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BAXIŞ BUCAĞI
“Adilin şeirləri xalq ruhundan süzülür. Hiss
olunur ki, aşıq şeirini, folkloru yaxşı bilir”.
Bəxtiyar Vahabzadə
Xalq şairi
“Xalq eşqi, vətən eşqi! Budur Adil Cəmili
sənətə gətirən, ilhamını qanadlandıran”.
Hüseyn Arif
Xalq şairi
“Adil Cəmil istedadlı, gözəl şairimizdir.
Onun yaradıcılığında vətən, torpaq hissi, təbiətə
vurğunluq, anaya vurğunluq, Cənubla bağlı həsrət
motivləri çox güclüdür”.
Anar
Xalq yazıçısı
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“Əgər bir xalqın Adil Cəmil kimi həm sevgisində, hörmətində, ehtiramında, həm də mübarizəsində, mənəvi cəngavərliyində bütöv, ardıcıl
olan şairi, publisisti, alimi, ümumən, halal sözün
halal adamı varsa, yaşamağa dəyər”.
Nizami Cəfərov
akademik
“Səhra, suyu canına çəkdiyi kimi Adil Cəmil
şeiri də yurd havasını canına çəkir”.
Muxtar Kazımoğlu
akademik
“Adil Cəmil poeziyasının taleyini mən belə
görürəm: Xıltdan, çör-çopdən, daş-kəsəkdən təmizlənmiş Azərbaycan poeziyasının “müəttər” örnəklərindən biri kimi”.
Teymur Kərimli
akademik
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“Adil Cəmil poeziyanın sirlərini bilir, mövzu
baxımından çətinlik çəkmir, dediyi sözün ünvanını
düz müəyyənləşdirir”.
Kamran Əliyev
AMEA-nın müxbir üzvü,
Əməkdar elm xadimi
“Adil Cəmil yaza-yaza şairlik öyrənənlərdən
deyil, sadəcə olaraq şair kimi könlündə göyərənləri
yazı yaddaşına köçürənlərdəndir.”.
Məmməd Aslan
Şair-publisist, Əməkdar incəsənət xadimi
“Adil Cəmil indiyə qədər nəşr etdirdiyi şeir
kitabları ilə sübut etdi ki, o, ədəbi prosesin fəal,
istedadlı nümayəndələrindən olmaqla poeziyada
gedən yenilik axtarışlarının təmsilçilərindən
biridir”.
Şirindil Alışanlı
Tənqidçi-ədəbiyyatşünas, professor
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“Adilin elə şeirləri var ki, onları təkcə şairin
poetik uğuru kimi yox, həm də ümumən müasir
poeziyamızın
uğuru
kimi
qiymətləndirmək
lazımdır”.
Vaqif Yusifli
Tənqidçi-ədəbiyyatşünas, professor

“Adil Cəmilin fikirləri, Adil Cəmilin istifadə
etdiyi ifadələr bizim Azərbaycan ədəbiyyatına, mən
düşünürəm ki, yeni nəfəs, yeni duyğu, yeni çalar
gətirə bildi”.
Nizami Tağısoy
Ədəbiyyatşünas, professor
“Adil Cəmil xalq hikmətinin içindən intellektuallığı şeirinə gətirir, lakonikliyin müşaiyəti ilə
fikri, ideyanı tərənnümün obyektinə çevirir”.
Allahverdi Eminov
Ədəbiyyatşünas
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O YANDA, BU YANDA
O yanda yer qazılır
Kəhrizə çıxmaq üçün.
Bu yanda çay tələsir
Dənizə çıxmaq üçün.
İblis qatır aranı
Qan dizə çıxmaq üçün.
Hamı Həccə tələsir
Təmizə çıxmaq üçün.
Yaşayırıq – gecədən
Gündüzə çıxmaq üçün.

2017
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HARDAN GƏLDİ
Bu çölün düzündə, səhra üzündə
Qanadı qırılmış quş hardan gəldi?
Məni yuva bilib qondu çiynimə,
Görəsən bu quşa huş hardan gəldi?
Şama piltə kimi yanır ömür-gün,
Çölümdə azadlıq, içimdə sürğün.
Yəqin o dünyada deyərlər bir gün;
Bu gələn əlləri boş hardan gəldi?
Ah çəkib uzaqdan Murova baxdım,
Kəlbəcər adında girova baxdım.
Dən düşən saçımda qırova baxdım –
Yazdan ayrılmamış qış hardan gəldi?
Haqqım var özümdən mən də danışam;
Ruhuma xəbislik yaşatmamışam,
Heç kəsin dalınca daş atmamışam,
Arxamca atılan daş hardan gəldi?
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Söz yasa batanda saz da qəm çəkir,
Simlərə sığalı təzənəm çəkir.
Köhnələn dərdlərim təzə nəm çəkir –
Bilin ki, gözümə yaş hardan gəldi.
2015
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BİR YANDAN
Bir tərəfdən bal yeyən
Zəhər uddu bir yandan.
Əri döymüş arvadı
İt də tutdu bir yandan.
Dünya dibsiz bir quyu Arşına gəlməz boyu.
Bulandırdı kim suyu,
Kim qurutdu bir yandan?
Gördüm doğmanı, yadı,
Görmədiyim qalmadı.
Tanrı yada salmadı,
Dost unutdu bir yandan.
2015
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MƏNDƏN QALAN
Övladlarım üçün
Ürəyimi bir isti
Ev kimi verdim sizə.
Ruhumu bağışladım,
Sevgimi verdim sizə.
Quş kimi dimdiyimdə
Dən gətirdim sizlərə.
Nəyə gücüm çatdısa
Mən gətirdim sizlərə.
Özüm ac qaldım bəzən,
Sizi ki ac qoymadım.
Qəlbinizi sıxası
Bir ehtiyac qoymadım.
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Bəsləndi hər biriniz
Qönçə arzular kimi.
Mənim qara saçıma
İllər yağdı qar kimi.
Xatirəyə çevrilir
Ömürdən, gündən qalan.
Bu fani dünyamıza
Sizsiniz məndən qalan.
Hərənizin bir yanda
İndi isti yuvası.
Dar gündə dadınıza
Çatsın ata duası…
Bilgəh, mart, 2015
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KÖHNƏ QAYIQ
Atılmış qocaya bənzəyir
Sahildə köhnə qayıq.
«Bədən» - ölü,
Yaddaş – ayıq.
Unutmur mavi ləpələr üzündə
üzdüyü günləri.
Göy Xəzərin sinəsində
«gəzdiyi» günləri.
Çəkib canına
bir az dənizin səsini,
bir az yosunun ətrini.
Daha kimə gərəkdir,
Kim biləcək qədrini?!
…Sahil qumluğunda
Ölü balığa bənzəyir
köhnə qayıq;
Bədən – ölü,
Yaddaş – ayıq…
Bilgəh, mart 2015
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ŞERİM
Səhərlər günəşə baxıb diksinir
Gecələr doğulan yuxulu şerim.
Haçandır Dəlidağ intizarında
Çöl-çəmən, gül-çiçək qoxulu şerim.
Sübh çağı gördüyüm o qırmızı dan
Seçilmir gözümdə bu qırmızıdan.
Həsrətli, hicranlı yazı-pozudan
Arabir başıma qaxılı şerim.
Yamaclar axtarır, yallar axtarır,
Boynuma dolanan qollar axtarır…
Yurda qovuşmağa yollar axtarır
Bu mənim yaralı, yıxılı şerim.
2015
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O İLLƏR İTMƏDİ
Tələbə yoldaşım, alim qardaşım
Muxtar Kazımoğluna
Şəhərə gəlmişdi kənd uşaqları,
Kimin yanındaydı ata-anası?!
Bizim ömrümüzün çılğın çağları
Evimiz – tələbə yataqxanası.
Səni tanıdığım o illər boyu
Ruhunda işıqlı bir niyyət gördüm.
Dostum, dəyişmədin fəsillər boyu,
Daim sifətində ciddiyyət gördüm.
Elmin ümmanı var – dərindən dərin,
Yuxusuz gecələr sirdaşın oldu.
Səni çox istəyən müəllimlərin
Dönüb dostun oldu, qardaşın oldu.
Ömrün bəhrəsi tək gəldi gələcək,
O illər itmədi – əvəzi gəldi.
Sənin soyadınla, adınla gerçək
Elmə bir alimin nəfəsi gəldi.
15
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Yenə də axtarış yollarındasan,
Xalqı xalq ruhunda axtar, qardaşım.
Altmış yaş nədir ki, hələ hardasan?
Yüz bahar görəsən, Muxtar qardaşım!
2015
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BU HƏSRƏT KİMİNDİR
İnternetdən Kəlbəcəri izləyərkən
Baxıram qürbətdə qalan vətənə –
Yanmış zəmilərin yeri göynəyir.
Çax-çax tamarzıdır buğdaya, dənə,
Köhnə dəyirmanın pəri göynəyir.
Doğranıb, daranıb, seyrəlib meşə
Düşmən ocağını isitmək üçün.
Açılmır qərənfil, bitmir bənövşə
Obaya aparan iz itmək üçün.
Uzanıb yalmanı perik atların –
Yəhərsiz-yüyənsiz ilxı var burda.
Beyni səksəkədə beyurvatların –
Həyat əvəzinə qorxu var burda.
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Bu həsrət kimindir, o torpaq kimin?!
Qəmin qəməsiylə qəlbim qan olub.
Gündoğan tərəfə baxan kəndimin
Qibləsi dəyişib günbatan olub.
…Yağılar buraxdı yurda yağını,
Millət aciz olmur, el naçar olmur,
Yandırar yağının yurd ayağını –
Kəlbəcər dəyişib «Kalvaçar» olmur.
2015
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QURBAN VERDİM
Göy üzündə bir taxt qurdum,
Yeri göyə qurban verdim.
İçimdəki səssizliyi
Haya-küyə qurban verdim.
Ayağımı yondu yolum –
Qaratikan sağım-solum…
Mən ömrümü «qurban olum» Deyə-deyə qurban verdim.
Qəm gizləndi dərin qatda,
Çöpdən tutdum batabatda.
Heç bilmirəm bu həyatda
Nəyi nəyə qurban verdim…
2015
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ALTMIŞDAN SONRA
Allah ağıl verir dəliqanlıya,
Daha görünməyir əvvəlki «hikkə».
Dönürsən səbirli, fağır canlıya,
Yolunu gözləyir divan, mütəkkə –
Altmışdan sonra.
Quşun qanadında ötən zamanlar
Keçir bircə-bircə göz qabağından.
Ömür tarlasında əkdiyin nə var
Onu da biçirsən öz qabağından –
Altmışdan sonra.
Hələ ürəyində sevgi çağlayır,
Hələ də göylərdən gəlməli gəlir.
Yasda ağlayırsan – hamı ağlayır,
Toyda oynayırsan gülməli gəlir –
Altmışdan sonra.
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Sönməyən sevdalar gəzir başında,
Ruhun ağız büzür süst bədəninə.
Səni hey qoruyan can yoldaşın da
Axırda çevrilir «cangüdəninə»
Altmışdan sonra.
Təbiət tərəfdən zarafat kimi
Külək toz-torpağı evə doldurur.
Taledən ən böyük mükafat kimi
Boş qalan yerləri nəvə doldurur –
Altmışdan sonra.
2015
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KARVAN KÖÇ ELƏDİ
Ağına-bozuna baxmadı ömür,
Ayları, illəri şumladı getdi.
Fələk bir məhbəsə saldı ruhumu –
Arzu-diləyimi damladı, getdi.
Keçdi qeylü-qalda ömrün yarısı,
Nə təmiz bal qaldı, nə bal arısı.
Canımdan can alan yurdun ağrısı
Dərdi qabağıma komladı getdi.
Karvan köç elədi, gün daha batdı,
Uğursuz yollarda əjdaha yatdı…
Ağılsız danışıb «günaha batdı»,
Ağıllı ağzını mumladı getdi.
Dünyanı duyanlar əhli-hal imiş,
Duyğusuz ürəkdə sevgi lal imiş.
Sən demə arzular xam xəyal imiş –
Xəyallar Adili xamladı getdi.
2015
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BELƏ DOĞULMUŞAM
Qəhrimi heç kəsə yükləmədim mən,
Dedim öz içimdə çəkim dərdimi.
Mən hansı günümün bəxtəvəriyəm,
Mən hansı günümə büküm dərdimi?
Sevincim - göy zəmi, qəm - dəryazımdır.
Belə doğulmuşam, belə lazımdır…
Bu mənim qismətim, alın yazımdır,
Çəksə dərdə düşər hər kim dərdimi.
Bir vaxt xəyalıma bu dünya darmış,
Demə arzularım kötük suvarmış…
Nə yaxşı xəlvəti gecələr varmış Arabir gözümdən töküm dərdimi.
Mənim göylərimdə pozulub qatar,
Tək qalan durnanın səsi tez batar…
Deyirəm göyərib qol-budaq atar Qorxuram torpağa əkim dərdimi.
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Ayrıldım yurdundan ayrılan eldən,
Gün gündən bəd gəldi, il də ki, ildən…
Bəxti üz döndərib Adil Cəmildən Sağaltmaz bir təbib, həkim dərdimi.
2014
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OYUN
Bir armudun başındadır
Bu ayının yüz oyunu.
Zalım fələk zər tutursa
Sən axtarma düz oyunu.
Qələm ki, var - qələmədir;
Qələm tutan bilə nədir…
Çilik-ağac çiləmədir,
Dirədöymə diz oyunu.
Görürsən ki, salmır saya
Bel bağlama bu dünyaya.
Günəşi qısqanır Aya
Gecəylə gündüz oyunu.
Qəmlə sevinc baş-başadır,
Qarğışlar qara daşadır…
Bu həyat bir tamaşadır Hər insanın öz oyunu.
2014
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GETDİ, GƏLMƏZ HA
Ötən ömrü qaytarmağın
Əbəsdi - getdi, gəlməz ha.
Yaşamağın özü vallah
Həvəsdi - getdi, gəlməz ha.
Görünənlər baş-ayaq, tərs.
Nə biləsən kim müqəddəs?!
Hər insan dünyada bir səs,
Bir səsdi - getdi, gəlməz ha.
Nə cavan, nə piran bilər,
Bilinməzi Quran bilər.
Quru canı quran bilər:
Nəfəsdi - getdi, gəlməz ha.
2014
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КЮЩНЯ ДЯЙИРМАНЛАР
Кющня дяйирманлар ишлямир даща,
Щясрятик о вахткы чюряк ятриня.
Инсан щяр аддымда батыр эцнаща,
Беля йашайырыг няйин хятриня?
Даща «баш аьрытмыр» чах-чахын сяси,
Даща даш алтында буьда цйцнмцр.
Кясилиб эцмцшц пярин няфяси,
Кющня дяйирманын «нябзи» дюйцнмцр.
Даща даьаръыгда ун эялмир кяндя,
Дяйирман йолу да йоллугдан чыхыб.
Эюзцмя дяймяйир якиб-бичян дя,
Адамлар гярибя боллугдан чыхыб.
Кянд-кясяк тамарзы сцнбцл ятриня,
Ура йерляриндян башаг йыьылмыр.
О кющня хырмана цз тутуб йеня
Вяля минмяк цчцн ушаг йыьылмыр.
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Дяйишиб инсанын либасы, еви,
Тязя дяйирмана тязя дян эялир.
Буьданын чешиди, арпанын нювц,
Хямирин майасы хариъдян эялир.
Кимсясиз, атылмыш гоъа тяк сусур
Аьзына су алыб су дяйирманы.
Тязяни тапанда кющня удузур,
Музейя верибляр бу дяйирманы.
… Щяля дя, щяля дя ушаг йаддашы
Унутмур о дадлы илляримизи.
Заманын юзц дя дяйирман дашы –
Цйцтдц ганадлы илляримизи…
2016
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ИШЬАЛ ЭЦНЦ
Кялбяъярин ишьалында кяндимизин почталйону
Гамбай киши юз евиндян чыхмамышды…
Даь кяндиня даь чякилди,
Щамы ейни
Дярддя галды, ишьал эцнц.
Кяндимизин почталйону
Кянддя галды ишьал эцнц.
Гапылар эязян
Кющня чантасы
Бир кцнъдян бахырды она
Ишьал «гара каьыз» иди,
Сон хябяр йетмишди сона.
Гурумушду айаглары,
Сюз тутмурду додаглары.
Хястя иди – йатаг хястяси,
Бир шам иди юлязийян.
Деди: - мяни апармайын,
29
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Эетсям йолда юлясийям…
Йалварды ки, бурда галым –
Йурдда галым,
Верим йурд иля баш-баша
Гийамятдя гурда галым.
…Кяндимизин почталйону
Кянддя галды ишьал эцнц.
Обайа хябяр дашыйан
О инсандан
Щеч чыхмады хябяр-ятяр –
Зцлцм вармы бундан бетяр,
Юлцм вармы бундан бетяр…
2015
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ОЛАСАН

