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Şeirlər



YAŞA ULU ÖNDƏRİM!

Əzəmətli baxışın,
Məğrur-məğrur yerişin,
Tarixlərə qovuşdu,
Gəlişinlə, gedişin,
Yaşa Ulu Öndərim!

Süzüldü ürəyindən,
Azadlığın şərbəti,
Tarixin özü verdi,
Sənə haqqı, izzəti,
Yaşa Ulu Öndərim!

Qələm də aciz qalır,
Şair yazdığı sözə,
Əbədi yaşamağa,
Adın da yetər bizə,
Yaşa Ulu Öndərim!

Dəryalara çevirdin,
Quruyan bulaqları,
Alışdı adın ilə,
Tarixin çıraqları,
Yaşa Ulu Öndərim!

Adın-sanın, hörmətin,
Eldən-ellərə keçdi,
Söylədiyin hər kəlmə,
Dildən-dillərə keçdi,
Yaşa Ulu Öndərim!
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Aylar ilə qovuşub,
Ötüşsə də fəsillər,
Adını şərəf ilə,
Daşıyacaq nəsillər,
Yaşa Ulu Öndərim!

Sənə tən olanlara,
Sevə-sevə yar oldun,
Yaşatdın ürəkləri,
Sevib bəxtiyar oldun,
Yaşa Ulu Öndərim!

ALİ BAŞ KOMANDANIM!

Dünya türkə baş əyir, ucalıbdır başımız,
Baxıb fəxarət duyur dostumuz, qardaşımız,
Tariximiz dərindir min illədir yaşımız,
Onun hər qarışına qurbandır əziz canım,
Zəfərlər Sizinlədir Ali Baş Komandanım!

Kimsə toxuna bilməz doğma ana dilimə,
Düşünmədən gedərəm lazım gəlsə ölümə,
Qoy canım fəda olsun vətənimə, elimə,
Tökülsün torpaq üstə şərəf dolu al-qanım,
Zəfərlər Sizinlədir Ali Baş Komandanım!

Görəndə bəxtiyardı yenə türkün dünyası,
Düşmənə sipər oldu Ulu Öndər qalası,
Qələmimdən süzüldü daim Vətən sevdası,
Coşdu damarlarımda, zirvələrdə ilhamım,
Zəfərlər Sizinlədir Ali Baş Komandanım!
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Oxunduqca Şuşada “Xarı bülbül” nəğməsi,
Keçdi ürəyimizdən Xanın, Bülbülün səsi,
Yayıldı vətənimə azadlığın şöləsi,
Parladı ulduz kimi, günəş kimi dövranım,
Zəfərlər Sizinlədir Ali Baş Komandanım!

Dediyiniz hər kəlam döndü yanar çırağa,
Dünya ayağa qalxdı gəldi səsə-sorağa,
Allahıma min şükür qayıtdıq Qarabağa,
Tarixi şəxsiyyətim, bəylər-bəyim, sultanım,
Zəfərlər Sizinlədir Ali Baş Komandanım!

6

Natiq Əlisoy _______________________________



QƏRİB

İllərdiki gözlərimiz yoldadır,
Aylar qərib, illər qərib, biz qərib.
Gah gün çıxır, gah yel əsir, qar yağır,
Çaylar qərib, göllər qərib, biz qərib.

Üzümüzü şaxta kəsir, qar kəsir,
Ömür gedir, qaça-qaça tələsir.
Dağ döşünə həzin-həzin meh əsir,
Çəmən qərib, güllər qərib, biz qərib.

Dərələrə duman düşür, çən düşür,
Xumar gözə şirin baxış gen düşür.
Əlisoyam, saçımıza dən düşür,
Duman qərib, tellər qərib, biz qərib.

SALAM DE

Dağların çağlayan, gözəl vaxtıdır,
Çiçəyə, güllərə məndən salam de.
Buludtək səmadan ötən xəyalım,
Çaylara, göllərə məndən salam de.

Demə ki, bu hicran yalandır-yalan,
Zamandır araya ayrılıq salan.
Ömürdən ötüşüb, keçmişdə qalan,
Aylara, illərə məndən salam de.
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İllərdir cığırın, yolun itirən,
Mənbəyin dağlardan süzüb götürən.
Coşanda döşündə qaya gətirən,
Kükrəyən sellərə məndən salam de.

Oyatma qoy görüm xoşbəxt günləri,
Dolaşım yuxuda doğma elləri.
Təbiət qoynunda gəzib çölləri,
Dəlisov yellərə məndən salam de.

Bir gün də yaşamaz dərindən qanan,
Özünü vətənsiz vətəndaş sanan.
Yad, qərib zindanda susundan yanan,
Alışan dillərə məndən salam de.

Solmaz bir çiçəkdir qəlbimdə bitən,
Namusum, qeyrətim vətəndir-vətən.
Qızların abırın, ismətin örtən,
O siyah tellərə məndən salam de.

El-oba içində təmiz niyyətli,
Hər zaman, hər yerdə mədəniyyətli.
Namusun qoruyan Nigar qeyrətli,
Qırx incə bellərə məndən salam de.

Şeirdən, qəzəldən, sözdən-söz açan,
Ovçular əlindən ürkərək qaçan.
Marallar oynayan, kəkliklər uçan,
Ceyranlı çöllərə məndən salam de.
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Natiqəm, demirəm nə küs, nə barış,
Dərdimi tək bircə dağlara danış.
Ey könül, vətəni gəz qarış-qarış,
O qərib ellərə məndən salam de.

DAĞLAR QIZI
“Sahibə xanıma”

Nə yaxşı ki, qismət oldu,
Gələ bildim dağlar qızı.
İsmayıllı dağlarını,
Görə bildim dağlar qızı.

Sevdim Lahıc çöllərini,
Qoxuladım güllərini,
Bu yerlərin sirlərini,
Bilə bildim dağlar qızı.

Gülyan kəndin dağın-daşın,
Seyr etdim al qumaşın,
Gözlərimdən kədər yaşın,
Silə bildim dağlar qızı.

Bulaqları gəzə-gəzə,
Valeh oldum dağa-düzə.
Ürəyimi verib sözə,
Gülə bildim dağlar qızı.

Qələmimi aldım ələ,
Əlisoyam, gəldim dilə,
Dərdlərimi dağlar ilə,
Bölə bildim dağlar qızı.
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HEYİF...!

Qoca dünya kamanını,
Yenə qəmli çaldı, heyif...!
İki böyük sənətkarı,
Əlimizdən aldı, heyif...!

Musa Yaqub çöhrəsində,
Bülbüllərin nəğməsində,
Fikrət Qoca zirvəsində,
Ömür yarı qaldı, heyif...!

Qəmə döndü neçə ürək,
Nakam qaldı arzu-dilək.
Əlisoyam, zalım fələk,
Ayrılığı saldı, heyif...!

YOXDUR

Sən susandan lal olmuşam,
Danışmağa sözüm yoxdur.
Həsrət məni çəkib dara,
Ürəyimdə dözüm yoxdur.

Kədər məndən qalmır dala,
Məni salıb çox pis hala.
Od tuturam bala-bala,
Alışıram közüm yuxdur.
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Əlisoyam, aşıb-daşaq,
Əl uzadaq salamlaşaq.
Gəl qələmim, gəl dostlaşaq,
Ayrılığa üzüm yoxdur.

SEVİRƏM

İlin hər fəsili gözəldir-gözəl,
Mən yazı güllərə görə sevirəm.
Yağışa, leysana, dəli küləyə,
Çaylara, göllərə görə sevirəm.

Yerlərin, göylərin sirrini bilən,
Buludla, yağışla danışıb-gülən.
Dərədən-təpədən süzülüb gələn,
Bulanlıq sellərə görə sevirəm.

Tez yanıb-alışıb, kül olub, sönən,
Səmadan dağların qoynuna enən.
Zamanla başımda dumana dönən,
Ağaran tellərə görə sevirəm.

Düzlərdə çəməni, bağçada barı,
Hər bahar gələndə təzə nübarı,
Gün çıxıb-batanda axşama sarı,
Xoş əsən yellərə görə sevirəm.

Kükrəyib sel kimi çoşub-çağlayan,
Qayadan-qayaya sızıb qaynayan.
Natiqəm, ruhumu sözə bağlayan,
Aylara, illərə görə sevirəm.
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QURBAN

Ay vətən, hər daşın əzizdir bizə,
Dağına, daşına, düzünə qurban.
Havana, suyuna, təbiətinə,
Alışan oduna, közünə qurban.

Al-əlvan boyanmış yanaqlarına,
Danışan dilinə, dodaqlarına,
Çayına, çeşmənə, bulaqlarına,
Sürməli qaşına, gözünə qurban.

Natiqəm, söz ilə sinəmi yaran,
Ruhumu canımdan çəkib qoparan,
Bu gündən sabaha bizi aparan,
Müqəddəs yoluna, izinə qurban.

SUSMA QƏLƏMİM, SUSMA!

Susma qələmim, susma!
Sən həmişə haqqı yaz,
Sənin yazdığın yazı,
Neçə qanlı savaşa,
Söz ilə nicat verib,
Həqiqətə qol-qanad,
Yenidən həyat verib.
Susma qələmim, susma!
Sən susanda haqq susur,
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Kar olur qulağımız,
Alışır közə dönür,
Dilimiz, dodağımız.
Susma qələmim, susma!
Yalan bizi salmasın,
Kədərə, dərdə, qəmə,
Çalış ləkə düşməsin,
Şairlik əqidəmə.
Susma qələmim, susma!
Sən tarixin özüsən,
Sən dünyanın gözüsən,
Sən zamanın üzüsən.
Hakim ol ədalətə,
Qoyma haqqımız bata,
Çox da etibar etmə,
Bu qoca kainata.
Susma qələmim, susma!
Elə yaz ki, ruhumuz,
Söz ilə gülzar olsun,
Eşitsin səsimizi,
Tanrı bizə yar olsun.
Susma qələmim, susma!

MÖHTƏRƏM HAKİM

Deyirlər qanunlar alidir-ali,
Budurmu həqiqət möhtərəm hakim?!
Nə qədər gəzirəm tapa bilmirəm,
Bəs hanı ədalət möhtərəm hakim.
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Yalanlar yeriyir ayaqdan başa,
Günahsız başımız çırpılır daşa.
Zəmanə dəyişib dosta, yoldaşa,
Qalmayıb sədaqət möhtərəm hakim.

Bir deyil, beş deyil özünü öyən,
Kasıbın, yetimin haqqını yeyən.
Dünyanın axırı çatıbdır diyən,
Yetişib qiyamət möhtərəm hakim.

Cəmiyyət tutulub sağalmaz dərdə,
Zəmanə zülm edir kişiyə, mərdə.
Çəkilib gözlərə yalançı pərdə,
Edilir cinayət möhtərəm hakim.

Natiqəm, düşmüşəm sözün dəminə,
Kül olub yanmışam eşqin qəminə.
Hökm ver ədalət, qanun naminə,
Yaşasın hürriyyət möhtərəm hakim.

SALAMAT QALIN

Yaşımın üstünə bir yaş da gəldi,
Aylarım, illərim salamat qalın.
Qəm ilə alışan, qəm ilə yanan,
Ağaran tellərim salamat qalın.

Gəncliyim, qızıldan dövlətim-varım,
Oxuyan bülbülüm, kamanım, tarım.
Yağışım, leysanım, boranım, qarım,
Çaylarım, göllərim salamat qalın.
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Natiqəm, ruhumu sehirə salan,
Söz ilə əbədi nişanə qalan.
Ətiri üstündə saralıb-solan,
Çiçəyim, güllərim salamat qalın.

DEMƏK HƏLƏ MƏN VARAM

Nə şüurdan, nə mənlikdən, nə ürəkdən bimaram,
Şükür olsun İlahiyə nə kor, nə kar, nə lalam,
Bu gün əgər yazıramsa doğma ana dilimdə,
Demək hələ söz yaşayır, demək hələ mən varam.

Ruhum gəzir diyar-diyar başqa bir aləmdədir,
Söz dünyası çox dərindir, şair müdrik bəndədir,
Əsil şair qələminin hər bir sirri məndədir,
Demək hələ söz yaşayır, demək hələ mən varam.

Nə qismətdən gileyliyəm, nə bəxdimdən narazı,
Hər şairin belə coşqun aşıb-daşmır avazı,
Söz gücünə ayaq üstə dururamsa ən azı,
Demək hələ söz yaşayır, demək hələ mən varam.

Ürəyimdə oxunmamış neçə dastan yatırsa,
Söz yükünü daşımağa hələ gücüm çatırsa,
Gözüm görür, ağlım kəsir, əlim qələm tutursa,
Demək hələ söz yaşayır, demək hələ mən varam.

Namərd məni nişan alsa, zaman möhlət verməsə,
Bircə onu deyənmərəm ölüm vaxtsız gəlməsə,
Yarımcan da yaşayaram ürəyimə dəyməsə,
Demək hələ söz yaşayır, demək hələ mən varam.
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Xiridarlar qələmimə doğru qiymət verirsə,
Xoşbəxtlikdir yeni, sağlam, müdrik nəsil gəlirsə,
Mənim xalqım, məni az-çox şair kimi sevirsə,
Demək hələ söz yaşayır, demək hələ mən varam.

Külüngümü düz vururam, nə  mətləbdən azıram,
Çox yataq var ürəyimdə kəşf edirəm, qazıram,
Yavaş-yavaş oxuyuram, yavaş-yavaş yazıram,
Demək hələ söz yaşayır, demək hələ mən varam.

Ürəyimdə ağ libaslı mələk gəzir məzəli,
Qaşı qara, gözü qara özü dünya gözəli,
İlmə-ilmə söz toxuyur divanini, qəzəli,
Demək hələ söz yaşayır, demək hələ mən varam.

Sözün dadı şirin olmaz hər şairin dilində,
Söz silahı dolu gəzir Əlisoyun belində,
Səməd Vurğun, Dədə Şəmşir, Ələsgərin elində,
Demək hələ söz yaşayır, demək hələ mən varam.

MÜBARƏK

İllərdi işğalda qalan vətənim,
Tarixə qovuşan günün mübarək.
Bizlərə qələbə sorağı verən,
Ayların mübarək, ilin mübarək!

İsti bir ocaqsan od-alov saçan,
Həsrətik hüsnünə haçandır-haçan.
Öz kökü üstündə yenidən açan,
Çiçəyin mübarək, gülün mübarək!
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Bizləri səslədi dağların-dərən,
Səsinə səs verdi yüzlərlə ərən.
Natiqəm, durmadan şəhidlər verən,
Qəhrəman, mübariz elin mübarək!

İMKANIN VARSA

Eloğlu, yaxşılıq heç zaman itmir,
Pisliyə çalışma, imkanın varsa...
Kasıba, yetimə həmişə əl tut,
Kimliyin soruşma, imkanın varsa...

Çalış ki, titrəmə hər əsən yelə,
Köməksiz insana köməklik elə.
Yaxşılıq edəndə gətirmə dilə,
Hər işə qarışma, imkanın varsa...

Natiqəm, həmişə doğruya alış,
İnsanlıq hissini duymağa çalış,
Yalana yalan de, düzü düz danış,
Şər-böhtan danışma, imkanın varsa...

DƏLİYƏM-DƏLİ

Mənə çox əzizdir vətənim, elim,
Mən onun tər qönçə gülüyəm-gülü.
Adına bağlıdır eşqim, həvəsim,
Məcnuntək dərdindən dəliyəm-dəli.
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Cismimdi, canımdı qayası, daşı,
Qədimdən qədimdir tarixi, yaşı.
Qələmlə çəkilmiş kipriyi, qaşı,
Vüqarla ağaran teliyəm-teli.

Heç zaman gəzmədim şanı-şöhrəti,
Gördükcə anladım hər həqiqəti.
Yurdumun, yuvamın varı, dövləti,
Qızılı, gövhəri, ləliyəm-ləli.

Sehrinə düşmüşəm söz ilə sazın,
Arıtək çəkmişəm güllərin nazın.
Ətirli, çiçəkli baharın, yazın,
Yağışı, leysanı, seliyəm-seli.

Natiqəm, sözlərdən çələng toxuyan,
Şairtək nəfəsi ətir qoxuyan.
Əlində qələmi yazan, oxuyan,
Xalqımın danışan diliyəm-dili.

ŞƏHİDİMİN AD GÜNÜ!

Ürəyimiz qəm ilə közə döndü, alışdı,
Sinəmizdə dözmədi dərd dil açdı danışdı.
Qan axdı su yerinə nə yer, nə göy barışdı,
Şəhidimin ad günü!

Qara torpaq bəzəndi əlvan çiçəklər ilə,
Yayıldı dörd bir yana dərd-qəm küləklər ilə.
Örtüldü başlarımız qara örpəklər ilə,
Şəhidimin ad günü!
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Süfrələrdə alışdı şamlar bəzəkli qaldı,
Qəhrəman oğulları torpaq yaman tez aldı.
Saçımıza dən düşdü, ürəyimiz qocaldı,
Şəhidimin ad günü!

Anaların dilləri ağı dedi ürəkdən,
Hər il arzu dilədik Yaradandan, Fələkdən.
Məzarların üstünə düzdük güldən, çiçəkdən,
Şəhidimin ad günü!

Başımıza çox gəldi tarix boyu bəlalar,
Fəryad etdi, ah çəkdi gözü yaşlı analar.
Ata dedi ağladı məsum, körpə balalar,
Şəhidimin ad günü!

Ağlamaqdan poladtək dizlərimiz büküldü,
Sinəmizə çal-çarpaz neçə dağlar çəkildi.
Düşmən amansız oldu, nahaq qanlar töküldü,
Şəhidimin ad günü!

Köynəklərdə qurudu igidlərin al qanı,
Tarixlərə qovuşdu, həkk olundu hər anı.
Döndü cənnət bağına şəhidlər xiyabanı,
Şəhidimin ad günü!
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AZƏRBAYCAN ORDUSU

Sən ey qeyrət çəpərim, sən ey yanan çırağım,
Daima alovlanan odum, közüm, ocağım,
Sənin ilə ucalır yer üzündə sorağım,
Bil ki, olmur gözümdə əsla ölüm qorxusu,
Azərbaycan Ordusu!

İçimizdə məhəbbət alov tutur, alışır,
Qəlbimizdə arzular bir-birinə qarışır,
Sənin əzəmətinlə haqq, ədalət danışır,
Yayıldıqca hər yana azadlığın qoxusu,
Azərbaycan Ordusu!

Uğuruna sevinir, coşur sevən könüllər,
Zəfərlərin bol olsun qarşıdan gələn illər,
Qırılsın budaq kimi sənə uzanan əllər,
Şaxələnsin çiçəktək ürəklərin duyğusu,
Azərbaycan Ordusu!

Tarixini yaxşı bil, silahından bərk yapış,
Torpağından heç zaman yada vermə bir qarış,
Çolum-çocuqlarına türk oğlu, türkdən danış,
Bu yolla addımlasın yurdumun hər yavrusu,
Azərbaycan Ordusu!

