

Yazın,  

yayın yaşılını  

içib gəlib 

nar yanaqlı  

qızıl payız. 
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Təbiətin bar-bəhərli, 

cer-cehizli 

qızı payız. 

 

1971 
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MÜNDƏRİCAT 

 

Dünya 

Çətini o beş kəlmənin 

Məni 

Ana dilim – ana dilim 

Bu yaz 

Necə varsan, elə də qal 

İllüziya 

Zaman 

Danışım 

Yetkinlik 

Xanımlar içrə 

Hələ 

A dostlar, a tanışlar 

Deyən, mənim deməyə 

Heç biri 

Yağış qarğaları 

Sözlər duruydu onda 

Nə maşallah gündü bu 

Sözün ləpəsi – məna 

Kəndimiz 

Dünya – gözəlliklə dolu 

Çünki ağacların da  

Vaxt keçdi 

Bağlanıb dilim-ağzım 

Təqaüddə 
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Sözdədir 

 

Sayıqlayır bir qoca 

Uzaqda 

Xəbərsiz 

Olmayacaq 

Nə məni yada salan var 

Həmişə söz üstündə 

Şəkil 

Dördlüklər 

Səbrinə bel bağlamışıq 

Elə pəncələri üstdə – həsədi 

Hər gələn təzə illə 

Səbr düzəldər 

Anırmı məni 

Əmanət sənə 

Ata dərdi 

Yaxası cırılmış qalmaqalların 

Ömrümü 

İşıq zülmətdən axanda 

Yuxuda 

Daha bizim əlimiz 

Yanıb külümdən çıxıram 

Mənim daha heç kimə 

Ta sözü söz gətirmir 

Gözlərimə yığmaq üçün 

Ağrısına dözdüyüm 
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Axi, kimimiz var, bu tək dünyada 

Əyilmirik, sınmırıq 

 

Soruşmayın, kimliyimin səsində 

Bir qəmə sığınıb sevincə güldüm 

Feyzbuk 

O vaxt bərabərlik 

Qılıncdı, yaraya enib 

Bir vərəq də çevrildi 

Yekun 

Bir şeirdən üz çevirdim 

Dünya – yürüş meydanı 

Görkəmli olmayın, sizi 

Nəvəsi var 

Kimliyim 

Fiquristlər 

Xoşbəxtlik günü 

Şahmat 

Tanıyırmı bu ağaclar 

Taxıb pəncərə gözlərini 

Xırda bir fincanda 

Geyindik, dedilər, tərsdi 

Adamlar bir-birindən 

İçərimin 

Ağlama 

Bu dünya 

Əllərini 
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Hələ ki 

Döyüldü əlinlə bahar qapısı 

Qulağımın dibini 

 

Sonuncu şeirimi də 

Kim yazdırır şeri mənə 

İnsan bolluğu idi 

Heç nə demir bu yazı 

Ocağın 

Nə olur – olsun, yenə 

Daha bu gözəl dünyaya 

Səni 

Bir insan baxışına 

Yenə dost-düşmən adından 

Yaşıl gözlərindən keç küçələrin 

Mən və sən 

Sözsüz oxuyaram, səssiz axaram 

Pərtlik 

Günlərimi 

Heç mənim aləmimdə 

Ürəyim 

Camaat 

Peyğəmbər deyilik 

Sözün həqiqətindən 

Fikrimin göylərini 

İçimdəki dərdin-qəmin 

Adam var, hər nəsnəyə 
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Rəsm 

Bizə qədər atılan 

Söz məni 

Düzdü 

 

Yağış eskizləri 

Bir ümidin yollarında 

Çöhrəmin ay üzündə 

Sənə görə bu dünyanı sevirdim 

Yalan 

Arzu yolum 

Hərəyə bir ömür vaxt 

İçimdə bir ağırlıq var 

Nə doğmayam, nə yadam 

Ta necə dünya deyim 

Qu ömrü 

Səbrin uzun yolunda 

Çağır məni ayağına 

Bir nəsildə tək imişik 

Oynayın 

Unutdum 

Yaraşmır ta bu ozanlıq adına 

Ömrün çətin yolunda 

Gəlirəm mən 

İki fəsil – iki gözəl 

Pamidor 

Dünyanın alt qatına 
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O vaxt dəhşətlənmək necə asanmış 

Həyat 

Bu qədim şəhərdə, bu qart şəhərdə 

Dəyməz 

Müəmma 

 

Qoşqu atlarına 

Dünyaya qənimsiniz 

Oldum 

İçərimin payızı 

Allah, nəzərindən gen düşənin var 

Ayağımın ağrısını 

Qeybdən bir səs 

Qalx 

Deyirdilər 

GÜL VERDİ, GETDİ 

 

Allahın adıyla 

Tapşırım səni 

Xatirələrin  

Gözəldi 

Bu gözəl dünyanın 

Mənə 

Üşüdür 

Qaldım 

Ömür keçib yarıdan 

Tutub getdim haqq yolunu 
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Deyən, nəsə güdür məni 

Haçansa 

Bahar duyğuları 

Lirik şeir 

Anamla yanaşı 

Ürəklə bacarmaq deyilmiş asan 

 

Könlümün 

Qısqanclıq 

Lirik məktub 

Tapılmır 

Gül verdi, getdi 

Hamıya noğul, mənə nağıl 

Kəndin dayağı 

Qaraqabaq səmaların 

Ağlamaqdan keçib daha 

Ayrılığın əlləri 

Yarım-yaraşığımsan 

Yapış mənim əlimdən 

Mənəm 

Mənimçin deyilmiş misralar 

Sən bir yuxu idin 

Onsuz da mən səndən 

Ürək 

Ağıllıyıq 

Zaqatala 

Rübailər 
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Ömrümüz – səfərdə 

O gözəlliyin 

Payız 
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