Бястякар достум
Надир Язимов цчцн

Илщама ачасан кюнцл гапыны,
Алышыб сещирли сятир оласан.
Йаратмаг щявяси ъошурса ъанда
Щям йаша доласан, щям пир оласан.
Сюзцн кющняси йох, ешгин бойаты,
Мян бир гошмайамса, сян бир байаты.
Еля севясян ки, эяряк щяйаты
Сянятдя силинмяз ляпир оласан.
Ел эцляр дцнйанын бивеъи олсан,
Мцкяммял оласан щяр нячи олсан!
Рущлары охшайан бястячи олсан
Еля Надир кими надир оласан.
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ЦРЯЙИМ ЦШЦЙЦР
Намярдя ачылан гуъаг бюйцйцр,
Кюксцмдя кюзярян оъаг бюйцйцр.
Щардаса бир йетим чылпаг бюйцйцр,
Цряйим цшцйцр, йаман цшцйцр.
Кимся буза дюнцр дярдин гарында,
Кимся «кеф еляйир» йохун варында.
Кимся вятян эюрцр йухуларында Цряйим цшцйцр, йаман цшцйцр.
Няся азалдыгъа няся чохалыр,
Екранда наз артыр, гямзя чохалыр.
Короьлу йурдунда Щямзя чохалыр Цряйим цшцйцр, йаман цшцйцр.
Йурда кяфян бичир дцшмян аршыны,
Сусуруг – чох шейляр тутур гаршыны.
Чюряк кясдиклярин кясир башыны –
Цряйим цшцйцр, йаман цшцйцр.
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Мян ня йох кимийям, ня вар кимийям,
Тямяли лахлайан дивар кимийям,
Ящдиня чатмайан зяввар кимийям –
Цряйим цшцйцр, йаман цшцйцр.
Ня севэи галыбдыр, ня дя мящяббят,
Мян башга заманын оьлуйам ялбят…
Эюряндя сцрцнцр шяряф, ляйагят
Цряйим цшцйцр, йаман цшцйцр.
Кимся кимя ися тюкцр щирсини,
Ефир белясиня верир кцрсцнц.
Яхлагсыз кечяндя яхлаг дярсини
Цряйим цшцйцр, йаман цшцйцр.
Дцнйанын Шяргиндя Гярбиндяйям мян,
Ишыгла зцлмятин фяргиндяйям мян.
Юзцм юз ичимя сцрэцндяйям мян –
Цряйим цшцйцр, йаман цшцйцр.
Адилям – адымда ядалят сюзц,
Мяни дцз сюзцмдян аsын дан цзц.
Кор олсун заманын думанлы эюзц –
Цряйим цшцйцр, йаман цшцйцр.
2015
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ДОЛАШЫГ ДЦНЙАНЫН
БУ ДЮНЯМИНДЯ
Азалыр ишыьы, нуру дцнйанын,
Йахшыдан утанмыр йаман сащиби.
Батан эямилярдя хязиня батмыр –
Вар цстя вар йыьыр лиман сащиби.
Щяря бир дондадыр, щяря бир диндя,
Аллащын цзцня аь олур бяндя.
Долашыг дцнйанын бу дюняминдя
Инсан ахтарырыг – иман сащиби.
Юмцр таб эятирмир бу щайа, кцйя,
Йердя йашайанын эцманы эюйя.
Рущу юлян ъана гайтарсын дейя
Шаманы йаратды Шаман сащиби.
Эцняш доьуланда севэи доьулар –
Гаранлыг ярийяр, зцлмят соьулар.
Сусуз сящралар да суда боьулар
Гасырьа гопартса цмман сащиби.
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Гылынъдан кясярли сюз тийяси вар,
Сюзцн Илащидян мядщиййяси вар.
Йерин дя, эюйцн дя бир йийяси вар:
Сащиби – яззаман – заман сащиби.
2015
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ЦЗЦ АЛЛАЩА
Щаггымы о гядяр йейибдиляр ки,
Йейиля-йейиля юлцрям, Аллащ.
Яйары билинмяз гызыл вахтымы
Ахшама, сящяря бюлцрям, Аллащ.
Щяр кясин гялбини гям дялик етмир,
Фяляк щяр хямирдян кцндялик етмир.
Щамы Аллащына бяндялик етмир,
Юзцн дя пешмансан, билирям, Аллащ.
Ай Адил, юмцр-эцн онсуз да гыса,
Ону да вермисян оьула, гыза.
Юлмяк Аллащына говушмагдыса
Чаьыр, дярэащына эялирям, Аллащ!
2015
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BİR ДОСТУМА
Йер цзц бир, эюй цзц бир,
Арамыза узаг демя.
Бу дцнйада чох тяля вар,
Щяр тяляйя тузаг демя.
Йазыланы гядяр йазыр –
Истядийи гядяр йазыр,
Севинъдян чох кядяр йазыр,
Эялин биз дя йазаг демя.
Йатма бяхтин йатан йердя,
Галма гарьыш тутан йердя.
Щаггын сяси батан йердя
Дилин варса сусаг демя.
Цзцня яъял эцляндя
Эцляня эцлмяйир бяндя.
Саьлары юлмцш биляндя
Юлянляря сян саь демя.
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SEVDİM
Zirvələr vətənin ucalığıdır,
Görəndə qayalar səngərdi – sevdim.
Qarşıma sərt yoxuş, düz yol da çıxdı,
Düzü düzdə qoyub o sərti sevdim.
Bir iş tutmadım ki, gözdən yayına,
Tapındım bu yurdun haqqı-sayına.
Mən ağız büzmədim Tanrı payına –
Sevinc də, kədər də göndərdi – sevdim.
Nə yaşaya bildim, nə də ölmədim,
Arzular gül açdı, yenə gülmədim.
Arsızı, gorsuzu sevə bilmədim,
Dərdimi dərk edən həmdərdi sevdim.
Fərqlidir ağayla qulun yazısı,
Bu – mənim getdiyim yolun yazısı.
Səndən hara qaçım, alın yazısı,
Dərd məni sevdikcə mən dərdi sevdim.
2016
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SƏNİ KƏLBƏCƏRƏ NECƏ APARIM
Avqustun axırları idi. Hacıkənddəki on günlük
istirahətdən Bakıya yenicə qayıtmişdım. Məhəllə adamlarından biri – adını çəkmək istəmədiyim kollec müəllimi
məni görüb salam verdi və diqqətlə üzümə baxdı. Soruşdu ki, qonşu, harada istirahət etmisiniz, maşallah, yanaqlarınıza qızartı gəlib. Yarızarafat, yarıciddi “Kəlbəcərə getmişdim” dedim. Məhəllə qonşum bir az incik vəziyyətdə “elə gözəl yerlərə bircə dəfə məni də aparsan
nə olar” – dedi. Diqqətlə onun üzünı baxıb heç nə danışmadan aralandım və bu şeir yarandı.