Türkün türkdən savayı bil ki, yoxdur sirdaşı,
Vətən oğlu, eloğlu türkdür türkün qardaşı,
Bayrağını uca tut dalğalansın qumaşı,
Çəkilsin gözlərindən düşməninin yuxusu,
Azərbaycan Ordusu!
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BU DAĞLAR

Allahın müqəddəs möcüzəsidir,
Dərəli-təpəli pirdi bu dağlar.
Bir yanı Təbrizdi, bir yanı Şuşa,
Təpədən-dırnağa sirdi bu dağlar.

Baxırsan insanın ruhu oynayır,
Gül-çiçək ətrafa xoş ətir yayır.
Dağından, daşından bulaq qaynayır,
Altı da, üstü də ləldi bu dağlar.

Kəkliklər oynayan, qartallar süzən,
Babəklər, Nəbilər, Kərəmlər gəzən,
Dağ kimi dağların dərdinə dözən,
Tarixi müqəddəs yerdi bu dağlar.

Dərini dərindi, dayazı dayaz,
Şimaldan Kür keçir, cənubdan Araz.
Lalədir, nərgizdir hər bahar, hər yaz,
Ətəyi çiçəkdi, güldü bu dağlar.

Aranı kəssə də intizar, həsrət,
Hər sözdə məna var, hər sözdə hikmət.
Natiqəm, axtarsan sərvətdi-sərvət,
Qızıldı, gümüşdü, dürdü bu dağlar.
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ŞUŞAM

Şairtək söz qoşub, şeir yazandan,
Həmişə imandan, dindən yazmışam.
Başına döndüyüm ay gözəl Şuşam,
Sənin yoxluğunda səndən yazmışam!

Daşına, qayana Vətən demişəm,
Sevgimi sevginə qurban vermişəm.
Səni od içində yanan görmüşəm,
Ağrılı, acılı gündən yazmışam!

Ruhuna baş əyib Seyyidin, Xanın,
Natiqəm, almışam həsrətin canın.
Otuz il gözləyib qələbə anın,
Dumandan yazmışam, çəndən yazmışam!

DÜNYADIR

Aldanma dünyanın şirin dilinə,
Bu dünya əzəldən yalan dünyadır.
Əzizim, həyatda kim olursan ol,
Sonda öz külüngün vuran dünyadır.

Axtarır, arayır gözləri gəzir,
Birini yaşadır, birini əzir.
Nə alim, nə nökər, nə xan, nə vəzir,
Şahı öz taxtından salan dünyadır.
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İnsan oxucudur, həyat bir nağıl,
Ölüm yetişəndə hiss edir ağıl.
Belə dünya oda alış, yan, dağıl,
Bir yandan boşalıb dolan dünyadır.

Yaşa bu dünyada xoş bir diləklə,
Hər kəsi qarşıla duzla, çörəklə,
El üçün çalış sən təmiz ürəklə,
Yaxşılıq əbədi qalan dünyadır.

Natiqəm, çoxların kəməndə salıb,
Tutub pəncəsində ilantək çalıb.
Verdiyi ömürü əlindən alıb,
Çəkilib kənara duran dünyadır.

YAZIĞIM GƏLİR
Böyük şair Bəhmən Vətənoğlunun

“Yazığım gəlir” şeirinə nəzirə

Dünyanı düşünüb həqiqətləri,
Dərindən qanana yazığım gəlir.
İnsanlıq hissini, vicdan hissini,
Duymayan insana yazığım gəlir.

Ürəkdə nə qədər olsa da həvəs,
Ədalət yaşamaz çıxmasa haqq səs.
Yelkənsiz, gəmisiz, günahsız bir kəs,
Düşəndə ümmana yazığım gəlir.
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Olsa da cüssəli, böyük bir bədən,
Zamandır pələngi qarışqa edən.
Tülkünün yanına diləyə gedən,
Əliboş aslana yazığım gəlir.

Həb olmaz dərdlərə nə pul, nə para,
Sağalmaz söz ilə vurulan yara.
Muğamla birləşib qoşulub tara,
İnləyən kamana yazığım gəlir.

Dünyanı tərsinə anlayıb, qanan,
Əvvəlin unudan, keçmişin danan.
Zamanın oduna alışıb, yanan,
Növrəstə cavana yazığım gəlir.

Ürəkdir gözlərdən qəm yaşın süzən,
Sevgi var lal kimi danışmır bəzən.
Məcnuntək səhrada Leylisin gəzən,
Can ilə canana yazığım gəlir.

Baxanda gözündən gözəllik saçan,
Hər ayaq səsinə ürkərək qaçan.
Nişana gələndə sinəsin açan,
Balalı ceyrana yazığım gəlir.

Xəyanət ləkədir kişi adına,
Saf sevgi gərəkdir hər bir qadına.
Namərdin, nakəsin düşüb oduna,
Alışıb yanana yazığım gəlir
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Əlisoy, dərindir sözün hikməti,
Ustadlar bu yolda çəkib zəhməti.
Qiymətsiz görəndə şeiri, sənəti,
Bəhməntək ozana yazığım gəlir.

NAXÇIVANIM

Hüsnün gözəl, havan təmiz,
Dağın-düzün çeşmə, kəhriz.
Sinən dolu lalə, nərgiz,
Nə gözəlsən, Naxçıvanım.

Süfrən açıq, duz-çörəkli,
Oğulların mərd, ürəkli.
Bağ-bağçan var gül-çiçəkli,
Nə gözəlsən, Naxçıvanım.

Aylardasan, illərdəsən,
Ürəklərdə, dillərdəsən.
Etibarlı əllərdəsən,
Nə gözəlsən, Naxçıvanım.

İsti ana qucağısan,
Beşiyisən, laylasısan.
Məmməd Araz ocağısan,
Nə gözəlsən, Naxçıvanım.

Bir ümmansan sərvət dolu,
Tarixin var qədim, ulu.
Yolun Ulu Öndər yolu,
Nə gözəlsən, Naxçıvanım.
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YEVLAX

Sən elə çiçəksən ləçəyin solmaz,
Sənsiz həyatımın mənası olmaz.
Qərib bir diyarda ürəyim durmaz,
Əzizdən-əzizsən, canımsan Yevlax.

Dəli Kür qoynunda məskən salmısan,
Yaşın çox olsa da cavan qalmısan.
İgidlər böyüdüb ilham almısan,
Sən mənim şərəfim, şanımsan Yevlax.

Hayana getsəm də son məkanımsan,
Ümidim, pənahım, qibləgahımsan.
Gözümün bəbəyi, qəlbim, canımsan,
Bədəndə dövr edən qanımsan Yevlax.

Ölsəm də qoynunda səni atmaram,
İllərnən keşiyin çəksəm yatmaram.
Verdiyin çörəyə haram qatmaram,
Ömrümdə hər günüm, anımsan Yevlax.

26

Natiq Əlisoy _______________________________



MƏN ÜRƏYƏ ÜRƏK KİMİ BAXMADIM

Günlər keçdi, aylar keçdi, il keçdi,
Mən ürəyə ürək kimi baxmadım.
Zamanında, vədəsində, vaxtında,
Mən ürəyə ürək kimi baxmadım.

Hey qəm çəkdim gözlərimdə yaş oldu,
Qəlbimdəki arzularım boş oldu.
Hisslər öldü yumruq boyda daş oldu,
Mən ürəyə ürək kimi baxmadım.

Ürəyimdə neçə ocaq qalandı,
Vaxtsız ömrüm viran oldu, talandı.
Gözlərimdə dünya qana boyandı,
Mən ürəyə ürək kimi baxmadım.

Boran gördüm baharını, yazını,
Sinəm üstə sıxdım qəmin sazını.
Sığallayıb çəkəmmədim nazını,
Mən ürəyə ürək kimi baxmadım.

Xoş günləri hiss etmədim, görmədim,
Heç bir kəsə sirrlərimi vermədim.
Gecə-gündüz, isti-soyuq bilmədim,
Mən ürəyə ürək kimi baxmadım.

Hara getdim qəm özünü yetirdi,
Gözlərimdən sevincimi itirdi.
Zaman, dövran, qismət elə gətirdi,
Mən ürəyə ürək kimi baxmadım.
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Daha yoxdur o əvvəlki şux halım,
Bilməziydim belə vaxtsız qocalım.
Əlisoyam, başınıza dolanım,
Mən ürəyə ürək kimi baxmadım.

NAZ EYLƏYİR

Bağçamızın mehmanı var,
Əhvalımı saz eyləyir.
Tazı qovur dovşan qaçır,
Aslan görür göz eyləyir,
Bülbül gülə naz eyləyir.

İlan, əqrəb baxır koldan,
Arı sevgi gəzir baldan.
Qartal yazıq keçir yoldan,
Gələn-gedən qaz eyləyir,
Bülbül gülə naz eyləyin.

Qara torpaq baxmır sözə,
Yaşıl çəmən vurur dizə.
Soxulcanlar çıxır üzə,
Yayı, qışı yaz eyləyir,
Bülbül gülə naz eyləyin.

Yağış yağır narın-narın,
Mənası var yağan qarın.
Qarğa, tənha canavarın,
Hörmətini az eyləyir,
Bülbül gülə naz eyləyin.
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Meymun edir ölçü-biçi,
Zürafənin yanır içi.
Seygah deyir yenə keçi,
Oxuyur pərvaz eyləyir,
Bülbül gülə naz eyləyin.

GEDİRƏM

Neynədim halıma yanan olmadı,
Əlimi həyatdan üzüb gedirəm.
Günahsız düşmüşəm dağlara-daşa,
Hər şeyə son qoyub bezib gedirəm.

Gözümüz, könlümüz ağlardı-ağlar,
Qurudu bağçalar, qurudu bağlar.
Kəsibdi yolumu dərələr-dağlar,
Hələ ki, birtəhər dözüb gedirəm.

Yaz gəlir çiçəklər, güllər danışır,
Yağışlar danışır, sellər danışır.
Dil açıb əsrlər, illər danışır,
Sözü-söz üstünə düzüb gedirəm.

Biabır olunduq obada-eldə,
Canımız buz kimi əridi əldə.
Quruca adımız dolaşır dildə,
Bəxtimi oyuntək pozub gedirəm.

29

_________________________Mənim sirli dünyam



Natiqəm, ozanlar sarılsın saza,
Oxunsun ərizəm qalmasın yaza.
Hüseyn Cavidə, Məmməd Araza,
Şikayət məktubu yazıb gedirəm.

QOHUM

Yavaş-yavaş gözlərimdən düşürsən,
Get-gedə tamam yad olursan qohum.
Salamı verəndə minnətnən verib,
Alanda minnətnən alırsan qohum.

Heç zaman tay tutma namərdi mərdə,
Sakit ol danışma mən olan yerdə.
Həmişə, hər zaman xeyirdə, şərdə,
Çəkilib kənara durursan qohum.

Şər ilə böhtanla aranı vurub,
Yalanlar üstündə yalanlar qurub.
Hər axşam, hər səhər oturub-durub,
Hər cürə havalar çalırsan qohum.

Ay gələr, il gələr peşman olarsan,
Getdiyin yolları yada salarsan.
Adını çəkmirəm adsız qalarsan,
Həmişə qəlbimi qırırsan qohum.

Biraz pul görmüsən gözün qaynaşır,
Natiqəm, nədənsə dilin dolaşır.
Deyəsən getdikcə ağılın çaşır,
Gah nala, gah mıxa vurursan qohum.
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BƏS NİYƏ?

Hamı üçün bir qayda var, bir qanun,
Qanunların özü yoxdu, bəs niyə?
Danışmağa, dindirməyə, dinməyə,
İnsanların sözü yoxdu, bəs niyə?

Yalan özü yalan ilə satılır,
İnsanlıqlar insanlara atılır.
Ürəklərdə hər cür ocaq çatılır,
Alışmağa közü yoxdu, bəs niyə?

Yalan da var, doğru da var, düz də var,
Araşdırsan isti-isti iz də var.
Hakim də var, vəkil də var, söz də var,
Həqiqətin üzü yoxdu, bəs niyə?

Yazı qəti, fikir qəti, söz qəti,
Ucuzlaşıb insanlığın qiyməti.
Çap olunur kişiliyin surəti,
Möhürlərin izi yoxdu, bəs niyə?

Haqq nahaqqa, nahaq haqqa qarışır,
İnsan oğlu insanlığa çalışır.
Əlisoyam, hər kəs haqdan danışır,
İnsanlığın gözü yoxdu, bəs niyə?
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EY PUL

Baş kəsən cəlladsan, cib soyan oğru,
Nə qədər canları almısan ey pul.
Ədalət dünyada yoxa çıxandan,
Kişini hörmətdən salmısan ey pul.

Yetimin adına söz qoşa-qoşa,
Qol-qanad vermisən vicdanı daşa.
Həmişə varlını çəkmisən başa,
Kasıba göz dağı olmusan ey pul.

Aldanıb dünyanın şirin dadına,
Hər zaman yanmısan şöhrət oduna.
Günahlı, günahsız insan adına,
Nə qədər ləkələr vurmusan ey pul.

Günləri bağlayıb aylara, ilə,
Mənalı söz kimi düşmüsən dilə.
Zamanın sazını götürüb ələ,
Hər cürə havalar çalmısan ey pul.

Ürək közə dönür ruh incidəndə,
Duyğular danışır cansız bədəndə.
Natiqəm, birini xoşbəxt edəndə,
Birinin qəlbini qırmısan ey pul.
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QARANQUŞ

Yaz gəlir, gün çıxır, istilər düşür,
Gəl sevən könlümü al ay qaranquş.
Dünyada xəstəlik baş alıb gedir,
Özündən muğayət ol ay qaranquş.

Sərçələr şah olub, bülbüllər vəzir,
Qarğalar bac yığır, quzğunlar nəzir.
Sağsağan xəstədi maskada gəzir,
Yolunu uzaqdan sal ay qaranquş.

Qış gələr donarsan qarda, boranda,
İtərsən, batarsan dağda, aranda.
Vəziyyət pisləşib Çində, İranda,
Gəlmisən burdaca qal ay qaranquş.

Yolları fərqlidir dağ ilə düzün,
Vaxt gələr hər şeyi bilərsən özün.
Çətinə düşəndə şairin sözün,
Xatırla, yadına sal ay qaranquş.

Natiqəm, əlləri, ayağı yalın,
Söz ilə almışam çoxunun canın.
Gözləri kor olsun belə dünyanın,
Nə hava istəsə çal ay qaranquş.
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ARKADAŞ!

Kalbimdeki acılardı gözlerimden akan yaş,
Benim için bir tarihtir vatanımda her savaş.
Ben türk soylu, türk oğluyum bu topraklar benimdir,
Ben vatanı sınırlara ayıramam arkadaş!

Tarihimdir vatanımın yolu, izi benimdir,
Karabağ da, İrevan da, Mil düzü de benimdir.
Vatanımın o yüzü de, bu yüzü de benimdir,
Ben vatanı sınırlara ayıramam arkadaş!

Dikkat edin her kelmemin bir kaç özel anı var,
Bu toprakta masum yatan şehidlerin kanı var.
Annelerin, babaların nefesi var, canı var,
Ben vatanı sınırlara ayıramam arkadaş!

Şuşa, Laçın ermeninin hiç bir zaman olamaz,
Kucaklaram vatanımı ellerimden alamaz.
Benim yurdum, benim elim yad taptakta kalamaz,
Ben vatanı sınırlara ayıramam arkadaş!

Vatan oğlu vatanında şimşek gibi çağlayar,
Toprakına göz dikenin yüreyini dağlayar.
Vatan kalsa dar ayakta hep gözleri ağlayar,
Ben vatanı sınırlara ayıramam arkadaş!

Esir olsam gözü bağlı kalp hastası olaram,
Nerde olsam yasak olsa kokusundan bularam,
Korku olmaz yüreyimde cezasını alaram,
Ben vatanı sınırlara ayıramam arkadaş!
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Annem beni bu dünyaya asker gibi getirdi,
Yürek verdi gözlerimden korkuları itirdi.
Yüreyimde Vatan adlı bin bir çiçek yetirdi,
Ben vatanı sınırlara ayıramam arkadaş!

Vatan oğlu vatanından yürek dolu söz konuş,
Türkün sözü yalnız birdir ya savaşdır, ya barış.
Heç bir düşman sokulamaz toprakına bir karış,
Ben vatanı sınırlara ayıramam arkadaş!

Kışa dönüb yüreyimin her yazı, her baharı,
Suçlu saymaq günah olar benim gibi yazarı.
Menliyimdir, and yerimdir şehidlerin mezarı,
Ben vatanı sınırlara ayıramam arkadaş!

Bayrağıma kim dokunsa hesapını sorarım,
Hayatımın sonu olsa böyle kısas alarım,
Yüreyini çıkararım, kafasını kırarım,
Ben vatanı sınırlara ayıramam arkadaş!

Hep severim, sığallarım yüreyimde tutarım,
Oğul gibi koruyarım, imdadına çatarım,
Anne deyib kucaklayıb ayakında yatarım,
Ben vatanı sınırlara ayıramam arkadaş!

Tarih bizi bil aff etmez yürek, gözler kan ağlar,
Öz yurdumda bil yüzüme kapanamaz kapılar,
Yalan, sahte milyon tane haritalar yapılar,
Ben vatanı sınırlara ayıramam arkadaş!
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QALDI

Çox zirvəli dağlar aşdım,
Qayalarda izim qaldı.
Hey gözlədim ədaləti,
Yollarında gözüm qaldı.

Ümid oldum aya, ilə,
Axır bezdim gəldim dilə.
Yana-yana döndüm külə,
Ocağımda közüm qaldı.

Başımıza gəldi hər iş,
Gah qul oldum, gah da dərviş.
Əlisoyam, deyilməmiş,
Neçə-neçə sözüm qaldı.
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OLAYDI

Kaş dönə biləydim uşaqlığıma,
Kaş yenə o gözəl illər olaydı.
Ətirli, çiçəkli, bağlı, bağçalı,
Laləli, nərgizli çöllər olaydı.

Geriyə dönəydi boranlı qışlar,
Soyuqdan yuvaya girəydi quşlar.
Yenə də yağaydı leysan yağışlar,
Qurşağa boy verən sellər olaydı.

Bəhanə gətirib olardım xəstə,
Qulağım həmişə qalaydı səsdə.
Məktəbə gedəndə yolumun üstə,
Balaca-balaca göllər olaydı.

Qəfildən gələydi anamın səsi,
Düşəydi ömrümə eşqin şöləsi.
Hiss edib duyaydım ata kölgəsi,
Çiynimə toxunan əllər olaydı.

İllərim ömrümə köz salmayaydı,
Nə atam, nə anam qocalmayaydı.
Natiqəm, saçlarım ağarmayaydı,
Başımda qap-qara tellər olaydı.
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BAĞIŞLA

Əbəs yerə mənə qardaş, dost demə,
Səndən mənə qardaş olmaz, bağışla!
Yüz il keçsə insan oğlu insana,
Naxələfdən sirdaş olmaz, bağışla!

Qorxum yoxdur tənələrdən, hədədən,
Misal qalıb ata, baba, dədədən,
Zatı qırıq, kökü qırıq gədədən,
Çətin gündə yoldaş olmaz, bağışla!

Min bir gözəl olsa dəli-divanə,
Dodaq qaçmaz dişlər olsa dürdanə.
Sevib-seçib sevilərlər mərdanə,
Kişilərdə göz-qaş olmaz, bağışla!

Əzab çəkər ruh bədəndə yorulsa,
İnsanlığa qara ləkə vurulsa.
Yalan ilə imarətlər qurulsa,
Daş üstündə bir daş olmaz, bağışla!

Əlisoyam, hər arzuda diləkdə,
Arı kimi şirə gəzdim çiçəkdə.
Qocalsa da sirr saxlayan ürəkdə,
Xatirələr nimdaş olmaz, bağışla!
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ŞAİR ƏLİ NƏVƏSİ

Şair Əli qələminin izi hələ itməyib,
Qələm köhnə olsa belə  mürəkkəbi bitməyib.
Ocağından başqa yerə könül açıb getməyib,
Çiçək açıb bahar kimi bənövşədi sinəsi,
Qələmini ələ alıb şair Əli nəvəsi.

Sevə-sevə ilham aldım obalardan, ellərdən,
Meşələrdən, bulaqlardan, coşub-daşan sellərdən.
Qismətimi harayladım çiçəklərdən, güllərdən,
Harayıma haray verdi bülbüllərin nəğməsi,
Qələmini ələ alıb şair Əli nəvəsi.

Ürəyimdə söz gəzdirdim, sözlərimdə əzəmət,
İnsan kimi insan oldum, xasiyyətcə xoş niyyət.
Hər sözümə əhsən dedi neçə böyük səxsiyyət,
Günəş kimi şəfəq saçdı baxışımın şöləsi,
Qələmini ələ alıb şair Əli nəvəsi.

Zaman ilə işləsə də zəmanənin ələyi,
Əzablara dözən olur şairlərin ürəyi.
Sinəmizə çox əssə də soyuq dağlar küləyi,
Gözlərimdə çırağ oldu yaşamağın həvəsi,
Qələmini ələ alıb şair Əli nəvəsi.

Fikirləşib, cümlə qurub bir söz yada salmadım,
Saatlarla xəyallara, röyalara dalmadım.
Nə bir kəsə rüşvət verdim, nə də pulnan almadım,
Möcüzədir ilahidən təbin gendən gəlməsi,
Qələmini ələ alıb şair Əli nəvəsi.
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GƏNCLİYİM

Saçıma dən düşdü, üzümə qırış,
Suallar içində qaldı gəncliyim.
Ömrümü, günümü közə döndərib,
Məni qəm oduna saldı gəncliyim.

Alışdım, od tutdum hey yana-yana,
Torpağa can dedim, vətənə ana.
Əlimi bağladı saldı zindana,
Hakimim, vəkilim oldu gəcliyim.

Baxanlar üzümə baxıb güldülər,
Gah şair, gah da ki, məhbus dedilər.
Natiqəm, ətimi çəkib yedilər,
Gül kimi saralıb, soldu gəncliyim.

EYBİ YOX

Ana yurdum, gül gözlərin sevinsin,
Mən gülsəm də, gülməsəm də eybi yox.
Əskik etmə dodağından öpüşü,
Mən öpsəm də, öpməsəm də eybi yox.

Dağlarına yaraşıqdır ağ çətir,
Yanağından çöhrələnir xoş ətir.
Gözəllərə gülşənindən pay gətir,
Mən alsam da, almasam da eybi yox.
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Əlisoyam, adın olan hər daşa,
Qucaqlayıb vətən dedim birbaşa.
Bu dünyada əsas odur sən yaşa,
Mən olsam da, olmasam da eybi yox.

İLAHİ

İllərin həsrəti əridi getdi,
Şükür bu gününə, şükür İlahi.
Füzuli, Zəngilan bizimdir-bizim,
Şükür bu gününə, şükür İlahi.

Yetişdi Allaha dualarımız,
Pis günlər görmədi balalarımız.
Qayıtdı bizlərə torpaqlarımız,
Şükür bu gününə, şükür İlahi.

Sarılıb silaha atıldıq oda,
Şuşanı, Ağdamı vermədik yada.
Həsrətə son dedik, vüsala vida,
Şükür bu gününə, şükür İlahi.

Can deyib ürəkdən çiçəyə-gülə,
Ümidlər bağladıq aylara-ilə.
Yenidən qovuşduq xarı bülbülə,
Şükür bu gününə, şükür İlahi.

Cığırlar sevinir, yollar sevinir,
Bağçalar sevinir, bağlar sevinir,
Natiqəm, dərələr, dağlar sevinir,
Şükür bu gününə, şükür İlahi.
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OLMUR

Bu qədər möhnətə ürək tab etməz,
Hərdən kef məclisi qurmasan olmur.
Süzüb badələrə meydən, şərabdan,
Sağlıqlar söyləyib vurmasan olmur.

Olsa da qızıldan, gümüşdən qəfəs,
İnsana gərəkdir azadə nəfəs.
Azadlıq-azadlıq desə də hər kəs,
Onun zirvəsinə çatmasan olmur.

Qəm gəlsə qəm üstə, yığışsa qat-qat,
Tərsinə fırlanar qoca kainat.
Kef üstə qurulub beş günlük həyat,
Həyatın nəbizin tutmasan olmur.

Lalədən, nərgizdən, tər güldən üzüb,
Bulağın, çeşmənin suyundan süzüb,
Quzunun ətini manqala düzüb,
Dağların havasın almasan olmur.

Natiqəm, ömrümün çılğın yaşında,
Həyatnan çarpışdım söz savaşında.
Ləzzətli havada bulaq başında,
Bir qaya dibində yatmasan olmur.
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QOCALDIQ

Zaman-zaman yalanları, töhməti,
Boynumuza ala-ala qocaldıq.
Dözə-dözə dərdi, qəmi, kədəri,
İçimizə sala-sala qocaldıq.

Yana-yana alovlandıq, alışdıq,
Zəmanəynən ikiəlli barışdıq.
İnsanlıqdan, ədalətdən danışdıq,
Dizimizə vura-vura qocaldıq.

Həsrət oldu ürəklərin sirdaşı,
Gözümüzdən axdı getdi göz yaşı.
Külüng vurub qayaları, sal daşı,
Çapa-çapa, yara-yara qocaldıq.

Yaramızın qaysağını qaşıyıb,
Qaranquştək orda-burda yaşıyıb,
Dişimizlə çör-çöp, palçıq daşıyıb,
Yuvamızı qura-qura qocaldıq.

Abır, həya libasına büründük,
El içində ədəb ilə göründük.
Qarış-qarış, dizin-dizin süründük,
Özümüzü yora-yora qocaldıq.

Hey üz tutduq səhralara, çöllərə,
Həsrət qaldıq dağ döşündə güllərə.
Saçımızı yolduq verdik yellərə,
Üzümüzü cıra-cıra qocaldıq.
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Əlisoyam, çox çəksək də zəhməti,
Daha yoxdur insanlığın qiyməti.
Yavaş-yavaş edə-edə hörməti,
Qapılarda dura-dura qocaldıq.

BU DÜNYAYA, O DÜNYAYA

Bir gəliş var, milyon gediş,
Bu dünyaya, o dünyaya.
Biri gəlir, biri gedir,
Bu dünyaya, o dünyaya.

Doğulan da, ölən də var,
Ağlayan da, gülən də var,
Gedən də var, gələn də var,
Bu dünyaya, o dünyaya.

Allah özü iman verib,
İnsan üçün güman verib,
Hökm verib, zaman verib,
Bu dünyaya, o dünyaya.

Haqq, ədalət düzdən keçir,
Hər bir baxış gözdən keçir,
Söz də gəlib sözdən keçir,
Bu dünyaya, o dünyaya.

Əlisoyam, haqqı görən,
Səhvi, düzü duyan, bilən,
Yaradandır hökm verən,
Bu dünyaya, o dünyaya.
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KÖHNƏ GÖRÜŞ YERİMİZƏ GƏLƏCƏM

Vaxt varıydı sənsiz dünyam darıydı,
Başın üstə adım bəyaz qarıydı.
Sənə böyük etibarım varıydı,
İndi bildim vəfasızsan-vəfasız,
Bəs nə oldu, söz vermişdin hər payız?
Köhnə görüş yerimizə gələcəm.

Getdin, ancaq ünvanını vermədin,
Son görüşdə susdun nəsə dinmədin,
Deyəndə ki, birdən oldu gəlmədin,
And içirdin gələcəyəm yüz faiz,
Bəs nə oldu, söz vermişdin hər payız?
Köhnə görüş yerimizə gələcəm.

Gizli-gizli görüşümə gələrdin,
Saçlarına hörük vurub hörərdin,
Şirin-şirin danışardın, gülərdin,
Qoydun məni bu dünyada tək, yalqız,
Bəs nə oldu, söz vermişdin hər payız?
Köhnə görüş yerimizə gələcəm.

Saf eşqimi ürəyində apardın,
Əllərimi əllərində tutardın,
Gərək məni axtarardın, tapardın,
Vermiş idim sənə könül mən yalnız,
Bəs nə oldu, söz vermişdin hər payız?
Köhnə görüş yerimizə gələcəm.
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Hər gecəni görüşümə gələrək,
Danışardın mənə eşqdən gülərək,
Şirin, saxta, yalan vədlər verərək,
Yoxsan indi getdin səssiz, soraqsız,
Bəs nə oldu, söz vermişdin hər payız?
Köhnə görüş yerimizə gələcəm.

Nə vaxtsa bir dəfə yadına salsan,
O görüş yerinə gələsi olsan,
Gözləsən gəlməsəm şübhəli qalsan,
Nə mən səbəbkaram, nə sən günahsız,
Bəs nə oldu, söz vermişdin hər payız?
Köhnə görüş yerimizə gələcəm.

BƏXTİMƏ

Bəlkə də çoxları qəribə baxır,
Mənim od içində yanan bəxtimə.
Sualsız, cavabsız, səssiz, səmirsiz,
Tənhalıq içində qalan bəxtimə.

Həyatın acısın doyunca yedim,
Bilmədim neynəyim, hayana gedim.
Ağlaya-ağlaya əlvida dedim,
Eşqimi əlimdən alan bəxtimə.

Günəştək parladım, şimşəktək çaxdım,
Özümü çox oda, çox közə yaxdım.
Uşaqtək çəkildim kənardan baxdım,
Məni qəm oduna salan bəxtimə.
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Gözümdən qəlbimə süzüldü yaşlar,
Titrədi qayalar, titrədi daşlar.
Yel əsdi, gün çıxdı, yağdı yağışlar,
Qismətsiz, talehsiz olan bəxtimə.

Oxudum, oynadım tarsız, kamansız,
Hisslərim yaşadı cismimdə cansız.
İnana bilmədim vaxtsız, zamansız,
Gül kimi saralıb, solan bəxtimə.

OĞLUM

Güləndə gülüşün sevinclə dolsun,
Gözlərin qəm yaşı görməsin oğlum.
Həmişə düz olsun ömür yolların,
Ürəyin dərd-kədər bilməsin oğlum.

Qəlbinə yad olsun kin ilə küdrət,
Tükənib bitməsin qolunda qüvvət.
Sevdikcə sevəsən ülvi məhəbbət,
Gözündə, könlündə ölməsin oğlum.

Qarşına çıxmasın mənliyi pislər,
Dövlətə, şöhrətə, şana hərislər.
Dost deyib yalançı, nanəcib kəslər,
Əlini əlinə verməsin oğlum.

Dünyanın sirrlərin duymağa çalış,
Həyatdı olannan, olmaznan barış.
Böyüklə, kiçiklə ədəblə danış,
Baxanlar hüsnünə gülməsin oğlum.
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Natiqəm,  könül aç çiçəyə, gülə,
Ömrünü boş vermə aylara, ilə.
Dayaq ol həmişə Vətənə, elə,
Töhmətin atana gəlməsin oğlum.

GÜLÜM GƏL

Yuxularım çəkilibdir gözümdən,
Gülüşlərim, təbəssümüm üzümdən.
Yorulmuşam tənhalıqdan, zülümdən,
Yollarına qurban olum, gülüm gəl.

Sınamışam bu dünyanın hər üzün,
Ürəyimdə közə dönür hər sözün.
İnanmırsan gəl gözünlə gör özün,
Yollarına qurban olum, gülüm gəl.

Zaman hakim hökm verib deyil sirr,
Edib məni əli bağlı müqəssir.
Ayaqlarım görüşünə tələsir,
Yollarına qurban olum, gülüm gəl.

GÜNLƏRİM

Məni yaşamağa peşman eləmə,
Canımı odlara salan günlərim.
Zamana bağlanan, vaxta bağlanan,
Acılı, şirinli yalan günlərim.
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Gah yağlı tikansan, gah da ki, çiçək,
Gah şirin nağılsan, gah da ki, gerçək,
Məktəbə getməyən dəcəl uşaqtək,
Sinifdən-sinifə qalan günlərim.

Özgə düşüncənin maraqlarında,
Ümidin yanmayan çıraqlarında,
Ömür kitabının varaqlarında,
Gül kimi saralıb, solan günlərim.

Zər kimi atılıb düşüb qürbətə,
Aldanıb yalançı saf məhəbbətə,
Kor kimi gözünü dikib zülmətə,
Sinəsi söz ilə dolan günlərim.

Məqsədin nədirsə bilə bilmədim,
Neynədin bir kəlmə nəsə demədim,
Natiqəm, səndə bir xoş üz görmədim,
Ay mənim ömrümü alan günlərim.
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GÖRDÜM

A dostlar, dünyanın etibarını,
İnsanı yarımcan edəndə gördüm.
Dağ kimi oğullar ağa bükülüb,
Torpağın altına gedəndə gördüm.

Kasıbı, yetimi çöllərə salıb,
Acından ölənin canını alıb,
Mərdlərə ölümün havasın çalıb,
Namərdə qol-qanad verəndə gördüm.

Çətinə düşəndə çətində, darda,
Yağışda, boranda, dumanda, qarda.
Namusda, qeyrətdə, vicdanda, arda,
Kişilik, ədalət öləndə gördüm.

Zəmanə zamanı gətirdi dilə,
Yalanlar yaxasın vermədi ələ.
Qarğalar, quzğunlar girəvə ilə,
Qartalın ətini didəndə gördüm.

Çox gəzdim, dolaşdım dağların-düzün,
Nə dedi, danışdı kəsmədim sözün.
Natiqəm, dünyanın yalançı üzün,
Qızarıb üzümə güləndə gördüm.
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ŞAİRƏ

Əzəldən həmişə hörmətim olub,
Söz ilə danışıb gülən şairə.
Ədəblə oturub, ədəblə durub,
Sözünün yerini bilən şairə.

Ruhunu bağlayıb torpağa, daşa,
Nəğmələr yaradıb söz qoşa-qoşa.
Təpədən-dırnağa, ayaqdan başa,
Dünyaya şairtək gələn şairə.

Soyunu, kökünü heç vaxt danmayan,
Elini, yurdunu darda qoymayan.
Şöhrətə aldanıb, şana uymayan,
Haqqı, ədaləti görən şairə.

Qələmi, varağı götürüb ələ,
Qaynayıb, qarışıb çaylarda selə.
Beşikdən məzara məhəbbət ilə,
Yurdunu ürəkdən sevən şairə.

Sinəmdə olsa da qəm ilə qübar,
Yolumu kəsənməz nə yağış, nə qar.
Natiqəm, əbədi məhəbbətim var,
Ömrünü söz ilə sürən şairə.
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ANA

Bilməz idim ölüm bizi ayırar,
Gözlərim yollarda qalar ay ana.
Sinəmə dağ çəkib insafsız fələk,
Araya ayrılıq salar ay ana.

Mən hardan bilərdim həsrətdə qalıb,
İyini, qoxunu torpaqdan alıb.
Gecəni-gündüzü fikirə dalıb,
Ürəyim pərişan olar ay ana.

Sən getdin durmadı gözümün nəmi,
Yandırdı canımı həsrətin qəmi.
Düşünə bilməzdim hicranın dəmi,
Sel kimi sinəmə dolar ay ana.

Həsrətəm laylana, şirin dilinə,
Bilməzdim dən düşər qara telinə.
Ayrılıq sazını alıb əlinə,
Ölümün havasın çalar ay ana.

Ağlıma gəlməzdi qəm varaq-varaq,
Xatirə qoynunda yandırar çıraq.
Anatək sevdiyim müqəddəs torpaq,
Anamı əlimdən alar ay ana.
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MƏNİM ÖZ DÜNYAM VAR, 
SƏNİN ÖZ DÜNYAN

Gəl biz görüşməyək yuxularda da,
Mənim öz röyam var, sənin öz röyan.
Biz ayrı dünyanın adamlarıyıq,
Mənim öz dünyam var, sənin öz dünyan.

Adımız düşməsin dillərdən-dilə,
Çiçəkdən-çiçəyə, güllərdən-gülə.
Əbədi yaşayan məhəbbət ilə,
Mənim öz sevdam var, sənin öz sevdan.

Yel kimi dağları, düzləri aşan,
Yağıştək, leysantək qəzəbdən coşan.
Sellərə bənd olub dolanda daşan,
Mənim öz dəryam var, sənin öz dəryan.

Düşüncə qoynunda fikirə dalan,
Güllərin, çiçəyin ətirin alan.
Dərin mənalarla baş-başa qalan,
Mənim öz xülyam var, sənin öz xülyan.

Arzular, istəklər olsa da gerçək,
Baharı gətirmir hər açan çiçək.
Vaxt gəlib çatanda uçub gedəcək,
Mənim öz durnam var, sənin öz durnan.
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YATIR

Hər sözə söz kimi baxıb keçməyin,
Orda həqiqətin mənası yatır.
Qələmlə baş-başa, sözlə baş-başa,
Şairin yuxulu sevdası yatır.

Sığının dumana, sığının dağa,
Bürünün vicdandan biçilən ağa.
Əyəndə baş əyin qara torpağa,
Orda anaların anası yatır.

Sözün söz yeri var gözlərim üstə,
Məncuntək dərdindən, xəstəyəm-xəstə.
Hiss etsəz duyğuda, könüldə, hissdə,
İlk eşqin əbədi laylası yatır.

Acıya yozulsa şirin mənalar,
Əriyər torpağa dönər qayalar.
Yuva var kəkliklər, nazlı durnalar,
Yuva var sonalar-sonası yatır.

Arzular arasaz əsən küləkdə,
Dünyanı yaşatmaq olar ürəkdə.
Natiqəm, gəzsəniz adi çiçəkdə,
Min dərdin dərmanı, dəvası yatır.
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NAXÇIVAN

Dağlarının başı bəyaz,
Duman olur  burda qış, yaz.
Necə gözəl axır Araz,
Bu yerlərdən, bu yerlərdən.