Nələr var insanın bu dünyasında,
Kimsə kefindədir, kimsə yasında!
Boğulub gedirəm qəm dəryasında,
Qayığım qərq olub, çəkmir avarım –
Səni Kəlbəcərə necə aparım?
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Hərdən kükrəyirəm, hərdən daşıram,
Sərhəd tanımıram, səddi aşıram.
Yuxumda yurdumla qucaqlaşıramYurda yalvarışdır dildə qabarım,
Səni Kəlbəcərə necə aparım?
Bu hansı nifrindi, bu hansı qarğış–
Yurdun yollarını kəsibdi qar, qış?
Dağılan yuvamda ulayır bayquş,
Orda zəhər çəkir indi bal arım –
Səni Kəlbəcərə necə aparım?
Dədəmdən, babamdan qalanım getdi,
Neçə gül yanağı solanım getdi,
Həsrətdən gözləri dolanım getdi,
Talandı sərvətim, yox oldu varım,
Səni Kəlbəcərə necə aparım?
Mənə sölədiyin yalandır, gerçək?
Yoxsa yuxulusan, xalası göyçək?
Asılma yaxamdan, sən Allah əl çək,
Onsuz da az deyil dərdim, qübarım,
Səni Kəlbəcərə necə aparım?
2016
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HARMONİYA
Günəşin telindən tor toxuyaraq
Çəmənin üstünə mən sərə biləm.
Kəpənək sevdalı gül-çiçəkləri
Əbədi, solmayan mənzərə biləm.
Hayqırıb şütüyən dağ çayının da
Hikkəsi sal daşı quma döndərə.
Qəzəb qılıncından yapışanları
Təbiət bu yerdə muma döndərə.
Axşamın qürubu, sübhün işığı
Gecəni əridib ağ səhər edə.
Ömür-gün boylana xatirələrdən,
Xəyallar adamı birtəhər edə…
Məyus olmayasan yarandığına,
Ümid tək qoymaya bircə an səni.
Sonra düşünəsən: yaratmaq üçün
Bəlkə də yaradıb yaradan səni.
2017
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O GÜN
1993-cü ilin 2 apreli Kəlbəcərin
işğal olunduğu gündür
O gün o Murovun gədiklərində,
Qarlı dolayların buz diklərində
Göylərə dirəndi insan fəryadı,
Adlara qoşuldu didərgin adı…
Ananın belində dondu körpəsi –
Ölən cocuğundan xəbərsiz oldu.
O gün o Murovun gədiklərini
Aşmağa o dizlər təpərsiz oldu.
Qarda görünmədi qara torpaq da
O gün ölənləri dəfn eləməyə.
Elə bil hər şeydən üzülmüşdü əl –
Allah da yox idi rəhm eləməyə…
Varını-yoxunu yığıb xurcuna
Çiyninə aşırıb gəlirdi gələn.
Bilirdi başına nələr gələcək,
Nələr var qarşıda bilirdi gələn.
O gün bir uşaq da dünya malından
Sazını götürüb çıxmışdı yola.
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Təbiət durmuşdu insan qəsdinə –
Çovğun çoxlarını yıxmışdı yola.
…Bu el karvanında anam da gəldi –
Üzündə şaxtanın açdığı şırım.
Mənim istiqanlı xanım anamı
Buza döndərmişdi qarlı aşırım.
Bir xəbər yox idi əsir düşəndən,
Haraymı çatırdı ölüb-itənə?!
Bu köçdə gələnlər sonuncu dəfə
Baxırdı qürbətdə qalan Vətənə…
2017
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DUZ HƏQİQƏTİ
Həkimlər duzdan imtina etməyi
məsləhət görür
Bəlkə də bu sözlər həyəcan zəngi,
Şübhə yox həkimin məsləhətində.
Amma neyləyəsən, neyləyəsən ki,
Şorbası şit olur duzsuz ətin də.
Çörəyə duz səpib yemişik yavan,
Aclığı ürəklə qarşılamışıq.
Ən əziz qonağı dədə-babadan
Biz duzla, çörəklə qarşılamışıq.
Oxlovu bərəkət «geyən» analar
Sac üstə duz səpib, yuxa yayıbdır.
«Qız yükü-duz yükü» deyən analar
Qızının başına duz dolayıbdır.
Yaylaqda yaylıma yetişən sürü
Cumub arxacdakı duz daşlarına.
Bəzən düşünürəm – nədir ki, sirri,
Duz niyə hopubdur göz yaşlarına?!
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Duzun siqləti var duz dağı boyda,
Çətindir imtina bu dad, bu tamdan.
Duzsuz bir ömürdən kimə nə fayda –
Adamlar qaçırlar duzsuz adamdan…
2017
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FİKİR ADLI ŞUM YERİNDƏ
Hər açılan səhərimi
Qarşıladım doğum kimi.
Dağlar mənə dağ çəkəndən
Dağ görmədim dağım kimi.
Yollarımda daş göründü,
Əriməyən qış göründü.
Dünya mənə boş göründü
Solum kimi, sağım kimi.
Budaq üzdə, kök dərində,
Ağac ömrü köklərində.
Fikir adlı şum yerində
Göyərmişəm toxum kimi.
2015

46

Anama layla

BU KƏNDIN ADAMLARI
Meşəni qırdılar odun etdilər,
Qızları qarımış qadın etdilər
Bu kəndin adamları.
Örkənin üstünə darı səpdilər,
Balsız pətəklərə arı səpdilər
Bu kəndin adamları.
O büllur bulaqlar qurudu guya –
Arxı çevirdilər içməli suya
Bu kəndin adamları.
Sünbül zəmisinə daraq çəkdilər,
Ələ nə keçdisə araq çəkdilər
Bu kəndin adamları.
Yazı gözləyirlər – qışdan çıxara…
Daş da yox çörəyi daşdan çıxara
Bu kəndin adamları.
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Əyib tərəzini, su qatıb südə
Qalıblar boş-bekar, azad, asudə
Bu kəndin adamları.
Kimlərin uşağı, ya nəvəsidir,
Hansı adamların törəməsidir
Bu kəndin adamları?!
2017
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QÜRBƏT QIYAMƏTİ
Bu da bir taledir, bu da bir yazı,
Sevgidən seçmirlər qürbəti, qardaş.
Vətəndən qürbətə gedənlər bilir
Acıdır qürbətin şərbəti, qardaş.
Yadlaşıb gedirsən, yaddan çıxırsan,
Yad sözə dönürsən yad dillərində.
Qürbətin istisi qəlbi isitmir,
Soyuqluq sayrışır qəndillərində.
Bir küçə tinində yıxılıb qalsan
Dönüb üzünə də baxan tapılmır.
Ölüyə «müştəri» nə qədər desən,
Diriyə bir sahib çıxan tapılmır.
Qərib yuxusundan vətən çəkilmir,
Bu dəli sevgidən heç doymur onlar.
Doğmalıq gəzməyin yad məmləkətdə –
Qəribin qəbrinə gül qoymur onlar.
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Yad eldə səadət gəzənlərimiz
Niyə ətəyindən bu daşı tökmür?
Qürbət qəriblərə ögey anadır –
Ölsən ölümünə göz yaşı tökmür.
Aldadıb, bal dadıb çəkəndə yad el
Yurdunda öz behin, bazarın ola.
Qürbətdə qızıldan qəsrin olunca
Vətəndə torpaqdan məzarın ola.
2017
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***
Dünya binə olandan
Yer kürəsi dolaşıq,
Tökülən qanlar üçün
Bəs etməyir barışıq.
Qatillərin gözündən
Boylanır qara işıq.
«Ölüm Allah əmridir»
Deyənlər səhv edirlər.
İnsanlar öz əliylə
İnsanı məhv edirlər…
2016
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ÇU ÇAYI
İki dağ arasıyla
Axıb gedir Çu çayı.
Arada yoxa çıxır,
Görən olmur bu çayı.
Axır yerin altından,
Çıxır yerin üstünə.
Qamarlayıb aparır
Toxunsalar şəstinə.
Qanlı qıpçaq çölünün
İzini yuyub gedir.
Qarlı Ala-Taunun
Dizini yuyub gedir.
Yaydan çıxan ox kimi
O, tələsir hədəfə.
Bu çayın qıjovunda
Duruluram hər dəfə.
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Qayaların içindən
Yol salıb-yarğan yolu.
Sahilində sürünür
Hələ də karvan yolu.
Məcrasının mamırı
Balıqlara yuvadır.
Burda başqa təbiət
Burda başqa havadır!
Firuzəyi səmadan
Bazımıza nur yağır.
Solumuzda gün çıxıb,
Sağımızda qar yağır.
Yovşan ətri qarışıb
Nəfəsinə bu çayın.
Düşünürəm – olaydım
Əvəzinə bu çayın.
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Buz bulaqdan başlayıb
İsti göldə* bitəydim.
Hərdən də Çu çayı tək
Bir az gözdən itəydim…
2014