Gecə olar, günəş batar,
Göy üzünü bulud tutar.
Durna keçər qatar-qatar,
Bu yerlərdən, bu yerlərdən.

Yaylaqların məskən seçib,
Bulaqların suyun içib,
Neçə xəstə, loğman keçib,
Bu yerlərdən, bu yerlərdən.

Azadlığın ilk şöləsi,
Müstəqillik salnaməsi,
Ucalıbdır haqqın səsi,
Bu yerlərdən, bu yerlərdən.

Müşfiq ilə coşdu qanım,
Məmməd Araz ruhum, canım.
Cavid dedi Naxçıvanım,
Bu yerlərdən, bu yerlərdən.
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MƏN BELƏ DÜNYANIN 
NƏYİNNƏN KÜSÜM?!

Olsa da sinəmdə min giley, güzar,
Ürəyim dəryadır, eşqim laləzar.
Əvvəli beşikdir, axırı məzar,
Mən belə dünyanın nəyinnən küsüm?!

Yaşadım, yaratdım, aldım, itirdim,
Qəlbimdə min cürə çiçək yetirdim.
Sözümlə dünyaya bəzək gətirdim,
Mən belə dünyanın nəyinnən küsüm?!

Hər kəsə can deyib, könül vermişəm,
Yaxşı da görmüşəm, pis də görmüşəm.
Şairtək dünyaya xoşbəxt gəlmişəm,
Mən belə dünyanın nəyinnən küsüm?!

Həm sevinc daşıyır, həm qüssə-qəhər,
Zülmət bir gecədən açılır səhər,
Dünya öz  yükünü çəkir birtəhər,
Mən belə dünyanın nəyinnən küsüm?!

Məcburam qələmnən söznən vuruşam,
Hər şeyin haqqını ondan soruşam,
Vicdanım yol vermir yalan danışam,
Mən belə dünyanın nəyinnən küsüm?!

Qalmasın sizlərdən nə gizli, nə sirr,
Ürəyim ağrıyır, yarpaqtək əsir,
Əsəbdən içimdə söz-sözü kəsir,
Mən belə dünyanın nəyinnən küsüm?!
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Ömür bir nağıldır, həyat tamaşa,
Etibar qalmayıb dosta, yoldaşa,
Əlisoy, oğulsan gəl indi yaşa,
Mən belə dünyanın nəyinnən küsüm?!

ADAM UTANIR

Nə qədər qürurun olursa olsun,
Cibin boş olanda adam utanır.
Borclular əlindən boynunu büküb,
Saralıb, solanda adam utanır.

Nə alim, nə nökər, nə təbib, yazar,
Kefi saz olanın kefini pozar.
Acından, susundan zəhrimar azar,
İçinə dolanda adam utanır.

Tülkülər araya vəlvələ salıb,
Sağsağan ağacda zurnasın çalıb,
Qarğalar qartalın qisasın alıb,
Dağlara qonanda adam utanır.

Titrədir içini hər əsən külək,
İtəndə dost ilə kəsdiyin çörək.
Nanəcib önündə dağ kimi ürək,
Alışıb yananda adam utanır.

Əlisoy, şirindir həyatın dadı,
Dərindən araşdır qohumu, yadı.
Köz kimi qızarıb insan övladı,
Vicdanın dananda adam utanır.
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BİLMƏDİM

Nə acıdı, nə şirindi, nə şəkər,
Bu dünyanın dadı nədi bilmədim.
Hərarəti, istiliyi, nəfəsi,
Ocağı nə, odu nədi bilmədim.

Hər yetənə canımı qurban dedim,
İnsan kimi insana insan dedim.
Can deyənə çağıranda can dedim,
Qohumu nə, yadı nədi bilmədim.

Əlisoyam, zəmanəmiz qarışdı,
Küsən küsdü, barışanlar barışdı.
İnsan oğlu hər cür yalan danışdı,
İnsanlığın adı nədi bilmədim.

ALLAH

Hər şeyin öz vaxtı, öz vədəsi var,
Alan da Allahdı, verən də Allah.
İnsanın qismətin, talehin, bəxtin,
Yazan da Allahdı, silən də Allah.

Arzular sonsuzdur, zəkalar dərin,
Milyoncür rəngi var göy ilə yerin.
Hər kəsin qəlbinin gizli sirlərin,
Görən də Allahdı, bilən də Allah.
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Min illər olsa da dünyanın yaşı,
Əbədi, əzəli yoxdu sirdaşı.
Zərrəni, damlanı, torpağı, daşı,
Quran da Allahdı, sevən də Allah.

Heç zaman alışma şöhrət oduna,
Həmişə sadiq ol təmiz adına.
Dar gündə insanın bil ki, dadına,
Çatan da Allahdı, gələn də Allah.

Dən düşsə ağarsa qara tellərə,
Əlisoy, ömrünü vermə yellərə.
Ədalət gözüylə yoxsul gözlərə,
Baxan da Allahdı, gülən də Allah.

ƏZİZ DOST
“Dostum Taleh Həsənova”

Bir dost kimi ürəyimdə yerin var,
Xətirin var, hörmətin var əziz dost.
İnsan kimi insanlığın, mənliyin,
Dəyərin var, qiymətin var əziz dost.

Ürəyin var ürəkləri yandıran,
Ürəklərdə axan qanı donduran.
Keçilməyən sərhədləri sındıran,
Əzəmətin, qüdrətin var əziz dost.

Çox od gördüm yanıb közü qalmayan,
Şair kimi məni məndən almayan.
Hər Talehin gözlərində olmayan,
Baldan şirin şərbətin var əziz dost.

59

_________________________Mənim sirli dünyam



Vətən üçün savaşlara girməyə,
Öz canını, öz qanını verməyə,
Vuruşmağa, öldürməyə, ölməyə,
Kişiliyin, qeyrətin var əziz dost.

Dost yanında halal duzun, çörəyin,
Cəsarətin, polad kimi biləyin,
Əlisoyam, adın, sanın, ürəyin,
Səxavətin, şöhrətin var əziz dost.

BU DÜNYA

Nə qoca, nə cavan, nə uşaq bildi,
Nə gəldi dünyaya yaydı bu dünya.
Əlinin papağın başından alıb,
Vəlinin başına qoydu bu dünya.

Nə günə qalıbsa bu boyda qitə,
İnanmaq çətindir hər həqiqətə.
Girəvə axtarıb salıb xəlvətə,
Yetimin gözünü oydu bu dünya.

Zəmanə elə bir zamana çatdı,
İnsanlıq içində insanlıq batdı.
Haqqı, ədaləti kənara atdı,
Fitnəyə, yalana uydu bu dünya.

Neynəyək dövrümüz belədir-belə,
Hərə bir silahı götürüb ələ.
Azarla, bezarla, xəstəlik ilə,
Nə qədər cavana qıydı bu dünya.
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Yalanın gözünə dik baxa-baxa,
Natiqəm, ədalət çəkildi yoxa.
Nə qədər insanı çəkdi çarmıxa,
Çığırda-çığırda soydu bu dünya.

GEDƏRƏM

Ömürdən ömürə pay vermək olsa,
Ömrümü ömrünə verib gedərəm.
Məhəbbət yolunda, eşqin yolunda,
Ölümün üstünə gülüb gedərəm.

Baxmaram borana, baxmaram qışa,
Dumantək çökərəm dağlara, daşa.
Adını adımla yazaram qoşa,
Məhəbbət çələngin hörüb gedərəm.

Eşqini hər zaman qəlbimdə anıb,
Həyatda özümü bəxtəvər sanıb.
Od tutub təpədən dırnağa yanıb,
Ömrümü, günümü sürüb gedərəm.

Nə qədər olsa da şanım, şöhrətim,
Yayılsa cahana sözüm, söhbətim.
Ay mənim ilk eşqim, ilk məhəbbətim,
Ölsəm də yuxuna gəlib-gedərəm.
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Məcnuntək gəzərəm qumlu çölləri,
Çırmanıb keçərəm daşan selləri.
Natiqəm, dərərəm şehli gülləri,
Sən gələn yollara sərib gedərəm.

OLMADI

Xoş gündə dostlarım yaman çoxuydu,
Dar gündə çağırdım gələn olmadı.
Büdrədim əllərim havaya qalxdı,
Əlini əlimə verən olmadı.

Soyutdu sinəmi boranlı qışlar,
Bivəfa çıxdılar dostlar, tanışlar.
Ömrümə, günümə yağdı yağışlar.
Üstümün suyunu görən olmadı.

Baxdıqca utandım saxta üzlərə,
İnana bilmədim quru sözlərə.
Buludtək qəm çökdü qara gözlərə,
Gözümün yaşını silən olmadı.

Ağrılar canıma sel kimi doldu,
Ürəyim gül kimi saraldı, soldu.
Dərdimdən neçəsi divanə oldu,
Ölümə gələndə ölən olmadı.

Natiqəm, günlərim getsə də hədər,
Şükür ki, yaşadım bu günə qədər.
Üzümdə bal yedim, içimdə kədər,
Nə yedim, nə içdim bilən olmadı.
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QALDI

Mən nələr yaşadım, mən nələr çəkdim,
Hamısı sirr kimi özümdə qaldı.
Hər cürə üz gördüm, hər cürə sifət,
Əllərim qurudu üzümdə qaldı.

Keçdikcə aylarım, keçdikcə ilim,
Get-gedə əyildi, büküldü belim.
Danışa-danışa qurudu dilim,
Dilimin şəkəri sözümdə qaldı.

Həqiqət lal kimi durdu üzümə,
Baxanda ürpəndim özüm-özümə.
Hədələr, qorxular düşdü izimə,
Gözləri yolumda, izimdə qaldı.

Od tutdu, alışdı sinəmin başı,
Zamanla tanıdım dostu, sirdaşı.
Qurudu gözümdə gözümün yaşı,
İllərin həsrəti gözümdə qaldı.

Natiqəm, sel kimi kükrədim, daşdım,
Dağ-dərə demədim gəzdim, dolaşdım.
Yollarda torpağa, toza bulaşdım,
Yolların ağrısı dizimdə qaldı.
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SƏNİ

Əllər zərif, gözlər billur, incə səs,
Kövrək ürək, şirin baxış, xoş nəfəs.
Dünyanı yaradan, hifs eyləyən kəs,
Nə gözəl yaradıb yaradan səni.

Sevincim, varlığım, ürək sirdaşım,
Dar gündə dayağım, ömür yoldaşım.
Qızılım-zinətim, ləlim, daş-qaşım,
Nə gözəl yaradıb yaradan səni.

Üzün gülür, gözün, qaşın naz edir,
Nə qədər can desəm yenə az edir.
Varlığın ömrümü güllü yaz edir,
Nə gözəl yaradıb yaradan səni.

Etibar, dəyanət, təmiz məhəbbət,
Xoş arzu, xoş dilək, sonsuz sədaqət.
Ruhunda cəm olub şirin məlahət,
Nə gözəl yaradıb yaradan səni.

QARDAŞ

Olsa da yollarım dumanlı, çənli,
Gəl desən sürünüb gələrəm qardaş.
Başından bir dənə tel əskik olsa,
Yaşaya bilmərəm, ölərəm qardaş.
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Zirvəli bir dağam başımda qarım,
Su kimi təmizdi vicdanım, arım.
Nəinki dövlətim, nəinki varım,
Yolunda canımı verərəm qardaş.

Üz-üzə dursam da acı ölümlə,
Dərdini çəkərəm bəyaz telimlə.
Şeirlər vəsf edən şair əlimlə,
Gözünün yaşını silərəm qardaş.

Danışmaq susmaqtək çətindir-çətin,
Minnəti çox olur yad məhəbbətin.
Dünyanın, cahanın nazı, neymətin,
Xalıtək yoluna sərərəm qardaş.

Natiqəm, təmizdir mənəviyyatım,
Kişiyəm kişiyə bağlıdır zatım.
Bircə gün olmasan sönər həyatım,
Dünyanı qaranlıq görərəm qardaş.

AZƏRBAYCAN BAYRAĞI

Tarixin sınağından şərəfli bir yol keçib,
Neçə igid, mərd oğul baş əyərək and içib.
Zirvədədir hər zaman, enilməyən ad seçib,
Müqəddəsdir, əzizdir Azərbaycan  Bayrağı!

Bir xəncərdir sancılıb düşmənlərin gözündə,
Qürur ilə üç rəngi hey daşıyır özündə.
Şah damardır, ürəkdir Azərbaycan sözündə,
Müqəddəsdir, əzizdir Azərbaycan  Bayrağı!
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Ay ulduzu qürurdur, günəş kimi nur saçır,
Qaranlıqda çıraqdır gələcəyə yol açır.
Dalğalanır zirvədə düşmən görür tez qaçır,
Müqəddəsdir, əzizdir Azərbaycan  Bayrağı!

Neçə-neçə şəhidin kəfənidir qanıdır,
Ölkəmizin şərəfi, şöhrətidir şanıdır.
Əsirlərin ağrısı, inildəyən canıdır,
Müqəddəsdir, əzizdir Azərbaycan  Bayrağı!

Odur bizi hər zaman qələbəyə səsləyən,
Torpağa göz dikəni lənətləyən, pisləyən.
Ürəyimdə hissimi sığallayan, bəsləyən,
Müqəddəsdir, əzizdir Azərbaycan  Bayrağı!

Vətənin hər yerində, qayasında, daşında,
Dalğalansın həmişə uca dağlar başında,
Nəsillərə öyrədək hətta körpə yaşında,
Müqəddəsdir, əzizdir Azərbaycan  Bayrağı!

DÜŞDÜ

Ağlayan bəxtimiz, gülən bəxtimiz,
Sevinclə, kədərlə əllərə düşdü.
Yayıldı aləmə səsi-sədası,
Fəryadı, naləsi ellərə düşdü.

Söz ilə dağıldı sözün mayası,
Qum kimi ovuldu daşı, qayası.
Yel vurdu oynadı eşqin havası,
Dumanı, çiskini çöllərə düşdü.
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Ədalət bizlərdən gəzdi aralı,
İllərnən sinəmiz oldu yaralı.
Dağlara çəkildi dağlar maralı,
Yaşılbaş sonalar göllərə düşdü.

Yoxuşlu yollara düzüldü daşlar,
Pozuldu saattək işləyən başlar.
Yel əsdi, gün çıxdı, yağdı yağışlar,
Ömrümüz-günümüz sellərə düşdü.

Haqq dedik haqlılar haqqı itirdi,
Nərgizlər saraldı ömrün bitirdi.
Yamyaşıl çəmənlər qanqal gətirdi,
Baharın ağrısı güllərə düşdü.

İllərnən süründük ümidə sarı,
Ömrümüz azaldı yarıba yarı.
Yaralı ürəyin dərdi, qübarı,
Ağardı qar kimi tellərə düşdü.

Natiqəm, görmədim zərrəcə həvəs,
Bülbülə dar gəldi qızıldan qəfəs.
Gah getdi, gah gəldi sinəmdə nəfəs,
Adımız, sanımız dillərə düşdü.
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ÖMRÜMÜZ

Divarları qalaq-qalaq hörüldü,
Hissə-hissə parçalandı ömrümüz.
Ləngər verdi sağa-sola oynadı,
Yüyrük kimi yırğalandı ömrümüz.

Dərd dil açdı sinəmizdə danışdı,
Həyat bizə dərs keçməyə çalışdı.
Bəxtəvərlik içimizdə alışdı,
Alov tutdu, alovlandı ömrümüz.

Vicdanımız yandı, söndü kül oldu,
Ürəyimiz əsir oldu, qul oldu.
Qismətimiz gedər-gəlməz yol oldu,
Qarət oldu, yağmalandı ömrümüz.

Yol çəkməkdən gözlərimiz kor oldu,
Yalan üstə yalan həyat quruldu.
Adımıza hər cür ləkə vuruldu,
Möhürləndi, damğalandı ömrümüz.

Zəli kimi damarlardan qan sorub,
Sətir-sətir cümlə qurub, söz qurub.
Kişilikdən, ədalətdən dəm vurub,
Yozulduqca mənalandı ömrümüz.

Əsəb vurdu çatmalandı qaşımız,
Saç ağardı ötdü, keçdi yaşımız.
Qayalara çırpıldıqca başımız,
Çat-çat oldu, paralandı ömrümüz.
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Yoxa çıxdı zaman-zaman həqiqət,
Əlisoyam, nə ad qaldı, nə hörmət.
Nə yaxşılıq, nə insanlıq, nə qiymət,
Milyon yerə haçalandı ömrümüz.

SARI

Keçdikcə ömürdən həftələr, aylar,
Günlərin tələsir illərə sarı.
Sürülər köç edir dağdan arana,
Durnalar qayıdır göllərə sarı.

Əriyir dağların mərmər sinəsi,
İnsanı kövrəldir quşların səsi.
Quruyur çiçəyin, gülün şirəsi,
Arılar yan baxır güllərə sarı.

Sellərə qarışır çaylağın daşı,
Yağışlar gətirir payızı, qışı.
Buludla örtülür dağların başı,
Duman, çən sürünür çöllərə sarı.

Özün də bilmədən ağarır telin,
Nə yerə, nə göyə çatmayır əlin.
Sovrulur göylərə ayların, ilin,
Qar kimi səpilir tellərə sarı.

Natiqəm, əzrail baxmayır yaşa,
Vaxt bitir ömürü vurursan başa.
Dünənin, bu günün çevrilir daşa,
Gözlərin dikilir yollara sarı.
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DÜNYA

Zamansız saçlarım ağardı getdi,
Nə aldım, nə verdim bilmədim dünya.
Qanana qul oldum, qanmaza nökər,
Birində etibar görmədim dünya.

Başıma tac etdim qohum-qardaşı,
Birtəhər yaşadım otuz beş yaşı.
Qar tutdu, buz tutdu sinəmin başı,
Danışıb bir dəfə dinmədim dünya.

Həyatın dərsini həyatdan aldım,
Özüm də bilmədən vaxtsız qocaldım.
Dərdimi, odumu içimə saldım,
Sirrimi sirdaşa vermədim dünya.

Bilmədim həyatın mənası nədi,
Qarğalar, quzğunlar ətimi yedi.
Baxanlar hüsnümə bəxtəvər dedi,
Bəxtəvər bir ömür sürmədim dünya.

Natiqəm, həyatı çox ölçdüm, biçdim,
Qəm-kədər şərabın doyunca içdim.
Çox güllü, çiçəkli bağlardan keçdim,
Əl atıb birini dərmədim dünya.
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GEDİRSƏN

Həyatda neynəsən olacaq olur,
Yaxşını, yamanı görüb gedirsən.
Yaşayıb axırda ömürün sonu,
Ölümün tərkinə minib gedirsən.

Dəydikcə başına hər atılan daş,
Həyəcan içində qalırsan çaş-baş.
İçində yaranır qorxulu təlaş,
Zamana hesabat verib gedirsən.

Getdikcə sürətlə günlər tələsir,
Görürsən əzrail qapını kəsir.
Milyonun olsa da dizlərin əsir,
Dünyanı mənasız bilib gedirsən.