*

İssıkgöl nəzərdə tutulur
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BİR VADİDƏN GÖRDÜKLƏRİM
Şappıltıyla üzüb gedir
Çu çayının qara balıqları.
Bir tərəfdə Ala-Tau,
Bir tərəfdə
Balasaqun xarabalıqları…
Bu vadidən
açıq-aşkar görmək olur
yaxın, doğma uzaqları.
Göy qübbəsindən,
Türk qibləsindən
boylanır Tanrı dağları.
Yumruq-yumruq yurtalar
Metenin nişanəsi,
Batının nişanəsi,
Atillanın, Çingizin,
Teymurun kaşanəsi.
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Dilimdə dua,
Əlimdə kımız
Küləyə qoşulur pıçıltım:
Var olsun xalqımız,
Bar olsun soyumuz.
Türkün dirəyi olsun
Dirəksiz göyümüz!
Çolpon – Ata, 2014
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ƏR MANASIN AULUNDA
Tappır-tuppur,
Tappır-tuppur…
At nalından
Alov qopur.
Tappır-tuppur,
Tappır-tuppur.
Bədöy kəhər yorğa gedir.
Qara bulud arasından
Qan iyinə qarğa gedir.
Tappır-tuppur,
Tappır-tuppur…
At kişnəyir, qurd ulayır –
Mürgüləyən zamanların
Yaddaşını qurdalayır.
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Gözlərimin qabağına
Qırx çorolu Manas gəlir.
Yenilməyən yurd oğlunun
Pişvazına Talas gəlir.
İynəyarpaq ardıcların
Ətri çölü məst eləyir.
Yol yolçunu yurda çəkir,
At özünə qəsd eləyir.
Tappır-tuppur,
Tappır-tuppur…
Naldan qopan qığılcımın
Şimşək yatır çaxımında.
Gördüklərim təzə deyil –
Həyat köhnə axımında…
Talas vilayəti, 2014
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QIRĞIZ YAYLASINDA
İçdik qımızı,
Çaldıq komuzu,
Tanıdıq qırğızı.
Başımız üstündə
Günəş doğdu O da qırmızı.
Yurtaya tələsirdi
Atı yorğa Qıpçaq qızı.
Əriş-arğac yolları
Əriştə kimi udurdu
Qara qırğız atı.
Bu qədər canlı
görməmişdim kainatı…
Çolpon-Ata
19 sentyabr 2014
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İSSIKGÖLDƏ
Hər ləpənin ləngərində
Bir tarixin bükümü var.
Dalğaların dili laldır Qorxumu var, ürkümü var?
Bir tərəfdə Ala-tau,
Bir tərəfdə Tanrı dağı.
Tüstülənir zaman-zaman
Şamlıqda şaman ocağı.
Qolumuzda qolbaq olur
Gölün zümrüd "muncuqları".
Su içindən işıq saçır
Qızıl balıq pulçuqları.
Hava soyuq, göl istidir Suda Tanrı nəfəsi var.
İnanmıram göllər içrə
İssıkgölün əvəzi var.
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Atılmışam ağuşuna,
İssıkgölüm - isti gölüm.
Deyirlər ki, bir gün sənə
Qovuşana yoxdu ölüm…
İssıkgöl,
18 sentyabr 2014
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BÖYÜKÇÖL
Bir kurqana söykənib
Göy üzünə baxıram.
Bu göyün göylüyünü
Gözlərimə sıxıram.
Qulağıma səs gəlir:
- Göytürklərin göyü bu…
Qanıma qan calayır
Uçan bulud, axan su.
Ot basan bir cığırla
Ayağım tanış olur.
Tanrıdağın hər daşı
Baş altda balış olur.
Ayağıma ilişir
Ay şəkilli at nalı.
Manasın qırx çorosu
Xəyalımda atlanır.
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Alaçıqlar, yurtalar
Bitib göbələk kimi.
Gül-çiçəkli yamaclar
Dağlara bələk kimi.
Türkün ömür kitabı,
Böyük tarix – Böyükçöl.
Əcdadımız deyib ki,
Burda doğul, burda öl!..
Qırğızıstan,
2015
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HƏR GÜN ÖMÜR-GÜN DEYİLMİŞ
Bu zamanda yaşamağı
Öyrədin mən də yaşayım.
Niyə qalım Günə həsrət –
Dumanda, çəndə yaşayım?
Atıldım ömür düzünə,
Gördüm əyrisi, düzü nə.
Gəlmədim ki, yer üzünə
Çıxıb gedəndə yaşayım.
Elim varmı obam ola,
Od-ocağım, sobam ola?
Quru canım yuvam ola
Ruhtək bədəndə yaşayım.
İstitmir bu ocaq məni,
Hərdən çəkir uzaq məni…
Qoymur arvad-uşaq məni
Gözündən gendə yaşayım.
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Zaman ötmüş, vaxt yeyilmiş,
Qürubdayam – Gün əyilmiş.
Hər gün ömür-gün deyilmiş,
Demirəm gündə yaşayım.
Şəhər üzü nə soyuqdu,
Bu soyuqluq isti oxdu.
Mən doğulan o kənd yoxdu –
Qayıdım kəndə, yaşayım.
Adil Cəmil, olma bihal,
Xaqanini bir yada sal…
Düşünmə ki, qolda qandal,
Ayaqda kündə yaşayım.
2016
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BƏLKƏ DƏ…
Qürub səhər çağının,
Qocalıq körpəliyin
təkrarıdır bəlkə də…
Doğulmaq ar deyilsə
Ölmək də heç ar deyil
Dünya adlı «ölkədə».
Olum da təkrar kimi,
Ölüm də təkrar kimi.
Bəlkə də heç yoxuq biz,
Görünürük var kimi…
2016
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DURULDUM
Zaman süzgəcindən keçirdi məni –
Min yol durulmuşdum, bir də duruldum.
O taylı-bu taylı taleyim oldu –
Arazda boğuldum, Kürdə duruldum.
Hicran var, vüsal var külli-bəşərdə –
İnsan gah ayrılar, gah birləşər də…
Dedilər qohumdur xeyir də, şər də,
Xeyirdə duruldum, şərdə duruldum.
Elə ki, yurd yerim viranlıq oldu,
İşıqlı günlərim qaranlıq oldu.
Sevincim həmişə bir anlıq oldu,
Boy verib kədərə, dərdə duruldum.
O kəs ki, didərgin düşər elindən
Yurd-yuva kəlməsi düşməz dilindən.
Ömrümə lil axdı namərd əlindən,
Söykənib mərd oğlu mərdə duruldum.
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Adil Cəmiləmsə söz-sovluyam mən,
İçimdə vulkan var – alovluyam mən.
Yerim Yer üzüdür – Yer oğluyam mən,
Göylərə boylanıb yerdə duruldum.
2016
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ETİRAF
Yaşlı adamları ağlamaq olmur –
Adamın gözündən yaş çıxmır vallah.
Dərindən dərk etsən gəldi-gedəri
Ölüm fəlsəfəsi boş çıxmır vallah.
Deyirlər «yaşını yaşayıb getdi…»
Bunu deyənlərin gözləri dolmur.
Qışdan soyuq imiş yaşın soyuğu –
Yaşlıya yaş töküb ağlamaq olmur.
Hər gün son gününə tələsən insan
Nə desin əzrayıl qovan ömrünə.
Alışıb-yanırıq bir gənc öləndə –
Göz yaşı tökürük cavan ömrünə.
Yaranış yaşıdır ölümün yaşı,
Tarixi yüz ildən, min ildən deyil.
Onsuz da ağlasan, ağlamasan da
Göz yaşı kimisə dirildən deyil.
2016
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VAHİMƏ
Çaylar tərsinə axsa,
Günəş gecələr doğsa,
İlan göydə sürünsə,
Balıq quruda üzsə
Demək dünya dağılır.
Dağlar düzə çevrilsə,
Astar üzə çevrilsə,
İnsan insan qəlbini
Sındırıb çilikləsə,
Adam adam ətinə
Qəfildən yerikləsə
Demək dünya dağılır.
Ümman olsa gəmisiz,
Torpaq olsa zəmisiz,
Ağac görsən kölgəsiz,
Ay doğulsa ləkəsiz
Heç şübhəsiz, bəlkəsiz
Dünya dağılır demək…
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Kimsə gəlsə hardansa
Ağ qanadlı at ilə
Demək vidalaşırıq
Qaranlıq həyat ilə –
Demək dünya dağılmır;
Demək dünya durulur,
Demək dünya qurulur…
2016
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AĞKÖYNƏK
Bu, qətl günü icra olunan bir ayin idi…
Dağ kəndində doğulan
Bir məsum uşaq idim.
Qanmayan çağlarımda
Kef-damağı çağ idim.
İldə bir yol kəndimiz
Yığışardı bir düzə
Şaxsey-vaxsey gedərdi
Ər kişilər üz-üzə.
Qara geyən qadınlar
Dönüb qara buluda
Göz yaşı tökərdilər
İmamların yolunda…
Böyüklər ağlayanda
Ağlayardı uşaqlar.
Bir də bir adət vardı
O zamanlar, o vaxtlar:
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Molla Məmmədqulunun
Başqa idi iş-gücü.
Saçımızda gəzərdi
Onun iti ülgücü…
Bircə göz qırpımında
Başımızı qırxardı.
Ağ köynəyi kəfən tək
Boynumuza taxardı.
Sonra da çapılardı
Ülgüc ilə başımız.
İmamların xətrinə
Çıxmazdı göz yaşımız.
Elə ki, tökülərdi
Ağ köynəyə al qanlar.
Bir az rahatlanardı
Nalə çəkən insanlar.
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O ülgücün çapığı
Dərd verməzdi heç kimə.
Yara qaysaq bağlayıb
Sağalardı beş günə.
İndi Qərbin ülgücü
Şərqi edib «ağköynək».
Müsəlmanın yarası
Sağalmırsa bəs neynək?!..
2016
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ANAMIN XATİRƏSİNƏ
Bir qəmli dastan idi
Bu sabah bitdi anam.
Anaların içində
Gözümdən itdi anam.
Dərdi gəlmədi dilə –
Yaşadı qürur ilə.
Üzündəki nur ilə
Üzünü örtdü anam.
Canımdan can qoparıb,
Son mənzilə o, varıb
Dünyamı da aparıb
Dünyadan getdi anam.
4 sentyabr, 2016
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GÖY ÜZÜ SƏS SAXLANCIDIR
Mənəm-mənəm deyənlərin
Mənliyində Mən yox imiş.
Şoran yerin sünbülündə
Qovurğalıq dən yox imiş.
Süddənyanıq zülmət üçün
Aylı gecə süd rəngində.
Bulaqların zümzüməsi
Dağ çayının ahəngində.
Dan üzünə qalan ulduz
Yoxa çıxır yana-yana.
Hər insanın qan kökü var –
Yol yaxındır qandan qana.
Arı küssə pətəyindən
Bu ayrılıq beçə verər.
İblisə iman gətirən
Bu dünyanı heçə verər.
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Hələ həyat davam edir.
Aldığımız hər nəfəsdə.
Göy üzü səs saxlancıdır –
Biz qalırıq qalan səsdə.
2016
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HƏR ŞEYİ GÖRƏN VAR
Hər şeyi görəndir hər şeyə sahib,
Kim var ki, nə var ki, izlənə bilmir?
Kilsə kölgəsində gizlənən rahib
Allahın gözündən gizlənə bilmir.
Qaranlıq yayınmır Ay işığından,
Gecənin sirrini açandır səhər.
Dumanlı dünyanın qarışığından
Günəşi doğmağa qaçandır səhər.
Çox da ki, çoxunun sirri dərində –
Zamanın əlindən sirr ötüşməyib.
Qəbri itkin düşən fatehlərin də
Əməli tarixdən itkin düşməyib.
…Hər şeyi görəndir hər şeyə sahib,
Kim var ki, nə var ki, izlənə bilmir?
Kilsə kölgəsində gizlənən rahib
Allahın gözündən gizlənə bilmir.
2017
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YUXU GÖRMÜRƏM
Var-yox arasında var isə yuxu
Mən varı görmürəm, yoxu görmürəm.
Qəribə həyatdır, qəribə duyğu –
Haçandır yatıram – yuxu görmürəm.
Bəlkə də beynimin damarlarında
Tərəzi əyilib, «balans» düzəlmir.
Hələ də yuxumun qılıncı qında,
Mənə də verilən bu şans düzəlmir.
Nə olsun yadımdan çıxmayır bir an,
Atamı, anamı axı görmürəm.
Bəlkə yuxularım çin olduğundan
Haçandır yatıram yuxu görmürəm?..
2017
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YAŞI ÇOXDUR GÖZ YAŞIMIN
Kimsə bilməz sabahını,
Gedən bilməz nədən gedir.
Bölünürsən aya, günə,
Vaxtın gedir, vədən gedir.
Bu dünyanın min rəngi var,
Matəmin də çələngi var…
Həyatın öz ahəngi var –
Gələn gəlir, gedən gedir.
Olacaqdan olmaz qaçan,
Sahibinə qalmaz bu can.
Göy üzünə ruhdur uçan,
Yer altına bədən gedir.
Bəlasıyam öz başımın,
Yaşı çoxdur göz yaşımın.
Şəhid olan soydaşımın
Kimliyində Vətən gedir…
2017
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BU ÖMÜR-GÜN
Mən çölümdən yıxılmadım
İçdən qurula-qurula.
Yaxın-uzaq bu yolları
Yordum yorula-yorula.
Şenliklərdə şellənmədim,
Təpiklənib hellənmədim.
Dağ çayıyam, lillənmədim –
Axdım durula-durula.
Sınıq qəlbim qəm çuvalı –
Günlər gördüm zəncivari.
Bu ömür-gün zəncirvari –
Harda qırıla, qırıla…
2017
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SORUŞMAYIN ƏHVALIMI
Dünya fani, ömür hədər,
Gedən gəlməz, gələn gedər.
Azdı sevinc, boldu kədər,
Boldu, boldu də…
Soruşmayın əhvalımı,
Görən görür bu halımı.
Soldurdular baharımı,
Soldu, soldu də…
Ürəyində kin olmadım,
El-obadan gen olmadım.
Bir də gördün mən olmadım –
Oldu, oldu də…
2017
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GÖRDÜM
Qartal yuvasıydı bizim zirvələr,
Əyilməz dağların əzmini gördüm.
Hayanı dolaşdım, hara baxdımsa
Tanrının sehirli rəsmini gördüm.
Onda gördüklərim bir əfsanədir,
Titrəyən ürəyim indi nanədir.
Bir çəmən üstündə yüz çiçək nədir,
Hərəsi bir rəngdə yüz mini gördüm.
Mən orda bilmişəm sözün tamını,
Şair eləmişdi dağlar hamını.
Məmmədin, Bəhmənin od ilhamını,
Şəmşirin hikmətli nəzmini gördüm.
2017
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DÜNYA DƏRK ELƏMİR
MƏNİM DAVAMI
Haçandır üzünə salıb yaşayır
Dədəmin tikdiyi evdə erməni.
Qaçqınıq, köçkünük, didərginlərik –
Biz zillət içində, kefdə erməni.
Haramdan törəyən birisi varsa,
Donuz dərisindən dərisi varsa,
Kökündə xəyanət kürüsü varsa
Gəlir göz önünə siftə erməni.
Dünya dərk eləmir mənim davamı,
Kor gözlər görməyir uçuq yuvamı.
«Mənimdir» söyləyib milli havamı
Çalır balabanda, dəfdə erməni.
Beləcə nə dava, nə barışıqdır,
Yer üzü yamanca qatqarışıqdır…
Şeytan əməlinə yaşıl işıqdır
Bütün qapılara cəftə erməni.
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Bu dərdlər adamı gora qaytarır,
Gora da sifəti qara qaytarır.
Əlinə keçibsə hara qaytarır –
Tapıbdı torpağı müftə erməni.
2017
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ÜRƏK TUMURCUQ MİSALLI
Yaşamaq asan deyil,
«Asan xidmət» deyil yaşamaq.
Daş daşımaqdan ağırdır
Bir ömrü daşımaq.
İnsan ömür boyu
Əkində, biçindədir.
İnsan insanlar içində yox,
Ürəyinin içindədir.
Ürək tumurcuq misallı –
İnsan ürəyindən çiçəkləyir,
Ürəyindən yarpaq tökür.
Bəlkə yenə çiçəkləyər deyə
Dirilər ölülərin
Üstünə torpaq tökür…
2017

86

Anama layla

BİZİM O KƏND
Bizim kənddə molla yox idi,
Amma hamının Allahı vardı.
Bizim kənddə Məscid yox idi,
Amma ibadət yeri gündoğan idi.
(Bu da bir zaman idi…)
Bizim kənddə namaz qılanlar
Barmaqla sayılırdı,
Amma barmaqla göstərilmirdi.
Qibləsiz deyildi o kənd,
Qübbəsiz deyildi o kənd.
Günahsız bəşər olmur,
Günahsız deyildi o kənd.
Mollasız, məscidsiz olsa da
Allahsız deyildi o kənd.
2017
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BƏDBİN TANIŞIMA NİKBİN MƏKTUB
Ölən arzuların dərdini çəkmə,
Bir daha acıma talesizliyə.
Ürək qübarını gözündən tökmə,
Polad da güc gəlməz poladdizliyə.
Elə bu dizlərlə can at zirvəyə,
Qalib dedikləri o ad belədir.
Əzizim, and olsun bu yerə, göyə
İnsan doğulandan həyat belədir.
Taleyin yolları döyüş yoludur,
Əriyən qaranlıq işığa qənşər.
Dünya dedikləri hələ də budur:
Barışa bilməyir xeyir ilə şər.
Yazılan yazıdır çəkilən ağrı,
Gərək naxış düşə öz məqamına.
Ucaltmaq istəsə bir kəsi Tanrı
Onu ucaldırmış söz məqamına.
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Yoluna atılan daş-kəsəkləri
Əzm ilə əzməsə əzilər insan.
Məzarçün düşünsə gül-çiçəkləri
Ölüm havasında üzülər insan.
Belədir dünyanın gəldi-gedəri,
Biz kimik gələndən, gedəndən ayrı.
Canımız yanmasın candan ötəri –
Ruh olub gəzərik bədəndən ayrı.
2017
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PAYIZLA ÜZ-ÜZƏ
Ayağım altına sərilib payız,
Yarpaqlar yaşayır xəzan ömrünü.
Meşə çeviribdir əlvan rənglərə
Günəşdən nur alıb qızan ömrünü.
Çöl-çəmən qızarır dan yeri kimi,
Qızılı payızın gəlişidir bu.
Gözəllik bu qədər göz oxşamazdı –
Ana təbiətin əl işidir bu.
İlk bahar, son bahar fərqli biçimdə,
Fəslin önəmi yox bu həyat üçün.
Yaman səbirsizdir sevənlər indi –
Payızı gözləmir toy-büsat üçün.
Ömrün fəsilləri ürəkdən keçir –
Ürəkdə bahar var, ürəkdə payız.
İnsanın ruhuna qatıla bilə
Bu rəngdə son bahar, bu rəngdə payız…
2017
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YARI BAHAR, YARI QIŞAM
Yurd yanğımı heç soyutmaz
Dağların qarı olsa da.
Solmuş güldən şirə çəkməz
Xəyalım arı olsa da.
Çox şeyi vaxtsız deyirik,
Bəlkə də haqsız deyirik.
Biz hələ də «qız» deyirik
O qızlar qarı olsa da.
Yalqızın bölgəsi yoxdur,
Qəribin ölkəsi yoxdur.
Ağac var kölgəsi yoxdur,
Bəhrəsi, barı olsa da.
Tikan bitsə gül yerinə
Ağlayanın gül yerinə.
Sarmaşıq sünbul yerinə
Qoyulmaz – sarı olsa da.
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Yarı bahar, yarı qışam –
Göyərmişəm, qurumuşam.
Necə deyim yarımışam
Bu ömür yarı olsa da…
2017
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BU KARVANDA
Başıma yüz bəla gəlir
Ürəyimə daman yerdən…
Çox kəsibdir qabağımı
Bulud göydən, duman yerdən.
Bu karvanda köç elədim,
Həyatımı heç elədim.
Ürəyimdə gecələdim –
Yara aldım yaman yerdən.
Hər çınqıya alışmadım,
Hər qatqıya qarışmadım.
Taleyimlə barışmadım –
Adam küsər uman yerdən…
2017
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SİRRİ AÇILMAYAN SABAHDI ONLAR
Nəvələrim Fidana, Aytaca,
Toğrula, Nihada
Mənim nəvələrim mənim sərvətim,
Tanrı vergisidir oğul-qız payım.
Deyirəm bəsimdir bu səadətim,
Mən bəxti, taleyi niyə qınayım?!
Mələk nəvələrim alır havamı –
Hərdən acıqlıyam, hərdən kürəm mən.
Gözümün önündə ömür davamı Gözümün önündə böyüyürəm mən.
Övlad məhəbbəti bir ayrı sevgi,
Nəvəli günlərim başqa həyatdır.
Nəvə dedikləri mən görürəm ki,
Kainat içində bir kainatdır.
Çiçəyim çırtlayır «baba» sözündən,
Bu yaşa gəlməyin özü bir şərəf.
Öpüb nəvələrin nurlu gözündən
Baxmaq istəmirəm qüruba tərəf.
94

Anama layla

Hələ bilinməyir o səs, o səda,
Sirri açılmayan sabahdı onlar.
Dünyaya gəliblər məndən arxada,
Məndən irəlidə, qabaqdı onlar.
Belədir bu həyat, olsam da harda
İstərəm onları sevim doyunca.
Köhnəlir ən təzə oyuncaqlar da
Həmişə təzədir baba-oyuncaq.
2017