Ey insan, oyuncaq bilmə həyatı,
Bir büküm ağ olur, bir metr çatı.
Vaxt bitir lüt-üryan minirsən atı,
Geriyə baxmadan sürüb gedirsən.

Arxayın olursan qoca dövrana,
Bilmirsən boş şeydi bu viranxana.
Ağıllı bildiyin milyon insana,
Natiqəm, axırda gülüb gedirsən.
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QALDI

Kimisi ağ dedi, kimisi qara,
Əsil söz, həqiqət qıraqda qaldı.
Qanunlar yazıldı nağıllar kimi,
Oxuduq, öyrəndik varaqda qaldı.

Pul ilə dəyişdi dünyanın adı,
Tanıya bilmədik qohumu, yadı.
Həyatın ləzzəti, həyatın dadı,
Ürəksiz öpüştək dodaqda qaldı.

Qar ilə örtüldü dağların başı,
Havalar sərt oldu, yolçular naşı.
Don vurdu, buz tutdu həsrətin yaşı,
Aylarnan, illərnən yanaqda qaldı.

Aslanın, pələngin ağzı ovuldu,
Meydanda tək qaldı meymun qovuldu.
Qış gəldi alma, nar, üzüm sovuldu,
Ayının armudu budaqda qaldı.

Hər gədə özünü müəllim sandı,
Kimliyin unutdu, vicdanın dandı.
İçimiz, çölümüz alışdı, yandı,
Odumuz, közümüz ocaqda qaldı.

Dünyamız dəyişdi müasir oldu,
Beynimiz xarici fikirnən doldu.
Gün vurdu qaraldı, yuduqca soldu,
Qeyrətin ləkəsi papaqda qaldı.
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Bəzədi dünyanı saxta naxışlar,
Gün çıxdı, yel əsdi yağdı yağışlar.
Yalançı gülüşlər, şirin baxışlar,
Natiqəm, şirətək damaqda qaldı.

ŞAİR

Qəlbimdən min cürə fikirlər keçir,
Ağılım deyir ki, danışma şair.
Düşünüb, daşınıb, fikirləşməmiş,
Hər sözü deməyə çalışma şair.

Diqqət et, fikir ver özün-özünə,
Aldanma dünyanın şirin sözünə.
Hər zaman sözünü danış düzünə,
Yalanla heç zaman barışma şair.

Neynirsən kim nəyi, necə danışır,
Kim-kimdən inciyir, küsür, barışır.
Həyat bir ocaqdır yanır, alışır,
Sakit ol həyatnan vuruşma şair.

Gecəni-gündüzü yollarda qaldın,
Könlünü, ruhunu şeirə saldın.
Görənlər deyir ki, nə tez qocaldın,
Kim deyir qoy desin alışma şair.

Qismətin, talehin dəyməsin daşa,
Çox da bel bağlama dosta, yoldaşa.
Natiqəm, həyatı ağılnan yaşa,
Dünyanın işinə qarışma şair.
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İNSANA-İNSAN

Hər insana bel bağlayıb, sirr vermə,
Hərdən düşmən olur insana-insan.
Yüz dostun olsa da bir ürək qədər,
Dost olmaz heç zaman insana-insan.

Talehin tərsinə fırlansa əgər,
Qəm-qüssə olarsa gözlər yaş tökər.
Hicranı, həsrəti ürək tək çəkər,
Min dəfə can desə insana-insan.

Qoxuyar gül kimi hər arzu, dilək,
Xoş hisslər daşısa özündə ürək.
Könüllər, duyğular oxşasın gərək,
Şərt deyil bənzəsin insana-insan.

Çalış ki, zəhmətin getməsin hədər,
İnsan öz ömrünü özü məhv edər.
Yeganə varlıqdır bil özü qədər,
Düşmən ola bilməz insana-insan.

İnsanın əlində olsa kainat,
Tanrının hökmündən çıxsa bir saat.
Dağılar, məhv olar, heç olar həyat,
Bilin ki, zülm edər insana-insan.

Qarşında hökm etsə hər yolun azan,
Nə ona boyun əy, nə hörmət qazan.
Qisməti, talehi Tanrıdır yazan,
Kimdi ki, bəxt yazsın insana-insan.
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MƏNİ GÖRƏNDƏ

Salamı verirsən kişi kimi ver!
Əzilib, qırışma məni görəndə.
Puluna, varına arxayın olub,
Halımı soruşma məni görəndə.

Dostsansa dostluğun şərbətin içib,
Hesabı, kitabı yüz ölçüb, biçib,
Ədəbsiz-ədəbsiz yanımdan keçib,
Ortada dolaşma məni görəndə.

Hər sözü-söz edib küsüb, barışıb,
Guya ki, halıma yanıb, alışıb,
Xəlvətə düşəndə yersiz danışıb,
Gülməyə çalışma məni görəndə.

Dost-dostu sınayar çətində, darda,
Yağışda, çiskində, dumanda, qarda,
Gözəllik axtarıb dövlətdə, varda,
Şöhrətə alışma məni görəndə.

Natiqəm, hər dəfə özünü öyüb,
Namərdə əl verib, kişini söyüb,
Arvadlar yanında sinənə döyüb,
Yaltaqtək danışma məni görəndə.
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QURBAN OLUM

Sədaqətli həkimlərin,
Cəfasına qurban olum.
İnsanlara şəfa verən,
Şəfasına qurban olum.

Öz işini dürüst görən,
Peşəsini dərin bilən.
Xəstəsinə könül verən,
Sevdasına qurban olum.

Çiçək açmış güllərinin,
Aylarının, illərinin,
Əsil loğman əllərinin,
Dəvasına qurban olum.

Gecə-gündüz, nə qış, nə yaz,
İsti, soyuq, şaxta, ayaz.
Geyindiyi təmiz, bəyaz,
Libasına qurban olum.

Təbib kimi haqqı güdən,
Can çəkəndə ruhsuz bədən.
Yaradana dua edən,
Duasına qurban olum.

Dərdimizə köztək yanan,
İnsanlığı yüksək sanan.
Zirvələrdən pərvazlanan,
Sədasına qurban olum.
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Əlisoyam, dostun varın,
Sınamışam etibarın.
Ziyad kimi oğulların,
Vəfasına qurban olum.

HƏSƏN AĞASOY

“Azərbaycan Respublikasının 

xalq artisti Həsən Ağasoya”

Ömrünü sənətə fəda elədi,
Səhnələr yaratdı Həsən Ağasoy.
Kükrədi sel kimi, daşdı çay kimi,
Çinartək boy atdı Həsən Ağasoy.

Şan-şöhrət gəzmədi dünya malında,
Zamanın, dövranın qalmaqalında.
Gecəni, gündüzü Vətən yolunda,
Dincəldi, nə yatdı Həsən Ağasoy.

Fəxrlə səhnədə keçdi illəri,
Dən düşdü, ağardı qara telləri.
Hökümlü səsiylə daş könülləri,
Titrədib oyatdı Həsən Ağasoy.

El, oba dərdinə yandı, alışdı,
Ürəkdən can dedi, elə qarışdı.
İnsanla insantək güldü-danışdı,
Hər sözə bal qatdı Həsən Ağasoy.

77

_________________________Mənim sirli dünyam



Əlisoy, dahilər yaşayan eldə,
Arzular vəsf oldu dodaqda, dildə.
Mənalı, dəyərli altmış bir ildə,
Çox rollar yaşatdı Həsən Ağasoy.

KEÇDİ

Fəsillər qoynunda sürdü ömrünü,
Arzular gör neçə ellərdən keçdi.
Ayları, illəri nizama salıb,
Ömrümüz dağlardan, düzlərdən keçdi.

Bayramlar üstündə keçsə də illər,
Yetişdi yüzlərlə yeni nəsillər.
Yeni il, yeni ay, gözəl fəsillər,
Mənalı, mənasız illərdən keçdi.

Boranlı, çovğunlu, qarlı havalar,
Çox gəldi, çox getdi “Şaxta babalar”,
Sevindi sevdalı ellər, obalar.
Könüllər çırmanıb göllərdən keçdi.

Xəyallar çevrildi, döndü yaddaşa,
Möhürlər vuruldu tarixi daşa.
Etibar qalmadı dosta, yoldaşa,
Arzular, istəklər dillərdən keçdi.

Azaldı dünyanın söz təlabatı,
Çirkləndi zamanın mənəviyyatı,
Yuduqca bozardı insan həyatı,
Natiqəm, nə qədər sellərdən keçdi.
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DÜNYA

Bəşər yaranandan bu günə kimi,
Sirrini sirdaşa vermədi dünya.
Qartalı qarğaya möhtac elədi,
Haqqı, ədaləti bilmədi dünya.

Zamana, dövrana, işə bax işə,
Tülküyə yurd oldu aslanlı meşə.
Satqınlıq dəb düşdü, alçaqlıq peşə,
Kor oldu heç nəyi görmədi dünya.

Dovşana qul etdi pələngin zatın,
Qumara çevirdi insan həyatın.
Hökm edib bir dəfə köhlənmiş atın,
Namərdin üstünə sürmədi dünya.

Təriflər söylədi hər an nakəsə,
Məzlumlar ağlayıb verdi səs-səsə.
Yaltaqlıq elədi arxalı kəsə,
Yetimin üzünə gülmədi dünya.

Yardı ürəkləri tarimar etdi,
İnsanlıq, ədalət gözlərdən itdi.
Beləcə gör neçə milyonlar getdi,
Natiqəm, insafa gəlmədi dünya.
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GETDİ

Yenə də ayrılıq səssiz-səmirsiz,
Çökdürdü sinəmə dumanı getdi.
Gözümdən yaş axdı yaz yağışıtək,
Getdi xoş günlərin dövranı getdi.

Qurudu kökündən sevən könüllər,
Zamansız dən düşdü, ağardı tellər.
Dostlarla şən keçən mənalı günlər,
Oldu ayrılığın qurbanı getdi.

Zəmanə hər daşa vurdu başımı,
Qurutdu gözümdən sevinc yaşımı.
Çəkdi bıçaqlara söz sirdaşımı,
Olmadı nə dini, imanı getdi.

Gözümdə canlanır hər an şəkili,
Haqqın tərəzisi qaldı çəkili.
Dünyanın hakimi, sözün vəkili,
Qoydurdu üzümə zamanı getdi.

Dağıtdı sinəmi elin töhməti,
Yaşadım yalançı hər həqiqəti.
Natiqəm, beləcə Vətən həsrəti,
Saldı ürəklərə hicranı getdi.
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ŞAİRLƏR VƏ RƏSSAMLAR

Hər şeyin gözəlin Tanrı yaradır,
İxtiyar Tanrının öz əlindədir.
Dünyanı vəsf edir şair sözüynən,
Rəssamın sirləri gözlərindədir.

Baxanda ulduza, baxanda aya,
Dağlara, meşəyə, dənizə, çaya.
Rəssamın qəlbinə ruh verir boya,
Şairin ruhu da qələmindədir.

Ən böyük bəxşişdir, ən böyük sərvət,
Söz, sənət, musiqi, incə mədəniyyət.
Tanrıdan verilən İlahi qüvvət,
Şairin, rəssamın biləyindədir.

O, elə bir hissdir deyilmir söznən,
Nə qədər baxsan da görünməz göznən,
Şairlər, rəssamlar həmən o iznən,
Yaşayıb, yaratmaq marağındadır.

Uymazlar yalançı şöhrətə, ada,
Ən gözəl hisslərlə düşərlər yada,
Rəssamlar, şairlər bilin dünyada,
Həmişə gözəllik sorağındadır.

Dünyada nə qədər cərrah da olsa,
Tapanmaz insanı yüz yerdən yarsa.
Şairin, rəssamın nə sirri varsa,
Hər kəsə sirr olan ürəyindədir.
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BİLMƏDİM

Olsam da bir kamil insan sərrafı,
Zəmanə üstümə gəldi bilmədim.
Aldada-aldada aldı canımı,
İllərnən üzümə güldü bilmədim.

Alışdı bədənim, kül oldu yarım,
Əsil saf sevgidir dövlətim, varım.
Sığındı sinəmə saxta dostlarım,
Yaşaya-yaşaya öldü bilmədim.

Dastana çevrildi gözümdə kədər,
Günlərim köz kimi alışdı hədər.
Yaradan dərd-qəmi görən bu qədər,
Nə üçün qəlbimə verdi bilmədim.

Tək-tənha çox aşdım dağların yalın,
Bircə kəs sormadı şairin halın.
Arıtək güllərdən toplayıb balın,
Təbim söz şanını hördü bilmədim.

Nisgilsiz, ağrısız, dumansız, çənsiz,
Natiqəm, bir günüm olmadı qəmsiz.
Hisslərim qürbətdə yaşadı mənsiz,
Dövranın nə cürə sürdü bilmədim.
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İKİMİZ BİLƏK

Anlamaz sirrimi hər naşı sirdaş,
Qəm olsa qəlbimdə dünya boyda daş,
Sakitcə sinəmdə vur yavaş-yavaş,
Çəkməsin dərdimi başqa bir ürək,
Gəl bircə bu sirri ikimiz bilək.

Sürümə canımı alışan oda,
Günahlı, günahsız getməyək bada,
Bu zalım, vicdansız, haqsız dünyada,
Göstərmə özünü bu qədər kövrək,
Gəl bircə bu sirri ikimiz bilək.

Yığışar üst-üstə dərd qalaq-qalaq,
Gündə min hadisə eşidir qulaq,
Yaşayaq, yaradaq mehriban olaq,
Dünyanı bir gözlə baxaq bir görək,
Gəl bircə bu sirri ikimiz bilək.

Astadan danışaq səs-küy salmayaq,
İnsanlıq hissindən uzaqlaşmayaq,
Bircə gün, bircə an biz ayrılmayaq,
Sevgiyə, həsrətə bir qərar verək,
Gəl bircə bu sirri ikimiz bilək.

Yüklənib qəm ilə belini bükmə,
Bu qədər əzabı çiynində çəkmə,
Qəlbimə əlinlə dərd-kədər əkmə,
Üşüdər ruhumu hər əsən külək,
Gəl bircə bu sirri ikimiz bilək.
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Təpədən dağ olmaz bürünsə ağa,
Buludlar baş əyməz dumansız dağa,
Zəmanə bizi bir çəksə sınağa,
Keçirməz gözündən bizləri ələk,
Gəl bircə bu sirri ikimiz bilək.

Əlisoy, hər qəlbin öz aynası var,
Günəştək gözlərdən nur saçar par-par,
Dərd olsa qəm tutar, bağlayar qübar,
Çevrilər kədərə hər arzu-dilək,
Gəl bircə bu sirri ikimiz bilək.

SƏN GÜLƏNDƏ, SƏN GÜLƏNDƏ

Nə xoş keçir aylar, illər,
Sevgi ilə ötən günlər.
Eşq bağımda açır güllər,
Sən güləndə, sən güləndə.

Nazın məni salır oda,
Sən bir dəniz, mən bir ada,
Yaşayıram bu dünyada,
Sən güləndə, sən güləndə.

Sinəm geniş eşq aləmi,
Gözlərində sevgi nəmi,
Unuduram dərdi, qəmi,
Sən güləndə, sən güləndə.
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Hislərimi ələ alır,
Ruhum sənlə qidalanır.
Gözlərində gözüm qalır,
Sən güləndə, sən güləndə.

Arzularla ürək daşır,
Kədər məndən uzaqlaşır.
İnan qəlbim cavanlaşır,
Sən güləndə, sən güləndə.

GÖRMƏDİM

Bu boyda dünyanın dərdi nədirsə,
Mən onun üzünü gülən görmədim.
Özündən savayı, özündən başqa,
Bir kəsə sirrini verən görmədim.

Getdikcə ürəklər qaynayır, daşır,
İnsana insanlıq hissi yadlaşır.
Hər yanda şeytanlar gəzir, dolaşır,
Məzlumu azadə görən görmədim.

Dünyada haqq itib, çıxartmır səsin,
Kasıbın, yetimin alıb nəfəsin.
Xalq üçün, el üçün ağlayan kəsin,
Qədirin, qiymətin bilən görmədim.

Baş açmaq çətindir bu qalmaqaldan,
Dərd-bəla yan keçmir nökərdən, quldan.
Varlını kasıbnan xərcləyib puldan,
Bir yerdə qol-boyun gəzən görmədim.
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Əlisoy, yıxılıb arxası qatda,
Ədalət gəzirsən fani həyatda.
A yazıq özünü bu kainatda,
Bir dəfə xoş ömür sürən görmədim.

ƏVVƏLİM DƏ SƏNSƏN, AXIRIM DA SƏN

Səndə ki, tapmışam əhdi-ilqarı,
Daha mən neynirəm dövləti, varı?
Yolunda gedərəm ölümə sarı,
Tutsa da önümü çiskin, duman, çən
Əvvəlim də sənsən, axırım da sən.

Açıb eşq bağımda solmuş güllərim,
Bil sənlə çox xoşbəxt keçir günlərim.
Yolunda inan ki, qara tellərim,
Dönmərəm geriyə ağarsa dən-dən,
Əvvəlim də sənsən, axırım da sən.

Sən mənim ömrümdə günəşsən, aysan,
Bəxtimə yazılan ən gözəl paysan.
Qəlbimdə qurulan qızıl saraysan,
Sən oldun eşqinlə məni-mən edən,
Əvvəlim də sənsən, axırım da sən.

Döysə də qapımı haqsız qınaqlar,
Dəvətsiz qonaqlar, yersiz qonaqlar,
Nə qədər görsəm də çətin sınaqlar,
Sən idin bu yolu mənimlə gedən,
Əvvəlim də sənsən, axırım da sən.
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Mən sənə can deyib könül vermişəm,
Sənə aşiq olub, səni sevmişəm.
Sevgimlə qəlbində çələng hörmüşəm,
İylə al ətrimi çiçəkdən, güldən,
Əvvəlim də sənsən, axırım da sən.

GÖYGÖL

Seyr etdim şövq ilə Kəpəzin yalın,
Oxşadı ruhuma hüsnü-camalın.
Füsünkar gözəlsən nə xoşdur halın,
Vüqarlı dağların göz yaşı Göygöl.

Təbiət gözümdə gəlmişdi cana,
Mənzərən qəlbimdən ruh verdi qana.
Süzdüm bir baxışdan, baxdım hər yana,
Yalçın qayaları, hər daşı Göygöl.

Sıxıb sinəsinə xoşdur nəfəsi,
Cənubi Qafqazın dağ silsiləsi.
Yurdumun əvəzsiz nur piyaləsi,
Zümrüdü, almazı, daş-qaşı Göygöl.

Artsın şan-şöhrətin olsun birə min,
Hər zaman azad ol olmasın qəmin.
Söz, sənət vurğunu əhli qələmin,
Əzizi, doğması, yoldaşı Göygöl.