95

Adil Cəmil

QAYIT
Zirvəyə çıxardım bircənəfəsə,
Hardasan, ey mənim o yaşım, qayıt.
Yaşamaq xətrinə yaşa doluram,
Yaylağım, oylağım, dağ-daşım, qayıt.
Daşan səbrimizə dözən can deyil,
Hələ də arzumuz «qana qan» deyil.
Yaylağım, oylağım qayıdan deyil,
Özün öz yuvana, yurddaşım, qayıt.
Kəlbəcər deməkdən dilimiz qabar,
Nəyi dəyişir ki, bu qəm, bu qübar?
Yolumu gözləyən bir səltənət var –
Yurda qayıtmağa, yaddaşım, qayıt.
2017
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ÜRƏYİNLƏ ƏRİTMİSƏN DAŞI SƏN
Dağlar oğlu, tədqiqatçı alim, səriştəli pedaqoq
Müseyib Yunisovun altmış yaşında oxunan şeir
Qədim Oğuz obasından gəlmisən,
Harda olsan bu biçimdə oban yox.
Çox bağlısan dədə-baba yurduna,
Bu şəhərin havasında havan yox.
Ömür yolu gah günəşli, gah duman,
Açılmayan sabahlara nə güman?
Taleyinlə barışmısan hər zaman
Heç kəs ilə döyüşün yox, davan yox.
Gizlətmisən gözündəki yaşı sən,
Ürəyinlə əritmisən daşı sən.
Yaz bilmisən dost yolunda qışı sən,
Səndən ötrü belə yolda tufan yox.
«Budağında» bara dönüb nəvələr,
Sərvət olub, vara dönüb nəvələr.
Üz-gözündə nura dönüb nəvələr –
Nəvə kimi dərdi, qəmi sovan yox.
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Mərd olana kömək olub alxışın,
Bəs eləyib namərdə bir baxışın…
Bığ altından baxıb gülür altmışın:
Belə yaşda belə gümrah cavan yox!
2016
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ONUN YOLU – HAQQIN YOLU
Türk xalqlarının dəyərli folklor araşdırıcısı
professor Fikrət Türkmənə
O bir canda neçə candı –
Millət üçün şamtək yandı.
Türkiyədi, Türküstandı
Fikrət Türkmən.
Tükənmir arzu-muradı,
Ruhumuzda gəzir adı.
Hara getdi türk aradı –
Fikrət Türkmən.
Tanrıdağın zivrəsində,
Altayların çevrəsində
Boy göstərdi öz səsində
Fikrət Türkmən.
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Qırğızlara sirdaş oldu,
Oğuzlara qardaş oldu,
Türkmənlərə adaş oldu
Fikrət Türkmən.
Anasıdır Anadolu,
Onun yolu – haqqın yolu.
Türk oğludur dəli-dolu –
Fikrət Türkmən!
2015
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ANKARADA SONBAHAR
Ankarada sonbahar
İlk bahardan əlvan Nur saçır hər yan.
Çiçəklər ölmək istəmir,
Yarpaqlar tökülmək.
Bu şəhərə
dövrəsindəki ormanların,
uzaqdakı qarlı dağların
nəfəsi gəlir.
Adama
yaşamaq həvəsi gəlir.
Şükürlər olsun Tanrıya Göy üzü günəşsiz deyil,
ürəklər atəşsiz deyil.
Günəş ana qucağı üşüyənləri alır ağuşuna.
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Torpaq acdır
sonbaharın
yağmuruna, yağışına.
Əskişəhər yolunda
simit satan qarının
gözündə gülür günəş,
babasının belində
bardaş quran çocuğun
üzündə gülür günəş.
Anladım ki, bu zaman
sonbahar son deyilmiş.
...Ankarada sonbahar
İlk bahardan gözəlmiş.
Ağaclar altun kimi,
Yamaclar altun kimi
Közərdikcə közərmiş...
2018
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ÜZÜNTÜ
Xəstəxana önündə
var-gəl edir adamlar.
Kimisinin ürəyi
həyəcan dolu.
Kimisi də məyusdur Eşitdiyi xəbərdən
yanına düşüb qolu.
Birisi də baxıram
gəzişir veyil-veyil.
Köhnə-köşkül libasda
olsa da
dilənçi deyil əl açmır kiməsə,
əlləri cibindədir.
Amma bu kişi
elə bil
quyunun dibindədir.
Birgünlükdən oxunur
gözündə dərd yazısı,
üzündə qəm dastanı,
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sanki demək istəyir
məni yaxından tanı...
...Bir siqaret istəyir,
yüz dəfə "sağ ol" deyir.
Soruşuram xəstənmi var?
Açır dərdini birdən-birə
yurd dışından gələn müsafirə:
arvadım xərçəngdir,
beş-altı günlük ömrü qalıb
dedi həkim,
ağırdır yüküm...
Ağlayıb çocuqlarını
görmək istəyir qadın.
Onları köydən gətirmək üçün
əlli lirə bulamadım.
İndi telefonumu satmaq istəyirəm
əlli lirəyə özümü çatdırım köyə...
...Bu zaman zəng gəlir ona.
Kövrələ-kövrələ danışır:
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- Hə, qızım, gözləyin,
gələcəyəm,
sizi ananıza yetirəcəyəm...
Amma daha mənimlə
danışa bilməyəcəksiniz,
çünki bir azdan
telefonumu satacağam...
...Əlli lirə uzadıram ona,
satma telefonunu - deyirəm
Zatən mən də deyiləm
zənginlərdən birisi,
Allaha əmanət olsun
gerisi...
Ankara, Qazi xəstəxanası
noyabr 2018
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QOCANIN QƏRARI
Qızılay qələbəliyində
Şüşəbənd bir restoran.
Hamı yeyib-içir,
Siqaret tüstüsündə
burulur zaman.
Tində xırdavat satan
bir qoca da onlara
baxaraq gülümsəyir
Mənə tutur üzünü,
Eşitdirir sözünü:
- İndi dövran başqadır,
bu yeməklər öldürəcək,
deyir bizi.
Sonra da qərar verir:
- Yediklərimiz yeyir bizi...
Ankara, noyabr 2018
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DARIXDIM
Darıxdım, yaman darıxdım
Yamaqlı küçəmizdə
Ucalan göydələnlər üçün,
Gedib-gələnlər üçün.
Darıxdım,
yaman darıxdım
bağ evimizin
suvanmamış hasarı üçün,
Qaraşəhərin
yaşıl bazarı üçün,
ata-anamın
Masazırdakı qoşa məzarı üçün...
Darıxdım,
yaman darıxdım
nəvələrimin dilində bitən
baba sözündən ötrü.
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Fidanın, Aytacın,
Toğrulun, Nihadın
özündən ötrü.
Darıxdım,
yaman darıxdım
doğmalarımla
paylaşdığım anlar üçün,
darıxdım
məndən ötrü
darıxanlar üçün.
Ankara, dekabr 2018
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BİTİRDİM
Nə var ki, səhrada gül bitirməyə,
Mən daşın üstündə daş da bitirdim.
Gözlərdən gizlətdim dolan gözümü,
Solğun yanağımda yaş da bitirdim.
Məni sevməyənə sevgimi verdim,
İsti ürəyimi ev kimi verdim.
Üşüyən dostuma kürkümü verdim,
Yazın həvəsiylə qış da bitirdim.
Bilmirəm mən nədən batdım günaha,
Gecələr qovrulub çıxdım sabaha.
Ayımdan, ilimdən nə qaldı daha,
Ömrümü mən bərkdə, boşda bitirdim.
Ankara, dekabr 2018
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A ZALIM FƏLƏK
Yaşamaq istədim, a zalım fələk,
Sorğusuz sitəmlər çəkdirdin mənə.
Yaşamaq istədim, bir az yaşamaq,
Diriykən qəbrimi tikdirdin mənə.
Söndürdün odumu, ocaqlarımı,
Soldurdun yamyaşıl bucaqlarımı.
Qurudub qaynayan bulaqlarımı
Səhrada ağaclar əkdirdin mənə.
Kimlər yandırası, kimlər yanası,
Belə yaşamağın nədir mənası?..
Üzüldü ömrümün əlvan hanası,
Onu ilmə-ilmə sökdürdün mənə.
Çətinə tuş gəldim asan yerinə,
Adili qoymadın insan yerinə.
Gurşad əvəzinə, leysan yerinə
Gözümün yaşını tökdürdün mənə.
2018
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İSTİQLAL FƏDAİSİ
M.Ə.Rəsulzadənin qəbri önündə
düşündüklərim
Əsri məzarlığında
Uyuyursan illərdir.
Sənə həyan bayrağın,
Bir də təzə güllərdir.
Tale tapşırdı səni
O zaman bu torpağa.
Düşdün bizdən uzağa,
Düşdün gözdən uzağa.
Bilmirəm tutuşdumu
Qəlbindəki o niyyət,
Bilmirəm bəs etdimi
İnsanlara hürriyyət.
Bilmirəm bilirsənmi
Azərbaycan azaddır.
Mən bütün varlığımla
Duyuram ruhun şaddır.
Sən istiqlal dahisi,
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Sən millət fədaisi.
Enməyən bayrağınla
Qayıtdı Cümhuriyyət.
Tarix təkrarlanırmış,
Qismət var imiş əlbət...
...Yurddaş qanı töküldü
Azadlıq yollarında.
Ərənlər can verdilər
Vətənin qollarında.
Qan ilə suvarıldı
Azadlığın ağacı.
Yoxmuş başqa əlacı...
Qurduğun Cümhuriyyət
Bir də qurulmaq üçün
Biz təzədən qurulduq.
Düşmən nişan alanda
Qarabağdan vurulduq.
Zəngəzurdan silindi
Xalqımın ləpirləri.
İtirib-batırdılar
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Min illik qəbirləri.
Fəlakətlər yaşadıq,
Biz bu yoldan dönmədik.
Yüksələn bayrağınla
Biz yüksəldik, enmədik!
Ankara, Əsri məzarlığı
28 may 2018
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БЮЙЦК ШЯЩЯРЛЯРДЯ
Бюйцк шящярлярдяки
кичик адамлар
кичик шящярлярдяки
бюйцк адамлардан
бюйцк эюрцнцр.
Бюйцк шящярлярдя инсан
бюйцк арзулара бцрцнцр,
бюйцк йола чыхыр –
ня мякан ону сыхыр,
ня заман ону сыхыр.
…Бюйцк шящярлярдя
бюйцмяйин сирри вар –
«балыг дярйада бюйцйяр»
демиш улулар…
Анкара, 2018
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AY OĞUL ATASI,
OĞULSAN TABLA
Orxanımın ölməz xatirəsinə
Daha varlığıma bu dünya dardı,
İşıqlı nə varsa aparıb getdin.
Dilimdə bir "oğul" kəlməsi vardı,
Onu da dilimdən qoparıb getdin.
Sənin otağının qapısı bağlı,
Açmağa, ay bala, əlim gəlməyir.
Ürəyim yaralı, ciyərim dağlı,
"Sən yoxsan" deməyə dilim gəlməyir.
Sənsiz ötüşməyir bircə anım da,
İçim sızıldayır - bəlkə duyursan?..
Atamın, anamın qəbri yanında
Mənim əvəzimə sən uyuyursan.
Ürək şana-şana, qəlb didim-didim,
Xoşbəxt günlərimiz bura qədərmi?
Deyirdim ay oğul, çiynində gedim,
Atanın çiynində oğul gedərmi?
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Bu dərd bəs deyilmi ömürdən, gündən,
Taledən, qismətdən küskünlük üçün?
Dostlarım gözünü gizləyir məndən
Söz tapa bilməyir təskinlik üçün.
Ay oğul atası, oğulsan tabla,
Gedəni qaytarmır bu fəryad, bu ah.
Deyirlər möhkəm ol, özünü topla Verən də Allahdır, alan da Allah...
Hələ yazılmamış ağ varaq idin
Səni necə qıydıq qara torpağa?
Kasıb komamızda təmtəraq idin,
Söndü çırağımız - yanmaz bir daha...
Gizlicə ağlayan sevgilin qızın
Gözündən sel axdı, gözü doymadı.
Qəsdinə baxın ki, fələk qansızın
Səndən bizə qalan bir iz qoymadı.
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Anan mənə baxır solğun baxışla,
Saralan görürəm bacılarını.
Mən çəkə bilmədim, məni bağışla
Sənin o ağrını, acılarını.
...Nə olum təzədir, nə ölüm təzə,
Məzar nöqtəsidir gedilən yolun.
Ay ata, ay ana, qurbanam sizə
Nakam nəvənizdən muğayat olun...
21 iyun 2019
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RUHUM YANIR
Öncə yurdumu itirdim,
Sonra atamı,
Sonra anamı…
Hələ ölməmişdi içimdəki
Yaşamaq inamı.
İndi də oğlumu itirdim –
Yeganə oğlumu.
Siz deyin, bundan sonra
Yaşamaq doğrumu?
Neyləmişdim, sən mənim bu yaşımda
Gözlərimdə yaşa döndün, ay oğul?!
Daha gəlməz allı-güllü baharım,
Ürəyimdə qışa döndün, ay oğul.
İndən belə ağlamağın nəfi nə?!
Əcəl varsa bu həyatın kefi nə?
Qapısından tək çıxdığın evinə
Tabutunla qoşa döndün, ay oğul.
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Ruhum yanır yanan canın içində,
Qəlbim dərdin, bağrım qanın içində.
Əlimizdən bircə anın içində
Uçub gedən quşa döndün, ay oğul.
Mən Adiləm – çaylar kimi çağlaram,
Fəryadımla dağları da dağlaram.
Qara daşa «Orxan» deyib ağlaram,
Niyə belə daşa döndün, ay oğul?!
2019
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DƏRDİM
Başımı götürüb hayana getdim
Məndən irəlidə yeridi dərdim.
Çəkiyə gəlməyən ağırlığı var,
Çəkilməz dərdlərin biridi dərdim.
Demərəm bu dünya bir gülzar imiş –
Ömür karvanına qəm ovsar imiş.
Sən demə dərdin də dili var imiş –
Nə susdu, nə də ki, kiridi dərdim.
Özüm də bilmədim nədir günahım,
Zülmətin içində gəldi sabahım.
Kükrəyən Arazı qurutdu ahım,
Kürü yatağından kürüdü dərdim.
Əkdiyim əkindən, biçindən yedi,
Doymadı – bağrımın içindən yedi.
Qalan taqətimdən, gücümdən yedi –
Dərdlərin təzəsi, təridi dərdim.
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Daha Adil Cəmil dirənib küncə,
Kimsə çəkdiyimi çəkməyir məncə.
Belimdə şələ var vallah ölüncə,
Neçəki diriyəm diridi dərdim.
Yessentuki
19.07.2019
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ANAMA LAYLA
Anam deyib öyündüyüm,
Həsrətində üyündüyüm
Daş sükutlu sonam, lay-lay,
Anam lay-lay, anam lay-lay.
Aylar, illər baş aldadır –
Hələ yurdun işğaldadır…
Viran evim, binam lay-lay,
Anam lay-lay, anam lay-lay.
Qəm bağında ümid əkən,
Yuvam deyib haray çəkən
Ömrü, günü fənam lay-lay,
Anam lay-lay, anam lay-lay.
Hicran məni dara çəkir,
Sən yatan məzara çəkir.
Ey dərdimə yanan, lay-lay,
Anam lay-lay, anam lay-lay.
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Bu taleyə mən nə deyim,
Səninlə bir dəfn etdiyim
Ümid lay-lay, inam lay-lay,
Anam lay-lay, anam lay-lay.
2018
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QURD AĞZI BAĞLAYAN
QARATEL QARI
Qurd ağzı bağlayan Qaratel qarı,
Çölü-biyabanda ulayan qurdun,
Qudurub bu meydan sulayan qurdun
Ağzını bağlamaq çətin ha deyil.
Böhtan adamının, şər adamının,
Göyə tapınmayan yer adamının
Namərdin, nakəsin, ya müxənnətin
Ağzını bağlamaq çətindir, çətin…
Qurd ağzı bağlayan Qaratel qarı,
Bu qədər qurdlara çatarmı gücün?
Oğul böyütmürük şəhid olmağa,
Quzu bəsləyirik qurbanlıq üçün.
Haçandır qalmışıq, Qaratel qarı,
Qonşuluq qanmayan qurdun əlində.
Yuxuda görürəm, yuxuda yalnız –
Əllərim əlçatmaz yurdun əlində…
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Ağacı içindən yeyən qurd da var,
Çətindir ağzını bağlamaq, qarı.
Qurtula biləydik qurd əllərindən,
Bir belə möcüzən olaydı barı.
2014
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BİZİM YERİMİZƏ
UTANIR DAĞLAR
Mən niyə yatmıram – almıram çimir,
Yarama basılan nə duz olubdur?
Şəfa bulağımda erməni çimir,
İstisu kafirə hovuz olubdur.
Dədəsi, babası görməyən günü
İndi Kəlbəcərdə görür erməni.
Cındır komasının qara üzünü
Bəyaz mərmərimlə hörür erməni.
Daşınır yurdumdan qızılım, civəm,
Meşəmdən ağacın yekəsi gedir.
Dözə bilirəmsə bu dərdə divəm,
Kəndimin palıdı, cökəsi gedir.
Bəs niyə yatırıq, niyə, qardaşım,
Belə yumşaq imiş səbrin balışı?
Oyulub, soyulub mənim dağ-daşım,
Salamat qalmayıb bircə qarışı.
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Quruyub o narzan bulaqlarımız,
Ölü balıqlara boyludur Tərtər.
Alaçıq görməyən yaylaqlarımız
Utanıb dumanla üzünü örtər.
Bizim yerimizə utanır dağlar,
İndi nə ad verək «dağlar oğluna»?
İmkan tapa bilsə o qərib diyar
Qoyub qabağına ağlar oğluna…
2019
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İSNİŞƏ BİLMİRSƏN
ÖZGƏ YUVAYA
Müdrik el ağsaqqalı, şairpublisist Qənbər Şəmşiroğluna
Gözlərin yol çəkir, ay Qənbər əmi,
Xəbər yox gələndən, gedəndən bəri.
Qaralıb günümüz-qara buludlar
Başımız üstündən ötəndən bəri.
Sən dayaq durmusan elə, obaya,
Xilaf çıxmamısan dədə-babaya.
İsnişə bilmirsən özgə yuvaya
Dilində Kəlbəcər bitəndən bəri.
Bilirəm, qəlbində neçə çat qalıb,
Orda biz yaşayan bir həyat qalıb.
Həsrətin yaşına quş da mat qalıb
Bu illər quş kimi ötəndən bəri.
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Ayımız, ilimiz gedir ahəstə,
Qaçqınıq, köçkünük-qulağı səsdə.
Ruhumuz yaralı, canımız xəstə
Şəfa bulağımız itəndən bəri.
Adiləm –ömrümü vermişəm sözə,
Söz də bu ağrıya çətin ki, dözə…
Murovun ö üzü görünmür gözə Qara duman qalxır vətəndən bəri.
13 oktyabr 2019

129

Adil Cəmil

QƏNBƏR ŞƏMŞİROĞLU
ORDA QALIBDIR
Adil Cəmilə cavab
Adil Cəmil, yazdığını oxudum,
Mən burdayam, canım orda qalıbdır.
Üzülə-üzülə gəldim bu yaşa,
Həyat verən qanım orda qalıbdır.
Min dəfə keçmişəm borandan, qardan –
Sevsən Allahını qurtarar dardan.
Şəmşiri axtarıb taparam hardan,
Sazlı-sözlü anım orda qalıbdır.
Obalı, oymaqlı elim var idi.
Dağları bəzəyən gülüm var idi,
Çəmənim var idi, çölüm var idi –
Əlvan gülüstanım orda qalıbdır.
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Gərək həqiqiəti söyləsin insan –
O yerlər yadımdan çıxmaz heç zaman.
Özgə dərgahında gəzmirəm iman –
Mənim din-imanım orda qalıbdır.
Bu həsrət Qənbərə kəsilib qənim,
Çəkilmir dağlardan xəyalım mənim.
Yamacda çiskinim, ətəkdə çənim,
Zirvədə dumanım orda qalıbdır.
7 noyab, 2019
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ÖZÜMÜ SEVMƏDİM
Özümü sevmədim, əzizləmədim,
Umdum özgələrdən bu istəyimi.
Demədim özümü sevməsəm əgər
Özgələr sevəcək mənim nəyimi?!
Özümü sevmədim, düşündüm bu dəm
Özündən müştəbeh deyərlər mənə.
Özümü sevməyə başladığım gün
Dəyərsiz göründü dəyərlər mənə.
Tanrı da sevməyir qurravazları,
Təşəxxüs insanın naqisliyidir.
Deyirəm bəlkə də özünü sevmək
İnsanın özünə öz pisliyidir.
2017