Sorağın bürüyüb bütün aləmi,
Unutdum səninlə kədəri, qəmi.
Oldun hisslərimin könül həmdəmi,
Sən ey dərdlilərin sirdaşı Göygöl.
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ƏLVİDA ANACAN, ƏLVİDA SƏNƏ

Zamansız tez soldun bir bənövşətək,
Gözlər yaşlı qaldı, ürəklər kövrək,
Hələlik səninlə görüşənədək,
Əlvida anacan, əlvida sənə.

Söndü həyatımda yanan gur çıraq,
Səni aparanda o qara torpaq,
Ömrüm xəzan oldu bil yarpaq-tarpaq,
Əlvida anacan, əlvida sənə.

Olsa da kainat ucsuz, bucaqsız,
Ömür çox qısaymış, həyat mənasız,
Yaşamaq çətindir bilin anasız,
Əlvida anacan, əlvida sənə.

Son görüş, ayrılıq, kövrək baxışlar,
Axdı gözlərimdən, süzüldü yaşlar,
Çəkildi sinəmə qəmli naxışlar,
Əlvida anacan, əlvida sənə.

İtirmək olarmı ana zəhmətin?
Biləsən sağikən qədir-qiymətin,
Ayrılmaq asandır, ayrılıq çətin,
Əlvida anacan, əlvida sənə.

Düşünmək necə də qəlizdir-qəliz,
İnsanlar damladır, həyat bir dəniz,
Kədərdir, qüssədir hər ləpə, hər iz,
Əlvida anacan, əlvida sənə.
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Kim ki, var-dövlətə göstərir həvəs,
Bilsin ki, qonaqdır dünyada hər kəs,
Çıxacaq canından bir zaman nəfəs,
Əlvida anacan, əlvida sənə.

Baxışın gözümdən getmir bircə an,
Donur damarımda, ürəyimdə qan,
Məni bu dünyaya bəxş edən insan,
Əlvida anacan, əlvida sənə.

Ən böyük varlıqdır, ən böyük sərvət,
Anaya, vətənə sevgi-məhəbbət,
Mənə zindan oldu buz kimi qürbət,
Əlvida anacan, əlvida sənə.

GƏMİ

Qayıt daha limanına,
Sərhədlərdə üzən gəmi.
Adalarda itkin düşən,
Sahillərdə bezən gəmi.

Bel bağlama buludlara,
Qərq olarsan buza, qara.
Zəncirləri qıra-qıra,
Ümmanlarda süzən gəmi.

Səma tutqun, yollar yarı,
Çək qoynuna dalğaları.
Sinəsində yosunları,
Üzə-üzə əzən gəmi.
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Nəfəsini dərə-dərə,
Çəkil sakit, səssiz yerə.
Yel vuranda ləpələrə,
Hər bir dərdə dözən gəmi.

Səfərini tez vur başa,
Çırpılarsan dağa-daşa.
Əlisoyam, azad yaşa,
Azadlığı gəzən gəmi.

KƏLBƏCƏR

Nə günlər yaşadın, nə günlər gördün,
Ay başı bəlalı olan Kəlbəcər.
Ağlaya-ağlaya gözləri yaşlı,
Düşmənin əlində qalan Kəlbəcər.

Ümidlər puç oldu, arzular yarı,
Otuz il qəm çəkdi güllərdən arı.
Murovdan boylandı Gəncəyə sarı,
Bəhməni qürbətə salan Kəlbəcər.

Buz tutdu yolları bağladı həsrət,
Neçə il ağladı, sızladı xəlvət,
Dərdinə dözmədi yazıq Sücayət,
Od-alov içində yanan Kəlbəcər.

Gözünə yaş oldun axan sellərin,
Daradın dağların şəvə tellərin.
Uşağın, böyüyün ötən illərin,
Ağladıb əlindən alan Kəlbəcər.
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Otuz il düşmənlə durdun üz-üzə,
Yenidən sevdamız təzədir-təzə.
Natiqəm, nə yaxşı qovuşdun bizə,
Sinəmə söz ilə dolan Kəlbəcər.

GETDİ

Beş-on illik həyatımız,
İlnən gəldi, aynan getdi.
Kədərimiz, sevincimiz,
Qəmnən gəldi, toynan getdi.

Alovlandıq, odda yandıq,
Özümüzü insan sandıq,
Nə işlədik, nə qazandıq,
Haynan gəldi, huynan getdi.

İlimiz də, ayımız da,
Qismətimiz, payımız da,
Qışımız da, yayımız da,
Selə döndü çaynan getdi.

İtdi-batdı zəhmətimiz,
Bilinmədi qiymətimiz,
Abırımız, ismətimiz,
Fitvalandı qıynan getdi.

Əlisoyam, düşdük xəstə,
Qulağımız qaldı səsdə.
Kef elədik sənəd üstə,
Ömürümüz vaynan getdi.
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İNCİMƏ

Dar günündə büdrəyəndə ayağın,
Səni yada salmayandan incimə.
İnsanlığı, kişiliyi, mərdliyi,
Səxavəti olmayandan incimə.

Hər insanda olmur insan xisləti,
Kişi olan qəbul etməz minnəti.
Dost yolunda çəkə-çəkə zəhməti,
Saçlarını yolmayandan incimə.

Könül salma bu dünyanın malına,
İnsan demə qabırğası qalına.
İnsan kimi insanların halına,
Can yandırıb qalmayandan incimə.

Alçaqların nuru olmur üzünün,
Behi olmur yalanının, düzünün.
Əlisoyam, kişi kimi sözünün,
Arxasında durmayandan incimə.

OĞULLAR

Yaşasın düşmənə göz dağı çəkib,
Gözünün odunu qıran oğullar.
İstidə, soyuqda, yağışda, qarda,
Buz kimi səngərdə duran oğullar.
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Güllələr önünə verib sinəsin,
Sonacan düşmənin kəsib nəfəsin,
Savaşa girəndə kişi şilləsin, 
Düşmənin başına vuran oğullar.

Dırmanıb dağlara, qayaya, daşa,
Mahnılar oxuyub, söz qoşa-qoşa,
Vətənə can deyib çıxıb birbaşa,
Yolunu Şuşaya salan oğullar.

Əbədi yaşadıb vətən sevdasın,
Gəzdirib cismində kişi libasın,
Otuz il düşməndə qalan qisasın, 
Vuruşa-vuruşa alan oğullar.

Natiqəm, canından can verə-verə,
Vətənə, millətə, torpağa görə,
Namərdin dizini gətirib yerə,
Axırda boynunu buran oğullar.

HƏYAT

Kim deyir yaşamaq asandır-asan?
Çox çətin keçilməz sınaqdı həyat.
Oxuya bilənə ən böyük məktəb,
Qələmdi, kitabdı, varaqdı həyat.

Bir üzü sevincdi, bir üzü möhnət,
Bir üzü tərifdi, bir üzü töhmət.
Birinə qəm-kədər, birinə minnət,
Birinə xəcalət, qınaqdı həyat.
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Mənəvi qidadı təranələri,
Görüşə çağırır divanələri,
Sevməyi bacaran pərvanələri,
Başına fırladan çıraqdı həyat.

Gözündə olsa da hər cürə baxış,
Cahilə yad gəlir, arifə tanış.
Səmadan süzülən toz kimi yağış,
Əbədi qaynayan bulaqdı həyat.

Natiqəm, axırı yalandır-yalan,
Təpədən-dırnağa qəm ilə dolan,
Hərənin evində beş-on gün qalan,
Gəlimli-gedimli qonaqdı həyat.

DÜZƏ-DÜZ

Yalanları qəbul etmir vicdanım,
Haqqım çatır danışıram düzə-düz...
Ədalətin keşiyində durandan,
Ədaləti soruşuram düzə-düz...

Çeşmə kimi qaynayıram, axıram,
Göy üzündə şimşək kimi çaxıram.
Öz-özümə inam ilə baxıram,
Zaman ilə vuruşuram düzə-düz...

Qartal kimi qayalara qonuram,
İnsanlığı-insanlıqda sanıram,
İsinirəm öz oduma yanıram,
Alovlanıb-alışıram düzə-düz...

94

Natiq Əlisoy _______________________________



Açmaq üçün gələcəyin gözünü,
Yalanını, əyrisini, düzünü,
Axtarıram həqiqətin özünü,
Yavaş-yavaş çalışıram düzə-düz...

İnanıram, həftələrə, illərə,
Gələcəyə ətir saçan güllərə,
Əlisoyam, sızqalardan sellərə,
Qaynayıram, qarışıram düzə-düz...

ARAZ

“Böyük şair Məmməd Araza”

Dur məzardan fəryadıma, 
Bax, tamaşa elə Araz,
Şairlərin vətənində, 
Şair gəlib dilə Araz.

Hörmət yoxdur daha bizə,
Nə şairə, nə də sözə,
Yalanlara dözə-dözə,
Ömür keçir belə Araz.

Çaylar durub, torpaq yatır,
İnsanlığın sonu çatır,
Ay çıxanda günəş batır,
Aylar dönüb ilə Araz.
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Çiyinimə qonur mələk,
Qəmi çəkir yazıq ürək,
Həzin-həzin əsən külək,
Dönüb qara yelə Araz.

Əlisoyam, qara telim,
Dən düşdükcə yandı dilim,
Ömürümdən on bir ilim,
Getdi gülə-gülə Araz.

ADAMA BAX, ADAMA

Hər oyuna alışan,
Adama bax, adama.
Kişilikdən danışan,
Adama bax, adama.

Quyruğunu bulayan,
Boşqab dibi yalayan,
İnsanları dolayan,
Adama bax, adama.

Yeyib-içib yallanan,
Nəşələnib, hallanan,
Cırmaq atıb tullanan,
Adama bax, adama.

Üzə durub şər atan,
Ədalətsiz şarlatan,
Kişiliyini satan,
Adama bax, adama.
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Nə ot yeyir, nə də ət,
Nə namus var, nə qeyrət,
Yaranandan biqeyrət,
Adama bax, adama.

ÖLÜLƏR DƏ GÜLƏCƏK

İnsanı əsir edib əsrlərlə olanlar,
Ya yaşayır, ya ölür min illərlə qalanlar,
Gedəndə dilimizdən düyün düşən yalanlar,
Ədalət tərəzisi nizamına gələcək,
Ölülər də danışıb, ölülər də güləcək...

Nəfəs də yalan satır nəfəs alan canlara,
Sağlığında torpağa gömülən adamlara,
Bu gün sabahdan qaçır girir dondan-donlara,
İnanırıq sabaha həqiqəti görəcək,
Ölülər də danışıb, ölülər də güləcək...

Başı aşağı dikir əzələli boyunlar,
Ürəyi ələ salır uşaq-uşaq oyunlar,
Nə vaxt ki, düzələcək yer üzündə xayınlar,
Səsi batmış köpəklər dilə gəlib hürəcək,
Ölülər də danışıb, ölülər də güləcək...

Dünya özü-özünə dövrə vurur tərsinə,
Alışan közü basır insanın sinəsinə,
Yığışsa da ağacın bal kimi şirəsinə,
Yağış-qar yağan kimi həşəratlar öləcək,
Ölülər də danışıb, ölülər də güləcək...
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Əlisoyam, o qədər düşəcəyik dumana,
Qorxumuzdan hamımız gələcəyik imana,
Cəhənnəmin qapısı açılacaq zamana,
Əzrail sualını gülə-gülə verəcək,
Ölülər də danışıb, ölülər də güləcək...

DOSTUM

Nə hökm olacaq, nə də hökmdar,
Bu dünya kimlərə qalacaq dostum?
Hamının həyatı bir gün içində,
Axırı tarimar olacaq dostum.

Tanıya bilməsə insan Allahı,
Tutacaq gözünü məzlumun ahı,
Enəcək torpağa ölümün şahı,
Taxtını-tacını quracaq dostum.

Kim ki, qan eləyir sözə dünyada,
Özü-öz əliylə düşəcək oda,
İxtiyar keçəcək usta cəllada,
Boynunu dibindən vuracaq dostum.

Meydana çıxacaq köhnə yalanlar,
Oxuyub-çalacaq zurna çalanlar,
Gələcək meydana qisas alanlar,
Zəlitək qanını soracaq dostum.

Düşəcək yaddaşa acılı günlər,
Birə-beş gedəcək ömürdən günlər,
Yalançı hakimin haqqı itənlər,
Çəkəcək yaxasın çıracaq dostum.
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Su kimi axacaq halalla-haram,
Çarmıxa çəkəcək kəndiri taram,
Tərəzi ölçəcək qrama-qram,
Hərə öz payını alacaq dostum.

Qorxudan dodaqlar dönəcək külə,
Axacaq gözlərdən yaş gilə-gilə,
Günlərin bir günü əzrail ilə,
Bəndələr üz-üzə duracaq dostum.

Qalxacaq yuxarı günahkar əllər,
Natiqəm, alışıb yanacaq dillər,
Günəşli guşədə gəzən gözəllər,
Cəhənnəm odunda yanacaq dostum.
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DÜNYANIN ƏDALƏTİ

Hökm var ki, qərəzli neçə canları alan,
Cinayətdi-cinayət, başdan ayağa yalan.
Sevinirəm bu gündə bizə müvəkkil olan,
Xanımlar var kişidən önə çəkir qeyrəti,
Demək hələ ölməyib dünyanın ədaləti.

Şərt deyil ki, olasan bığı burmalı kişi,
Əsas odur görəsən ədalətlə hər işi,
Haraya çönür-çönsün zəmanənin gərdişi,
Əgər qazana bilsən el içində hörməti,
Demək hələ ölməyib dünyanın ədaləti.

Dünya elə dünyadı sonda heç kimə qalmaz,
Nahaq yerə bir daşı daşın üstünə qoymaz,
Ağıl nə deyir desin, hər başda ağıl olmaz,
Olarsa ürəyində fikir qəti, söz qəti,
Demək hələ ölməyib dünyanın ədaləti.

Ədalət var dolaşır ellərdən, obalardan,
Haqqı pul ilə sorur əkinçi babalardan,
Ruzi ilə bərəkət keçirsə tarlalardan,
Verirsə Yaradanım yer üzünə neyməti,
Demək hələ ölməyib dünyanın ədaləti.

“Cin”lər gəzirsə əgər hakimin xalatında,
Vicdan izləri qalar dünyanın boz atında.
Əlisoyam, hələ ki, göyün yeddi qatında,
Şükür ki, Allah yazır insanlara qisməti,
Demək hələ ölməyib dünyanın ədaləti.
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QARA BULUD

Yenə enir dağ döşünə,
Dəyir daşa qara bulud...
Ayağından sal daşları,
Çəkir başa qara bulud...

Çaylar coşub gəlir dilə,
Şaqqıldaşıb dönür selə,
Yaz gələndə şimşək ilə,
Yağır qoşa qara bulud...

Ay tutulur yeri danır,
Qızmar günəş alovlanır,
Yel əsəndə havalanır,
Gedir boşa qara bulud...

Ağ örpəklər dönür qara,
Səpələnir tarlalara,
Axa-axa yanaqlara,
Dönür yaşa qara bulud...

Əlisoyam, minir atı,
Duman olur göyün qatı,
Qova-qova kainatı,
Çəkir qışa qara bulud...

101

_________________________Mənim sirli dünyam



BAYATI

Ömür gedir, yaş gedir,
Gözlərimdən yaş gedir,
Uçur ömür sarayım,
Qopur bir-bir daş gedir.

Əzizinəm gül açsın,
Bağçalarda gül açsın,
Ömür boyu qəm qüssə,
Kədər bizdən yan qaçsın.

Mən aşiq dilə gəlsin,
Xoş arzu dilə gəlsin,
Dərd çəkməsin ürəklər,
Nə gəlir telə gəlsin.

DÜNYA BİZİM BAŞIMIZA FIRLANIR

İnsan hərdən bu dünyanı pisləyir,
Qismətini hey axtarır, səsləyir,
Baxın görün bizi nə çox istəyir,
Dünya bizim başımıza fırlanır.

Həyat bizə imtahandı, sınaqdı,
Hər bir insan bu dünyada qonaqdı,
İnsan şamtək yanıb-sönən çıraqdı,
Dünya bizim başımıza fırlanır.
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Var dünyanın hər ölçüdə ələyi,
Keçir ordan insanların ürəyi,
Ayırd edir yaxşı, pisi, kələyi,
Dünya bizim başımıza fırlanır.

İnsanların yaman gəlir xoşuna,
Dolanırlar pul, vəzifə başına,
Ancaq bilin çatıb milyon yaşına,
Dünya bizim başımıza fırlanır.

Nə dayanmır, nə bir yerdə qalmayır,
Əlisoyam, heç özünü yormayır,
Nə gecəni, nə gündüzü durmayır,
Dünya bizim başımıza fırlanır.
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GƏNCƏ

Baxdıqca hüsnünə doya bilmədim,
İçim alovlandı, alışdı Gəncə.
Dilləndi ürəyim pıçıltı ilə,
Gözlərim gözünlə danışdı Gəncə.

Sevmişəm qışını, həm də yayını,
Aldım xan bağından sevgi payını.
Maraqla seyr etdim Gəncə çayını,
Avazı ruhuma yol açdı Gəncə.

Könlüm çiçəkləndi, xoş oldu halım,
Sövq etdi qələmi əlimə alım.
Səninlə tarixi sanki xəyalım,
Gəzdi addım-addım dolaşdı Gəncə.

BÜLBÜLLƏRİN NƏĞMƏSİNDƏ

Yaz ətirli bağça, bağda,
Qoca söyüd kölgəsində,
Duyulurdu qüssə, kədər,
Bülbüllərin nəğməsində.

Solğun, kövrək açan güllər,
Saf, duyğulu ötən illər,
Yada düşdü xatirələr,
Bülbüllərin nəğməsində.
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Ana dedim, haray saldım,
Gül-çiçəkdən xəbər aldım,
Dərdlərimlə tənha qaldım,
Bülbüllərin nəğməsində.

Ata, ana, qohum, qardaş,
Fəryadımı görəydi kaş,
Gözlərimdən axanda yaş,
Bülbüllərin nəğməsində.

Közə döndü arzu dilək,
Hisslər çılğın, gözlər kövrək,
Əlisoyam, coşdu ürək,
Bülbüllərin nəğməsində.

TƏKİ VƏTƏN SAĞOLSUN

Can istəsə canımızı verərik,
Təki Vətən, təki Vətən sağolsun.
Haraylasa harayına gedərik,
Təki Vətən, təki Vətən sağolsun.

Addım-addım, qarış-qarış gəzərik,
Sinəsindən gül-çiçəyi üzərik,
Qartal kimi səmasında süzərik,
Təki Vətən, təki Vətən sağolsun.
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Səngərlərdə yurda sipər olarıq,
Düşmənləri bircə-bircə vurarıq,
Şəhidlərin qisasını alarıq,
Təki Vətən, təki Vətən sağolsun.

Anaların gözü yaşlı olmasın,
Ürəyimiz intizarda qalmasın.
Ulu Tanrı əlimizdən almasın,
Təki Vətən, təki Vətən sağolsun.

Ürəklərda qoy yaşasın saf niyyət,
Qəlbimizdə, gözümüzdə qətiyyət.
Yurdumuza şölə saçsın hürriyyət,
Təki Vətən, təki Vətən sağolsun.
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CANIM

Nə olub mənimlə durmusan qəstə,
Bu cavan yaşımda düşmüsən xəstə.
Yıxmısan yatağa arxası üstə,
Nə qədər vəfasız olmusan canım.

Məəttəl qalıram özüm-özümə,
Şübhələr edirəm hərdən sözümə.
Nə sözün qalıbsa denən üzümə,
De nədən saralıb solmusan canım.

Həkimə, loğmana ümid bağlama,
Bu cavan qəlbimi hədər dağlama,
Uşaqtək oturub nolar ağlama,
Gözləri yaş ilə dolmusan canım.

De bəlkə nədənsə çəkmisən cəfa,
Mən səni sevirəm olma bivəfa.
Bir zaman gələr ki, taparsan şəfa,
Nə yaman fikirə dalmısan canım.

Bil səni pul ilə almamışam mən,
Çox əzab-əziyyətə salmamışam mən.
O, xəstə adına qalmamışam mən,
Sən özün nigaran qalmısan canım.
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NƏ MƏNASI VAR

Kəsilsə Tanrıdan ümid, pənahın,
Həkimin, loğmanın nə mənası var?
Ürəyin safdırsa, yoxsa günahın,
Biçarə qalmağın nə mənası var?

Ümid elə gələcəyə yaşa sən,
Qürur ilə ömürü vur başa sən,
Gümanını düçar etmə daşa sən,
Fikirə dalmağın nə mənası var?

Qismətdən, talehdən olma narazı,
Tanrıdan yazılır yazılan yazı,
Pis keçsə ömrünün baharı, yazı,
Qəlbinə salmağın nə mənası var?

Ağlama, sızlama fəxrlə dayan,
Olmayıb heç bir kəs dünyadan doyan,
Tanrıdı ömrünü, gününü sayan,
Saçını yolmağın nə mənası var?

Daxili gücünü saxla özündə,
Qoy həyat ölməsin nurlu gözündə,
Qəm-kədər olmasın bəyaz üzündə,
Zamansız solmağın nə mənası var?
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ŞAİR ƏLİ

Ruhuna bağlıdır hər günüm anım,
Səninlə yaşayır cismimdə canım,
Çırpınır ürəyim, dövr edir qanım,
Adına qurbanam mən şair Əli.

Qəbrinin üstünə gəlib anıram,
Baba kimi səni ustad sanıram,
Ocağında bir köz kimi yanıram,
Düşübdür saçıma dən şair Əli.

Əbədi məzarda məskən salmısan,
Tükənməz xəyala, fikrə dalmısan,
Adınla yaddaşda, yad da qalmısan,
Qalmısan ürəkdə sən şair Əli.

Övladların sənsiz qaldı zamansız,
Tez yetirdi fələk özün amansız,
Yox insafı zalım dinsiz-imansız,
Səpildi ömrünə çən şair Əli.

Olmusan ağsaqqal, sən qohumcanlı,
Saf-təmiz, mehriban, həm istiqanlı,
Çörəkli, qonaqlı, şöhrətli-şanlı,
Xoşüzlü, gülərüz, şən şair Əli.

109

_________________________Mənim sirli dünyam



AĞLADIM

“Dostum aşıq Mübariz Camaloğluna”

Mübariz, Kəlbəcər azad olanda,
Sevincdən dağlara baxdım, ağladım.
Bəhmənin yerinə Murovun başın,
Yaralı sinəmə sıxdım, ağladım.

Bilmədim yuxudur, bilmədim yalan,
Otuz il yurdumuz olundu talan,
Sevinə-sevinə işğalda qalan,
Gülləri yaxama taxdım, ağladım.

Əridi sinəmdə həsrətin daşı,
Zər ilə bəzəndi dağların başı.
A qardaş, süzüldü gözümün yaşı,
Qoşuldum Tərtərə axdım, ağladım.

Düşmənin kürəyin vuranda yerə,
Yurdumun gülşəni döndü sərvərə,
Eloğlu, sevindi dağ ilə dərə,
Dağları, daşları öpdüm, ağladım.

Natiqəm, yenidən alışdım oda,
Özümü bəxtəvər sandım dünyada,
Nisgilə son dedim, həsrətə vida,
Vətənin seyrinə çıxdım, ağladım.
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Qəzəllər



OYNAYIR

Dünya dönüb tərsinə çərxi-fələk oynayır,
Qəm yerinə dəmdədi sanki ürək oynayır.

Qış gətirib yaz-bahar qışda çiçəklər açır,
Evdə hava istidi çöldə külək oynayır.

“Nərbala”nın toyudu şir əmimiz tar çalır,
Şərxoş olub cinbala sanki mələk oynayır.

Məclisə aslan gəlir badə şərabnan dolur,
Fil ayağa durmamış damda dirək oynayır.

Arpa çəkir bülbülə sərçə dəyirmandadı,
Un üyürür sağsağan göydə ələk oynayır.

Yallı gedir yalquzaq tülkü ilə yallanır,
Üzdə gülümsər dayı fonda kələk oynayır.

Ay bərəkallah bizə baş itiribdir başın,
Başda papaq əlçalır beldə göbək oynayır.
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BAXIRDIM

Olmuşdu gözüm dörd dənə, diqqətlə baxırdım,
Şortikdə gəzən ispana həsrətlə baxırdım.

Hər kəs çəkilib bir tinə söhbət eləyirdi,
Sakit oturub hər şeyə diqqətlə baxırdım.

Beş-on kişi texnik qıza dil dərsi keçirdi,
Gülməkdən ölüb səhnəyə dəhşətlə baxırdım.

Hər bir hal üçün gülməyə fürsət arayırdım,
Pulsuz edilən xidmətə ləzzətlə baxırdım.

Süzdükcə süzüb hər yanı şair baxışıyla,
Ətrafda gedən söhbətə heyrətlə baxırdım.

Milli dilimizdən nə desən söz düzəlirdi,
Hər sözdə tapıb nöqsanı nifrətlə baxırdım.

Olsaydı əgər ixtiyarım qan eləyərdim,
Gəlmiş qonağa sadəcə hörmətlə baxırdım.
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MUSİQİ

Tanrıdan hifs olunan xoş bir sədadır musiqi,
Qəlblərə məlhəm olan ən saf qidadır musiqi.

Hər rəngində bir aləm var, doymaq olmur səsindən,
Tar ilə, kaman ilə dərdə dəvadır musiqi.

Yüz növrəstə cavan düşsə birdən eşqin oduna,
İki xəstə könülə, sanki şəfadır musiqi.

Söylədikcə eşq sözünü hər cümlənin sonunda,
Məhəbbətlə qoyulan ən son nidadır musiqi.

Sehirlənmiş not üstündə İlahidən yazılan,
Könüllərdə ucalan səsdir, duadır musiqi.

Bir saraydır bənzəri yox, sevildikcə sevilən,
Qızıldandır hər daşı zərdir, zibadır musiqi.

Daim yanan bir ocaqdır, alışdıqca alışan,
Ürəkləri qızdıran badi səbadır musiqi.

Bir könüldən-min könülə əgər sevsən ürəkdən,
Ürəklərdə danışan qəmdir, nəvadır musiqi.

Pərdələrdən-pərdələrə mizrab ilə gəzişən,
Çiçəklərlə bəzənmiş, Natiq, butadır musiqi.
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DOLAŞDI

İnsan yaranıb ruh kimi çöllərdə dolaşdı,
Hər gün uyudu röyada yellərdə dolaşdı.

Yer kürəsini ram elədi artdı münəccim,
Əppək çəkilib yağ ilə göylərdə dolaşdı.

Dəllal özünü tülküyə bənzətdi kələklə,
Tülkü lələnin şöhrəti dillərdə dolaşdı.

Bülbül gül üçün eşqini kollarda yaşatdı,
Fəryad elədi cəh-cəhi güllərdə dolaşdı.

Qaldı zamanın ulğumu cəlladlar əlində,
Haqqın açarı zümrədə əllərdə dolaşdı.

Alnın qırışı zəhmətə qatlaşdı qabarla,
Yazıq ürəyin ağrısı tellərdə dolaşdı.

Coşduqca ürək qaynadı qəlblərdə bulaqlar,
Tarix boğulub dəryada sellərdə dolaşdı.

Aldı belinə qəm yükünü çəkdi əzablar,
Vicdan əzabı yük kimi bellərdə dolaşdı.

Qismət deyilən yol bizi azdırdı uşaqtək,
Natiq, zamanın sirrləri illərdə dolaşdı.
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ELƏDİM

Yaşadım mən də bu dövran ilə dövran elədim,
Qəlbimi hər çiçəyə, hər gülə bağban elədim.

Demədim haqqa nahaq dövrana meydan oxudum,
Sığınıb Allahıma dünya ilə qan elədim.

Çıxarıb gözlərini aldım əlindən bıçağı,
Hər mənəm-mən deyəni sözlə yarımcan elədim.

Vuruşub haqqa tərəfdar demədim ağa qara,
Çalışıb söz gücünə qanmazı insan elədim.

Dünyanın dərdi-qəmi sel kimi doldu canıma,
Coşdurub səhraları, dağları tufan elədim.

Çox da bəh-bəh ilə görsənsə də şair həyatı,
Gecə-gündüz demədim canıma divan elədim.

Natiqəm, kainatı söz ilə təsvir eləyib,
Hər nə yazdımsa yazıb xalqıma qurban elədim.
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QƏDƏR

Söz ilə eşqə düşdüm, sevdim-sevdiyim qədər,
Dəyərini görmədim dəyər verdiyim qədər.

Çəkdim qəmin yükünü, qəm gəldikcə qəm üstə,
Düşdüm qara-borana ömür sürdüyüm qədər.

El dərdinə alışdım gah ağladım, gah güldüm,
Ağladıqca ağladım, güldüm-güldüyüm qədər.

Söz deməkdən qorxmadım ariflər məclisində,
Dostlar ilə sirrimi böldüm-böldüyüm qədər.

Haqsızlığı gördükcə çəkdim vicdan əzabı,
Yaşadıqca-yaşadım hər gün öldüyüm qədər.

Hər hikmətə baş əydim, istisinə qızındım,
Sözdən çələng toxudum, hördüm-hördüyüm qədər.

Oxudum, yazdım, aldım hər elimdən ibrəti,
Əlisoyam, danışdım, susdum bildiyim qədər.
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OLMADI

Çoxlarına can-can dedim kimsə mənə can olmadı,
Kim sandığım kimsələrdən həqiqi canan olmadı.

İnsan sandım çox insana insan kimi insan dedim,
Zahirdən insan olsa da, daxildən insan olmadı.

Ürəyimdə min bir dərdə şəfa verən söz yaratdım,
Söz loğmanı özüm oldum, özümə dərman olmadı.

Daxilimdə, vücudumda sözlərdən bir saray qurdum,
Gözəllikdən bixəbərlər, bircə gün mehman olmadı.

Nahaq sözə zor gücünə hə desəm də  baş əymədim,
Damarımda dondu qanım, ürəkdə dövran olmadı.

Arxasıza arxa durdum, hər əzaba sinə gərdim,
Dar günümdə xoş üz ilə halıma yanan olmadı.

Nəyim var ki, sözdən başqa istədim ki, sözü satım,
Hikməti çox dərin oldu kim baxdı alan olmadı.

Əlisoyam, çox eşitdim yalan-doğru qurban olum,
Qurban elə özüm oldum, bircə kəs qurban olmadı.
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MƏNƏM

Məcnunam səhraların növbəti qurbanı mənəm,
Dünyanın eşqə düşən ən dəli insanı mənəm.

Şairəm hər söz üçün vardı ədalət qələmim,
Yurdumun öndə gedən milli qəzəlxanı mənəm.

Zamanı söz ilə öz məngənəsindən çıxaran,
Başına dövrə vuran dövr ilə dövranı mənəm.

Qəm içində alışıb röyaları can verirəm,
Hər kəsin haqqa tərəf qüssə çəkən canı mənəm.

Od tutub hey yanıram köztəki qəlbim alışır,
Dünyanın parçalanan söz ilə vicdanı mənəm.

Edirəm hər könülə ruhumu mənəvi qida,
Təbibəm xəstələrin təbii loğmanı mənəm.

Natiqəm, hey döyünür sadəcə qəlbim söz ilə,
Dövrümün Seyyidi, həm Sabiri, Pünhanı  mənəm.
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ZİYANDIR

Ey dost, bu qədər içmə şərab canə ziyandır,
Məst etsə də hər damlası insanə ziyandır.

Tibb elmi ilə olmuş onun tərkibi isbat,
Loğman buyurur daxili orqanə ziyandır.

Düşdükcə onun təsirinə can ilə dildən,
Bil ki, aparır canını zindanə ziyandır.

Olduqca onun aludəsi mey ilə məclis,
Mail çevirir insanı qurbanə ziyandır.

İçdikcə onu sürət ilə vursa da nəbzin,
Vurduqca ürək qan ilə dövranə ziyandır.

Natiq, nə qədər versə də insanə şərafət,
Dost-aşna içində yenə ad-sanə ziyandır.
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GÖRÜRƏM

Dünyaya hansı tərəfdən baxıram qan görürəm,
Yatıram hər gecələr röyada zindan görürəm.

Gəzirəm dörd dolaşıb hey yuxuda səhraları,
Minirəm cin atına yüz dənə ünvan görürəm.

Bu qoca kainatın mən nəyini tərif edim?
Nə ədalət, nə də ki, lütf ilə vicdan görürəm.

Çox həvəslə açıram dünyanın haqq pəncərəsin,
Qəm ilə yüklü qara bir sürü insan görürəm.

Bilmirəm mən dəliyəm, yoxsa ki, dövran belədir,
Natiqəm, anlamıram tərsinə dövran görürəm.
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GECƏLƏRDƏ

Verdim canımı, ruhumu qurban gecələrdə,
Getdim fikirə söz ilə mehman gecələrdə.

Qəm çəkdi ürək gözlərimə çökdü qaranlıq,
Fırlandı başım dövr ilə dövran gecələrdə.

Fikrim, xəyalım dəydi daşa dözmədi qəlbim,
Oldu ümidim dərdimə dərman gecələrdə.

Yazdı qələmim misraları düzdü qatartək,
Düşdükcə könül dünyasına qan gecələrdə.

Ay saldı işıq hər sözə ulduztəki yandı,
Oldu gecənin zülməti əlvan gecələrdə.

Gündüz günəşin istisinə oldu vəfadar,
Aldı çiçəyin ətrini bağban gecələrdə.

Getdikcə uzandı səhərin sübhünə doğru,
Çatdı nə qədər mənzilə karvan gecələrdə.

Dərd oldu sinəmdə dağa döndükcə ucaldı,
Əsdi meh ilə dağlara tufan gecələrdə.

Haqqın sorağı batdı qulaqlarda kar oldu,
Tutdu canıma hər gecə divan gecələrdə.

Hisslər qarışıb bir-birinə oldu təlatüm,
Düşdü şairin canına böhran gecələrdə.
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Natiq, zamanın hökmü neçə canları aldı,
Kəsdi nə qədər başları fərman gecələrdə.

QORXURAM

Zaman mənə əl uzadır barışmağa qorxuram,
Cinayətdi hər kəlməsi danışmağa qorxuram.

Hər addımda haqsızlıqlar ürəyimi yandırır,
Vicdan məni geri çəkir alışmağa qorxuram.

Meydan mənim, hünər mənim, cığır mənim, yol mənim,
Dövran mənim deyil deyə yarışmağa qorxuram.

O atlıdır mən piyada qılınc onun əlində,
Haqq olmayan bir meydanda vuruşmağa qorxuram.

Dövrümüzün hakimindən haqsızlığın səbəbin,
Qəzəbindən yer-göy əsir soruşmağa qorxuram.

Hər gün yeni səhnə açır gözlərimin önündə,
Qorxuludur hadisələr qarışmağa qorxuram.

Ürəyimdə tənha gəzir ülvi dolu arzular,
Əlisoyam, hicranıma qovuşmağa qorxuram.
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OLASAN

Sənə ey dost, demədim ki, mənə qurban olasan,
İstədim ki, yaşayıb sadəcə insan olasan.

Mən sənə can demədim ki, tutasan gözlərimi,
Ürəyimdən çəkilib gözlərimə qan olasan.

Yararaq xəncəl ilə özgələrin gəldiyi tək,
Hər dəfə eyni cürə qəlbimə mehman olasan.

Deməmişdim sənə mən daş kimi buz bağlayasan,
Qapısı bağlı, qara buz kimi zindan olasan.

Sənə mən vermiş idim dostluğun hər  tövhəsini,
Əkəsən gül-çiçəyi qəlbimə bağban olasan.

Düşəsən valeh olub sehrinə hər bir çiçəyin,
Bəzənib gül-çiçəyə güllü gülüstan olasan.

Söyləmişdimmi sənə hisslərimi ram eləyib?
Fırlanıb ətrafıma tərsinə dövran olasan.

Natiqəm, sevmiş idim sidqi ürəkdən səni mən,
Göstərib əxlaqını hər kəsə irfan olasan.
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DEMİŞƏM

Mən ana yurdumun hər guşəsinə can demişəm,
And içib vicdanıma canımı qurban demişəm.

Kim ki, öz xalqına saf niyyət ilə xidmət edib,
O kəsə sidqi ürəkdən əsil insan demişəm.

Hər zaman tənqid edib mənliyi əyri olana,
Dünyada cismi gəzən sadəcə mehman demişəm.

Hər zaman gəzmişəm əxlaqı təmiz bəndələri,
Vurulub hüsnünə o kəslərə irfan demişəm.

Haqq sözü söyləməyə yoxdusa azad ürəyin,
Belə azadlığa daşdan qara zindan demişəm.

Həyatı olduğutək dərk eləyib, qavramışam,
Düzə-düz, haqqı görüb nadana-nadan demişəm.

Natiqəm, geysə də şeytan mələyin ağ libasın,
Qorxmadan düz üzünə yüz dəfə şeytan demişəm.
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GÖZƏLDİR

Hər dövranın öz qanuni sərdarı gözəldir,
Eşq ilə qurulsa gülü-gülzarı gözəldir.

Mütləqdir əgər vardısa gizlində yalan söz,
Gizlində olan hər sözün aşkarı gözəldir.

Bir kəslə bölüb duz-çörəyi kəsmədən öncə,
Əvvəl əmin ol vardısa ilqarı gözəldir.

Lap cümlə cahan olsa da başdan-başa cənnət,
Hər bağbana öz bağçasının barı gözəldir.

Şor, pendir ilə keçsə də hər məclisi əyyam,
Dostlarla olan hər günün əhvalı gözəldir.
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HÖRMƏT İLƏ

Yaradan versə də insana ömür möhlət ilə,
Şükr etsən gətirər qəlbə şəfa izzət ilə.

Hər gecə zikr eləyib, Allaha xatir yaşasan,
Çəkəcək ismini hər yanda Xuda hörmət ilə.