132

Anama layla

OYANIŞ
Bu ağacların arasında
Çiçəkləyir ilk dəfə
Əriklər, alçalar.
Bu evlərin sırasında
«gözünün suyunu» axıdır
Yenə köhnə novalçalar.
Açır nərgiz, bənövşə,
Təbiət tumurcuq gözlərini
Dikir günəşə.
Yazağzı bizim yerlərdə
Nar çiçəkləmir ərikdən əvvəl,
Əzgil qabaqlamır alma, armudu –
Doğrusu budu:
Oyanışın da
Boysırası var,
Vaxtsız oyanan
Vaxtsız məhv olar…
2018
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TƏRTƏR QANLI AXIRDI
Mart 1993. Kəlbəcərin son günlərində
Qan çəkən gözlərimlə
Mən Tərtərə baxırdım,
Mənə baxırdı Tərtər.
Suları qırmızıydı –
Qanlı axırdı Tərtər.
Sahildə görünmürdü
Qarmaq atan barmaqlar.
Balıqlar üzürdülər
Çənəsində qarmaqlar…
Yosunlara ilişib
Tövşüyürdü forellər.
Bağırmaq istəyirdim:
- Hardasınız, ay ellər!
Mərmilər atəşində
Qovurğatək qovrulan,
Tüstüsü ərşə çıxan,
Külü göyə sovrulan
Kəndimə uzaq idim.
Kim idim axı indi?
İndimə uzaq idim.
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Dağılmışdı yuvası
Leyləyin, qaranquşun.
Ütülmüş ağacların
Puçurları – qurğuşun.
… Qan çəkən gözlərimlə
Mən Tərtərə baxırdım.
Tərtər qanlı axırdı…
2019
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BU AYRILIQ
Mən ki, qandan qaçan idim
Həyat qan uddurdu mənə.
Təzə dərdim köhnələri
Yaman unutdurdu mənə.
Ayım getdi, ilim gəldi,
Daşqın oldu – selim gəldi,
Qəm qəlbimə gəlin gəldi –
Fələk toy tutdurdu mənə.
Bu ayrılıq uzun sürdü,
Keçilməyən divar hördü.
Ulu Tanrım çoxmu gördü
Doğulduğum yurdu mənə.
2019
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ŞAİR OBRAZI
Şair gərək
Əriyib çöpə dönsün…
Boğazındakı qalstuk
Dar ağacından asılan
İpə dönsün.
Şair gərək
Meydan oxusun
Xurafata, qaramata,
göz dikməsin mükafata.
Hərdənbir də
gərək düşsün qazamata –
Yatıb çıxsın.
Qumsaldakı su sayağı
Batıb çıxsın.
Şair gərək
Sevdiyinə qovuşmasın,
Cəmiyyətə yovuşmasın,
Öz dünyası olsun,
Dünya sözünə baxmasa
Söz dünyası olsun.
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Şair gərək
Evsiz-eşiksiz olsun,
Yurdsuz, beşiksiz olsun,
«bağrı olsun şanə-şanə»
Ömür sürsün dərvişanə…
Şair gərək
Şallaqlansın, şillələnsin,
Yeri gəldi, gəlmədi
Hamının yerinə güllələnsin.
Ən yaxşı halda
Sürgünə düşsün.
Ölümdən betər olan
Bir günə düşsün.
…Belədir gözümüzdə
Şair obrazı.
İlahi, günahsız bəndələrin
Şair olmağa
Olmasın razı…
2019
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ŞEİRİN KÖHNƏSİ, TƏZƏSİ OLMUR
Şair dostum Tahir Taisoğlu bir dəfə mənə dedi ki,
illər öncəsi yazdığım, amma çapa layiq bilmədiyim
şeirlərimin üzərində yenidən işləyib «həyata»
qaytarıram. Bu mövzunu həmin söhbətdən aldım.
Kim deyir əlyazma əldən gedəndir,
Kim deyir arxivdə şeir can verir.
Tahir Taisoğlu ələyib bir-bir
Köhnə şeirlərə təzə qan verir.
Dünənki düşüncə uşaq yaddaşı,
Bugünün dünyaya baxışı başqa.
Təzəlik gəzirik hər addımbaşı,
Deyirik təzənin naxışı başqa.
Orda döyünən də sənin qəlbindir,
Keçmişlə üz-üzə qalsan utanma.
Köhnə misraları təzədən dindir,
Təzəlik eşqinə özünü danma.
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Şeirin köhnəsi, təzəsi olmur,
Köhnə şeirlərdən yan durmayın siz.
Sağlam misraların «yanağı» solmur,
Əski əlyazmanı yandırmayın siz…
2019
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UZANAN AYRILIQ ÖMÜR QISALDIR
Əllərim çatmayan xəyal kimisən,
Tutaram əlindən – əl yeri qoysan.
Sevən kül olmazmı eşqin oduna,
Alışıb yanaram kül yeri qoysan.
Mənim məhəbbətim bir qeylü-qaldır,
Uzanan ayrılıq ömür qısaldır.
Bəlkə də hicranın sonu vusaldır,
Ay nədir, dözərəm il yeri qoysan.
Səni unudaram sağalsa yaram,
Nə yaxşı mən belə yaralı yaram.
Vallah bir çəmənlik çiçək bağlaram
Əllərin içində gül yeri qoysan.
Adil görünərmi fürsət olmasa,
Tanrının verdiyi rüsxət olmasa.
Vəslinə qovuşmaq qismət olmasa
Hicrinlə ölərəm – «öl» yeri qoysam.
2019
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БИЗИМ СЕВЭИ
Йер цзцндя икимизя бир олан
Бир вцсалын мяканы йох, йери йох.
Заман-заман бир гыз эязир бир оьлан –
Мян ахтаран мяляк йохдур, пяри йох.
Саф цряйим саф ешгиндян эцъ алды,
Гара йелляр бу сафлыгдан юъ алды…
Кцр бойунда пычылтымыз гоъалды –
Айрылыьын Аразы вар, Кцрц йох.
Илляр кечир, яйилмязи гям яйир,
Юмрцмцзц хатиряляр бязяйир.
Бизим севэи бир наьыла бянзяйир –
Дейяъякляр: - бири варды, бири йох…
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ЭЮРЦШ ЙЕРИНДЯ
Эялмишям сащилдя эюрцш йериня.
Бу йердя бу щалы пяришан мяням.
Еля бил цзцмя бозарыр Боздаь,
Кцрцн сцкутуна гарышан мяням.
Илляр юмрцмцзц йоруб йериди,
Бу йер севэимизин гцруб йериди.
Щясрятин цстцмя дуруб йериди –
Щядяфя чеврилян нам-нишан мяням.
Бурда аьаълар да неъя кюврякди,
Саралан йарпаглар дярдли црякди,
Щиъран арамыза Чин сядди чякди,
Кцскцн талейимля барышан мяням.
2015
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YANMAĞIMA YANMIRAM
Mənə çox uzaqdasan,
Nə olsun yanındayam.
Sən yolun əvvəlində,
Mən yolun sonundayam.
Səndəki isti duyğu,
Məndəki soyuq ağıl.
Bizim bu ülfətimiz
Yaman qorxulu nağıl.
Ürəyinin içi var
Gözünün aynasında.
Köçdən qalan durnayam
Bu eşqin səmasında.
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Sənin ki öz yolun var –
Yolunda dayanmıram.
Bu eşqin atəşində
Yanmağıma yanmıram.
Eynimə gəlmir daha
Bu yollarda qar, yağış.
Yetər ki, canım alsın
Sevgi dolu bir baxış.
2017
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SƏNİ DÜŞÜNƏRKƏN
Səni ututmuşam – özü də çoxdan…
Bilmirəm sən məni unutmusanmı?
Küsüb o zamandan, küsüb o vaxtdan
Sevərək unutmaq belə asanmı?
Həsrətin mən düşən qaranlıq quyu,
Vüsalın işıqdır üz tutmuşam mən.
Səni düşünəndə bu illər boyu
Unutmaq sözünü unutmuşam mən.
Görünür unutmaq deyilmiş asan,
O sevgi içimdə yanır gizlicə.
Sən mənim ruhuma yad olmamısan
Mən səni yadımdan çıxarım necə?
“Səni unutmuşam..” eh, bu da bir söz,
Ürəkdən gəlməyir dilimdən gələn.
Sənsizlik sinəmdə yaradı göz-göz,
Səni sevməyimdir əlimdən gələn!..
2016
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BİR SEVDA DƏLİSİYƏM
Qəlbimə girəndən savaşa girən,
Mənimlə yaşayıb bu yaşa girən
Bir sevda dəlisiyəm.
Ömrümü şam kimi əridib gedən,
Məni ağlayanda kiridib gedən
Bir sevda dəlisiyəm.
Vurulmaq sinəyə sancılan bir ox,
Eşq özü Allahdır – heç Allahı yox,
Bir sevda dəlisiyəm.
Bilmirəm mən lalam, o laldır yoxsa,
Dumanlı başımda xəyaldır yoxsa,
Bir sevda dəlisiyəm.
Sinəmdə ürək yox, ocaq yeri var,
Qollarım içində qucaq yeri var –
Bir sevda dəlisiyəm.
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Bərədə marığa yatan ovçuyam,
Səhrada səhəri açan yolçuyam –
Bir sevda dəlisiyəm.
Mən eşqin gücünü bilməzdim belə,
Yaşaya-yaşaya ölməzdim belə –
Bir sevda dəlisiyəm.
2017
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SƏNİN ŞƏHƏRİN
Şəhər dəyişibdir öz görkəmini,
Elə adamlar da tanınmaz olub.
İllər bu şəhərdən ayırıb məni
Neçə qış keçibdir, neçə yaz olub.
Köhnə küçənizin dəyişib dəbi,
Nə qədər göydələn evlər tikilmiş…
Sən demə qaldığım bu qonaq evi
Ata evinizin yerində imiş.
Bu bağça nə bilir bu gələn kimdi,
Qızılgül közərir mən yanan yerdə.
Az qalır ürəyim dayana indi
O zaman ikimiz dayanan yerdə.
Gəlib qapınıza sevginə təşnə,
Doğma səkinin də daşı dəyişib.
Sənsiz dəyişməyib əslində heç nə,
Səni sevən kəsin yaşı dəyişib.
2017
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O EŞQİN SARAYI UÇMAYIB, GÜLÜM
Könlüm açılmayıb, üzüm gülməyib
Mən sənə könlümü açandan bəri.
O eşqin sarayı uçmayıb, gülüm,
Xəyalım keçmişə uçandan bəri.
…Üzünə çıxmışdı sevginin rəngi,
Sükutla deyərdin sözünü sən ki…
Bir ömür boyunca nə biləsən ki,
Bu cana nə gəldi o candan bəri.
Vaxt keçib – varımla yoxum dəyişib,
Elə düşünmə ki, ruhum dəyişib.
And olsun Allaha yuxum dəyişib
Sən mənim yuxumdan qaçandan bəri.
Adiləm, heyim yox coşub-daşmağa,
Razıyam – mənimlə gəl «dalaşmağa».
Səni gözləyirəm vidalaşmağa,
Gözlərim yol çəkir haçandan bəri.
2017
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SƏN
Qarşıma çıxmısan bir xəyal kimi
Çölümdə, düzümdə, dağ-daşımda sən.
Qocalıb gəlmişəm indi qapına,
Məni tanımazsan bu yaşımda sən.
Sinəmə sağalmaz yara vurmusan,
Yoxuşlu yollarda məni yormusan.
Məhəbbət ünvanlı yuva qurmusan
Ruhumda, canımda, yaddaşımda sən.
Sənə qovuşmağa yoxdur əlacım,
Ömür xərcləməkdə boldur xəracım...
Adiləm ağarıb o qara saçım Dumanlı sevdasan ağ başımda sən.
2018
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СЯН ЭЮРМЯДİН
Синясиндя йеридийин
Йамаъ олдум – сян эюрмядин.
Йолларына кюлэя салан
Аьаъ олдум – сян эюрмядин.
Бир эцн олду бир ил мяня,
Йалвардым ки, бир эял мяня…
Бал сцзцлян бир кялмяня
Мющтаъ олдум – сян эюрмядин.
Гялбимдя бир йува эялдим,
Башымда бир щава эялдим.
Дярдляриня дява эялдим,
Ялаъ олдум – сян эюрмядин.
Лянят щиъран щасарына –
Эяряк мяня о сарына?!
Йетмядийим вцсалына
Мян аъ олдум – сян эюрмядин.
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КЕЧИБ
Сорушма сачларым аьарыб нийя,
Бу илляр мяним дя цстцмдян кечиб.
Фясилляр кюкляйиб цряк ритмини,
Юмцр сойуьумдан, истимдян кечиб.
Сянсиз саралса да чюлцм, чямяним,
Щяля солмайыбдыр цмид сямяним.
Бу щиъран йолунда чякдийим мяним
Еля йанмышам ки, тцстцмдян кечиб.
Адил тамарзыдыр бусяня, эюзял,
Гярибя эялмясин бу сяня, эюзял.
Щяйат ня верир ки, кцсяня, эюзял,
Валлащ кцсмямишям, «кцсдцм»дян кечиб.
2019
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ЩАМЫСЫ ЙУХУ
Щавайы йаьмайыб сачыма бу гар,
Эялян йаш дярд верир, сяр верир мяня.
Бир заман гялбиндя йер верян гызлар
Инди дя метрода йер верир мяня.
Гулаьын гидасы йахшы мусиги,
Эюзцн дя гидасы эюзялликдядир.
Тязядян эюряндя кющня ашиги
Эюрярсян бащары хязялликдядир.
Ай юмцр, ня йаман тез эялиб-эетдин,
Сян демя бу юмрцн йарысы йуху.
Ъаванлыг дейилян ильымда итдим,
Сонра ня йашадым – щамысы йуху.
2018
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МЯНИ ГЫНАМАЙЫН
Бцтцн эцзэцлярдян аъыьым эялир –
Тяпир эюзляримя гоъалыьымы.
Йаралы гялбимдян ача билмирям
Йашын баьладыьы гям сарыьымы.
Бцтцн кцляклярдян хошум эялмяйир –
Йа Ъянубдан яссин, йа да Шималдан.
Онун ясиминя мещ неъя дейим –
Бу кцляк адамы салырса щалдан.
Бцтцн севянляря йазыьым эялир –
Кечирляр цряйин имтащанындан.
Амма ки, дцнйамыз севилярдими
Инсан доьулмаса севэи ганындан?!
Бцтцн айрылыглар юлцмдян бетяр
Адамы шам кими яридясидир.
Эюй цзц йавадыр учан рущлара,
Йер цзц айрылыг хяритясидир.
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ГИСМЯТИН ОЛМАСА
Щяйатдыр, гатылдым чох ойунлара,
Ойунбаз эюрмядим бу фяляк кими.
Мяни дюня-дюня чякяряк дара
Фырлатды ялиндя чярпялянэ кими.
Инсан рязалятля разылашанда,
Йумшалыб, йухалыб гузулашанда
Еля о мягамда, еля о анда
Дярд эяляр цстцня шир-пялянэ кими.
Гисмятин олмаса ял боша чыхар,
Нахышы тутанлар тез баша чыхар.
Юмцр-эцн яляняр, чыхдаша чыхар,
Галар нязяриндя бош яляк кими.
Баьлы гапылара цмиддир ачар,
Ай, Адил, бир кимся галмасын начар.
Йаралы синядя дярд чичяк ачар
Йаьышдан сонракы эюбяляк кими.

156

2020

Anama layla

ЙАШАМАГ
Валлащ йашамаг дейил
Еля-беля йашамаг.
Аьырдан аьыр олур
Белдя шяля йашамаг.
Олум мцвяггятидир,
Юлцм ися гятидир.
Мяънунлуг хислятидир
Дцшцб чюля йашамаг.
Аьы боза дюндяряр,
Чоху аза дюндяряр,
Сяни буза дюндяряр
Йайда чиля йашамаг.
Йыхылсан саь, солундан
Кимся тутмаз голундан.
Сяни ейляр йолундан
Йолда тяля – йашамаг.
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Ня гиймят вар ня гядир,
Илляр юмцрдян эедир.
Пярваня биляр нядир
Дюнцб кцля йашамаг.
Йатан бир эцн айылыр –
Эцнляр галыб сайылы.
Олмур ки, язрайылы
Тутуб диля йашамаг.
Гцрурлу гапы дюймяз,
Кимсяйя бойун яймяз.
«Бир азад эцня дяймяз
Йцз ил кюля йашамаг».
Яр оланлар яримиш,
Хислят гана йеримиш.
Юлмякдян чятин имиш
Юля-юля йашамаг.
2019
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БУ ПАЙЫЗ
Саралыб, созалыр йамйашыл даьлар,
Ъыьырда пайыз вар, чящлимдя пайыз.
Дяймиш йарпаглара дяйся бармаьым
Овулур, совулур ялимдя пайыз.
Дурна гатарында гатарым эедир,
Мяни айрылыьа атаным эедир.
Солур – баьым эедир, бостаным эедир,
Щясрят няьмясидир дилимдя пайыз.
Фясил дяйишяндя айрысы эялди,
Учду кяпяняйи, арысы эялди.
Бу пайыз юмрцмцн пайызы эялди –
Ичимдя пайыздыр, чюлцмдя пайыз.
2019
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ЯСА
Сатышда яса эюрдцм,
Бейнимдя няся эюрдцм.
Эюрдцм ки, гоъалмышам
Щайа эялиб бу чялик.
Онун «айаьы» иля
Эедишим бир кцчялик.
Сонра да дцшцндцм ки,
Бу да бир шяряф олар –
Гоъалыб бцдряйяндя
Ясайла тапышасан,
Юэей айаьын иля
Торпагдан йапышасан…
2019
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ТАНРЫ ГЯЗЯБИНЯ ЭЯЛДИ ЙЕР ЦЗЦ
Бир бяла йетишиб бяшяриййятя
Ня елмя бяллидир, ня шяриятя,
Ня шаща рящм едир, ня ряиййятя –
Танры гязябиня эялди йер цзц.
Галды су алтында кичик адалар,
Туфанда боьулду сясляр, сядалар.
Еля чохалды ки, щарамзадалар
Танры гязябиня эялди йер цзц.
Хейир юз йерини шяря веряндя,
Иблисин якдийи бящря веряндя,
Авропа оьлуну яря веряндя
Танры гязябиня эялди йер цзц.
Аллащы йадына салмайан бяндя
«Айятцл-кцрсц»нц охуйур эцндя.
Бу щансы миллятдир вя щансы диндя?!
Танры гязябиня эялди йер цзц.
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Адам бу азардан горуна билмир,
Дцшцнмя: щардасан корона билмир…
Бу дцнйа башга ъцр дарана билмир,
Танры гязябиня эялди йер цзц.
Бу азар сарымсаг, соьана бахмыр,
Гоъайа, ушаьа, ъавана бахмыр.
Она йазыг-йазыг бахана бахмыр,
Танры гязябиня эялди йер цзц.
Субайлар ялиндян тутандан горхур,
Евлиляр йанында йатандан горхур,
Ай Адил, адамлар адамдан горхур,
Танры гязябиня эялди йер цзц.
2020
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