Səndə ki, vardı dözüm söyləmə bimardı canım,
Sınayar yoxsa səni dünya çətin afət ilə.

Xilqəti xəlq eləyən Xaliqi Sübhanım özü,
Rəhm edib əhvalını xoş eləyər şəfqət ilə.

Min şükür Rəbbimə ki, əqli kamal, surəti pak,
Səni məsud eləyib eşqi gözəl züryət ilə.

Hifz edib sevgi ilə dünyanı yoxdan yaradan,
Eşqini xəndan edib aləmə car iffət ilə.

Etmə mail canını röyaya təslim gecələr,
Səhərin sübhü səni ərşə çəkər zülmət ilə.

Yaşa eşq ilə məhəbbət səni məftun eləsin,
Olmasın bircə günün zərrə qədər töhmət ilə.

Natiqəm, ömrünü sür heç nəyə dərd-qəm eləmə,
Qoy desinlər yaşayır ömrünü saf niyyət ilə.
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APARIR

Qoymayın qüssə-kədər canımı pünhan aparır,
Dolayıb boynuma kəndir məni dövran aparır.

Dövranın ağzı dönüb sanki cəhənnəm oduna,
Alaraq ağuşuna cismimi mehman aparır.

Mən yetim neynəmişəm tərsə düşüb çərxi-fələk,
Sürüyür ardı ilə sadə qəzəlxan aparır.

Zamanın hökmünə bax guya ki, haqdan danışır,
Batırıb caynağını didməyə insan aparır.

Yükləyib çiynimizə dünyanın hər dərdi-qəmin,
Salıb öz ardı ilə bir neçə karvan aparır.

Guya insanlar ilə mədəni rəftar eləyir,
Elə bil qarət edib bir sürü heyvan aparır.

Natiqəm, mən nə deyim böyləcə haqq hakiminə,
Məni təqsirli bilib ruhumu qurban aparır.
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ALIŞAR

Əhli hal olsa könül, dərdlərə sarvan alışar,
Haqq deyib getsə ürək qəlblərə mehman alışar.

Dövran öz şairini şair edib yaz deməsə,
Dövr edər ətrafına, dövr ilə dövran alışar.

Arifin ruhuna söz dəysə əgər köz-köz olar,
Hər yana şölə saçar, söz ilə pünhan alışar.

Qəm çəkən qəmkeş olar kimsə desə qurban olum,
Qovrular atəşinə əksinə qurban alışar.

Tər gülün, tər çiçəyin ətrinə bəh-bəh deməsən,
Gül yanar həsrətinə gül ilə güldan alışar.

Dövranın lütfü əgər olmasa aşiqlər üçün,
Dərd olar eşqə cəfa, can ilə canan alışar.

Sözü söznən bəzəyib söyləmə gəl sən Əlisoy,
Dözə bilməz yükünə, od tutar insan alışar.
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ONDAN BETƏR

Can yığılıbdır cana, ürək də ondan betər,
Zəmanə zülm eyləyir, fələk də ondan betər.

Neynəyək ki, hökümdür, gəlmişik biz dünyaya,
Gəlməmək mümkün deyil, gəlmək də ondan betər.

Haqqı görüb lal kimi danışmamaq, dinməmək,
Susmaq özü əzabdır, demək də ondan betər.

Şəxsiyyət xaricləşib, şəxsiyyət xaricində,
Şeytan mələkləşibdir, mələk də ondan betər.

Tülkü aslan rolunda girir min dondan-dona,
Fırıldaqlar çoxalıb, kələk də ondan betər.

İnsan küləktək əsir küləyin sürətiylə,
Ürəkdə tir-tir əsir, külək də ondan betər.

Əqidəli insana kölə kimi, qul kimi,
Xəcalətdi yaşamaq, ölmək də ondan betər.

Nahaq sözü gədədən, mənliyi olmayandan,
Eşitmək də əzabdı, yemək də ondan betər.

Dünya elə dünyadır sirrlərini dərindən,
Bilməmək dəhşətlidir, bilmək də ondan betər.
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Dövran təmiz dəyişib, kişilər arvadlaşıb,
Yer süpürmək şərəfdi, silmək də ondan betər.

Nahaq barmaq uzanır haqqı görən gözünə,
Görməsən kor deyirlər, görməkdə ondan betər

Başımıza daş düşüb Natiq, elə haldayıq,
Ağlamaqda yaraşmır, gülmək də ondan betər.

ANADIR

Balanın ətrini gültək alan insan anadır,
Can deyib sidqi ürəkdən yanan insan anadır.

Düşsə də dünyaya qan, aləmə zülmət gecələr,
Ürəyi övlad ilə bir vuran insan anadır.

Allahın izni ilə dünyaya insan gətirən,
Bu böyük hörmətə layiq olan insan anadır.

Nə qədər çəksə də zillət yenə də qayğı ilə,
Gecəni sübhə kimi yatmayan insan anadır.

Yağsa da tellərinə bəmbəyaz, ağ qar dənəsi,
Yaşamaq eşqi ilə doymayan insan anadır.

Qəlblərə məlhəm olan, sevgi məhəbbət gətirən,
Ay kimi yer üzünə nur salan insan anadır.
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Hər evin atəşinə, istisinə isti qatan,
Təməlin sevgi ilə düz quran insan anadır.

Üstünə gəlsə əgər dünyanın hər dərdi, qəmi,
Yenə də dərdlərə köztək yanan insan anadır.

Ömrünü övladına ömrü boyu həsr eləyib,
Özünü dünyada xoşbəxt sanan insan anadır.

Analıq hissini hər kəs duya bilməz Əlisoy,
Bu gözəl hikməti ruhən qanan insan anadır.
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EYBİ YOXDU

Haqq yolunda od tutub, alışsan eybi yoxdu,
Həqiqətə hə deyib, barışsan eybi yoxdu.

Gecə-gündüz uyuyub, tənbəlliyə alışma,
Gücü verib qollara, çalışsan eybi yoxdu.

Yamanlara yaman ol, haqqı vermə əlindən,
Yaxşılarla yaxşıtək yarışsan eybi yoxdu.

Düşmənə düşmən olub, vətəninin yolunda,
Silahını götürüb, vuruşsan eybi yoxdu.

İstər şirin bal olsun, istər acı həqiqət,
Yalanı yalan kimi danışsan eybi yoxdu.

Hər elimdən agah ol, həqiqəti düz anla,
Bilmirsənsə biləndən soruşsan eybi yoxdu.

Çalış ki, gen gəzəsən əqidəsi dayazdan,
İnsanlara qaynayıb, qarışsan eybi yoxdu.

Yalançı məhəbbətin şirin vədi çox olar,
Kasıb, sadə eşqinə qovuşsan eybi yoxdu.

Gədələrə əl vermə, ayıb olar Əlisoy,
Kişilərin əlindən yapışsan eybi yoxdu.
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OLDU

Əsdikcə külək üstümüzə toz-duman oldu,
Coşdu sinəmiz, kükrədi tufan yalan oldu.

Qışda günəşin istisinə gəldi bəlalar,
Yaz gəldi bahar fəsli dönüb qar-boran oldu.

Aclıq bürüdü dünyanı acları apardı,
Giclər oyanıb gözləri laxtalı qan oldu.

Dəydikcə daşa əsdi içindən qara yellər,
İnsan dəyişib şeytana bənzər ilan oldu.

İnsanlığa insan öz əliylə qara yaxdı,
Oldu zamanın hakimi qəlblər talan oldu.

Əvvəl həyata sevgi-məhəbbətlə baxırdıq,
Nifrət yaradıb sevgini gözdən salan oldu.

Verdikcə bizə qəm yükünü dünya boşaldı,
Natiq, yükümüz böyləcə sözdən palan oldu.
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SAĞLIĞINA

Gəlin içək badələri ərənlərin sağlığına,
Çətin gündə qədir-qiymət bilənlərin sağlığına.

Qəlbi təmiz, vicdanı pak, insan kimi insan olan,
Dost yolunda öz canını verənlərin sağlığına.

Vara, pula, vəzifəyə, şan-şöhrətə aldanmayıb,
Həqiqəti ədalətlə görənlərin sağlığına.

Beşiyindən məzaracan yalanlara baş əyməyib,
Həyatını kişi kimi sürənlərin sağlığına.

El dərdiynən dərd-qəm çəkib, ağlayanda ağlayanın,
Sevinəndə şadlıq edib gülənlərin sağlığına.

Sevinclərə sevinc qatıb, arzuları söyləməyə,
Bu məclisə gülə-gülə gələnlərin sağlığına.

Alqış çalan əlləriniz heç bir zaman dərd görməsin,
Canı dildən Natiq amin, deyənlərin sağlığına.
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NECƏ GƏLSİN?

Vurmursa ürək dövran ilə qan necə gəlsin?
Haqqın yoluna söz ilə insan necə gəlsin?

Qəm çəkmək ilə qəmdisə başdan-başa canı,
Çoxdursa yükü öz-özünə can necə gəlsin?

Ölmüşsə əgər dünyada eşq ilə məhəbbət,
Eşqin yasına can ilə canan necə gəlsin?

Kasıbın varlıya düşmüşsə işi aləmdə,
Etmirsə əgər dərdinə dərman necə gəlsin?

Umma hər nakəsə gəl-gəl demə sən dar gündə,
Qıymırsa şirin canını qurban necə gəlsin?

İllərlə itən haqqı-ədalət geri dönsə,
Yoxdursa izi əvvələ bir an necə gəlsin?

Bir halda ki, qəmnən doludur insan ürəyi,
Şair bu qara zindana mehman necə gəlsin?

İtmişsə əgər haqqa gedən dağru-dürüst yol,
Səhrada itən ünvana karvan necə gəlsin?

Yoxdursa əgər halı durub düşsün önünə,
Natiq bu qədər yük ilə sarvan necə gəlsin?
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SİZ GÖRDÜZSƏ MƏN DƏ GÖRDÜM

Vicdan düşdü pərən-pərən, siz gördüzsə mən də gördüm,
Bu dünyada haqqı görən, siz gördüzsə mən də gördüm.

Satan-satdı, alan-aldı, gedən-getdi, qalan-qaldı,
Bizlər üçün yol göstərən, siz gördüzsə mən də gördüm.

El dərdiynən alovlandı, neçə ürək közə döndü,
Doğru-dürüst qiymət verən, siz gördüzsə mən də gördüm.

Qeyrət, namus məqamında Vətən üçün imkanlını,
Şəhid, qazi, igid, ərən siz gördüzsə mən də gördüm.

Ömür boyu zülüm çəkdi kimsəsizi, bir məzlumu,
Kef içində ömür sürən, siz gördüzsə mən də gördüm.

Dərdli-qəmli bir insanı gülə-gülə şadlıq edən,
Sevinərək deyən-gülən, siz gördüzsə mən də gördüm.

Kasıb yazıq öz sevgisin bəyan edir kolda-kosda,
Dağ döşündə çiçək dərən, siz gördüzsə mən də gördüm.

Əli qabar pinəçinin əllərinə qızıl əlcək,
Yatağına məxmər sərən, siz gördüzsə mən də gördüm.

Addım-addım, gecə-gündüz hey axtardım çıraq ilə,
Əlisoyam, qədir bilən, siz gördüzsə mən də gördüm.

137

_________________________Mənim sirli dünyam



VAR MƏNİM

Əliağa Vahidin “Var mənim” qəzəlinə nəzirə

Ey yar eşq aləmində əqli-kamalım var mənim,
İçi dolu zəka ilə mülki-malım var mənim.

Axtardığım məşuq sənsən özgəsini sevmərəm,
Sənsən dərdimə çarə səndə xəyalım var mənim.

Hər kəsin bir aşiqi var aç qəlbini ver mənə,
Söyləyim aləmdə mən cahi-cəlalım var mənim.

Əğyar kəsin nə işi var gəzsin könül evimdə,
Könlümə sahib çıxan çünki nigarım var mənim.

Hər tər gülə səndən özgə bil ki, könül vermərəm,
Gül nədir ki, ətir saçan gülüzarım var mənim.

Əlisoyam, pünhan deyil eşqidə Vahid demiş,
Qoy car olsun aləmə ki, məh cəmalım var mənim.
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MƏN NƏ DEYİM?

Deyərəm tərsə düşər, hörmət itər, mən nə deyim?
Bir işin ki, axırı qəmlə bitər, mən nə deyim?

Nə işim var ki, axı hər gədəyə söz deyərəm,
Unudar birdən özün, dil-dil ötər, mən nə deyim?

İpə yatmırsa əgər, zor ilə barmaq edəməm,
Yetirər başqa işə tayda xətər, mən nə deyim?

Qorxuram barmağımı cüt uzadam gözlərinə,
Ola göz xəstəsi ondan da betər, mən nə deyim?

Dura qarşımda baxa kor kimi, buz baltasıtək,
İnsanın vicdanına gəlməsə tər, mən nə deyim?

Natiq, hər zaman söylə sözü, ariflər içində,
Çünki, arif olana kəlmə yetər, mən nə deyim?
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MƏN İLLƏRİ UNUTMADIM

Qara gündə qara döndü yavaş-yavaş tellərimiz,
Aylar gəldi, illər getdi ötdü keçdi illərimiz.

Bu illərdə mışıl-mışıl neçə oyaq yatan gördüm,
İnsanlığı ucuz bilib mənliyini satan gördüm.

Körpü olmaq istəsəm də ürəklərin arasında,
Neçə saysız nankor gördüm insanların sırasında.

Çox çalışdım oyatmağa neçə başı batmışları,
Oyanmadı, oyatmadım gözü açıq yatmışları.

Neçələri ürəyimdə can versə də öldürmədim,
Vicdan mənə əzab verdi bir kimsəyə bildirmədim.

Həyat məni qocalmağa  məcbur etdi qocalmadım,
Saçlarıma yağan qardan üşüsəm də utanmadım.

Min bir qayğı, min bir əzab saldı məni sınaqlara,
Zaman-zaman həyat məni çəkdi haqsız qınaqlara.

Mən özümü yaxınlara özgə kimi tanıtmadım,
İllər məni unutsa da  mən illəri unutmadım.
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BİLƏN OLMAZ

Çölə çıxma ay kasıb tutarlar, bilən olmaz,
Aparıb karantinə salarlar, bilən olmaz.

Nə deyirlər əməl et, sakit otur evində,
Qulağını çəkərlər, burarlar, bilən olmaz.

Əllərində əlcəyin, üzündə maskan olsun,
Tutularsan belini qırarlar, bilən olmaz.

Görürsən ki, dünyada koronavirus gəzir,
Yoluxarsan canını alarlar, bilən olmaz.

Ağılını başına çalış ki, top edəsən,
Zəli kimi qanını sorarlar, bilən olmaz.

Beş-altı işbaz çıxar, yeddi-səkkiz şər atan,
Qoşalaşıb üzünə durarlar, bilən olmaz.

Adi bir sözün üstə heç özün də bilmədən,
Çəkərlər sifətini cırarlar, bilən olmaz.

Çırparlar palaz kimi uzununa, eninə,
Əlinə, ayağına vurarlar, bilən olmaz.

Əlisoyam, heç nəyə etibarım qalmayıb,
Pula görə hər oyun qurarlar, bilən olmaz.
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İNSAN

Sakit ol ey içindən yanan-alışan insan,
Dünyanı dağıtmağa hər an çalışan insan.

Vəzifə, pul görəndə, ədəb-ərkan yerinə,
Dədəsiynən dövlətdə, varda yarışan insan.

Şan-şöhrətin yolunda, əldən-ayaqdan gedib,
Ayaqlarda sürünüb, dildə dolaşan insan.

Bir baxışda yüz məna, yetmiş yeddi sifətdə,
Yaltaq kimi hər dəfə, küsüb-barışan insan.

Qayıt haqqın yoluna, dünya qoca dünyadı,
Həyatnan kef içində, gülüb-danışan insan.

Mərifətdən dəm vurub, insanlıqdan danışıb,
Əsrlərdi qan töküb, sözlə vuruşan insan.

Həyatı sonsuz bilib, yalanlara alışma,
Bir-birinə xeyirdə, şərdə qarışan insan.

Dünya qəmnən doludur, xoşbəxtlik əfsanədir,
İlahidən yaranıb haqqa qovuşan insan.

Əlisoyam, həyatı artıq tərif eləmə,
Həyatın tərifini məndən soruşan insan.
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ALLAH

Gör biz hansı dövrə, zamana çatdıq Allah,
Günahımız nə idi, qırıldıq-batdıq Allah,

Aldıq, satdıq, gətirdik, yazdıq, pozduq, oxuduq,
Günü-günə caladıq, zamanı satdıq Allah.

Gündüzləri kəl kimi qoşulduq kotanlara,
Gecəni quzu kimi yıxıldıq yatdıq Allah.

Bir tikə çörək üçün hər oyuna alışdıq,
Canımızı alovun içinə atdıq Allah.

Sinəmizin azarı başımıza daş oldu,
Özümüz-özümüzü məzara dartdıq Allah.

“Əzraili” görəndə gəldik dinə-imana,
Yeyib-içib halalı, harama qatdıq Allah.

Adımız insan oldu döndük şirə, pələngə,
Əlisoyam, dünyanı yedik, dağıtdıq Allah.
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BİZ GETDİKCƏ O DA GETDİ

Dərd-qəm ilə olduq yoldaş biz getdikcə o da getdi,
Gözümüzdən axdıqca yaş biz getdikcə o da getdi.

Vicdan bizi çox izlədi addım-addım, qarış-qarış,
Asta-asta, yavaş-yavaş biz getdikcə o da getdi.

Belə-belə ayrı düşdü, zaman bizdən üz döndərdi,
Uzaqlaşdı qohum-qardaş biz getdikcə o da getdi.

Özümüz də hiss etmədən arxamızca su yerinə,
Qucaq-qucaq atıldı daş biz getdikcə o da getdi.

Dövran bizi elə etdi canımıza qorxu düşdü,
Bir bədəndə oldu beş baş biz getdikcə o da getdi.

Birdən-birə cəmiyyətdə əxlaqsızlıq baş qaldırdı,
Söyüş, təhqir, dava-dalaş biz getdikcə o da getdi.

Zülüm getdi, hökm gəldi ədalətin əvəzinə,
Ürəklərə oldu sirdaş biz getdikcə o da getdi.

Gözü bağlı, əli yalın kamil insan qala-qala,
Yol göstərdi bizə hər çaş biz getdikcə o da getdi.

Adımızdan zadə getdi, dəbə düşdü quş-muş gəldi,
Samiraldo, Qaqaş, Balaş biz getdikcə o da getdi.
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Əvvəl qızlar və oğlanlar atalardan dərs alardı,
Adiləşdi qorxu, təlaş biz getdikcə o da getdi.

Məktəbimiz bazar oldu, bazarımız ali məktəb,
Musiqimiz oldu bozbaş biz getdikcə o da getdi.

Başımızdan düşdü papaq bircə elə o qalmışdı,
Danışdıqca alçaq, oğraş biz getdikcə o da getdi.
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