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Bir insanın ömür yolu bir söz qəәdəәrdir vəә onun 
ayağından başlayıb başında bitəәr. Gündüzləәrin məәhbus-
luğundan qaçıb gecəәləәr sözün sehrindəә azadlığa çıxdım 
məәn. Yazdığım həәr şeirin ömründəә sözün böyüklüyündəәn 
yaranan heyrəәt qəәlbimin əәn dəәrin vəә əәn gizli yerindəә hey-
kəәlləәşdi. 

Özümdəә ölüb sözümdəә dirildim. Bu da bir ömürdü. 
Məәn torpağın üstündəәki məәni – xəәritəәmi qoruya bilməә-
dim, Səәn buludların altındakı məәni – xəәzinəәmi qoru, 
Allah! Bir kəәlməәyəә sığdırdığım ömrümün səәssiz həәrfləәrini  
– yuxumu qoru, Allah! 
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Ö N   S Ö Z 
 

Telefonuma zəәng gəәldi. Dedim: - Kimdir? Dedi: - 
Adiləә xanım. Soruşdum ki, şair Adiləә xanım? Dedi: - 
Bəәli, bəәli... 

Xatırladım. Adiləә xanım keçəәn il dostlarıyla birgəә 
İsmayıllıya, Buynuz kəәndinəә məәni görməәyəә gəәlmişdi, 
məәnəә dəә “Sabahım, səәnmisəәn gəәləәn” adlı ikinci kitabını 
həәdiyyəә etmişdi. Oxumuşdum, gözəәl şeirləәri vardı, ancaq 
kitab kəәnddəә qalmışdı, məәn isəә Bakıdaydım. Onun duy-
ğulu vəә saf qəәlbindəәn süzülüb gəәləәn şeirləәrindəәn bəәziləәri-
ni eləә hey dilimin ucunda səәsləәndirirəәm:  

 

Çiçəәk olub əәkilmişəәm qəәlbinəә, 
Niyəә sulamırsan, soluram axı? 
Heç sevinc gəәlməәzmi məәnim dəәrdiməә? 
Bulud təәk boşalıb-doluram axı. 
 

Neyləәrəәm özgəәni məәn səәni sevdim, 
Sorağın quşlardan alıram axı. 
Səәnsiz cadar olmuş torpaq kimiyəәm, 
Şimşəәk ol, yağış ol, ölürəәm axı. 

 

Bir dəә harada solmuş gül-çiçəәk görsəәm, Adiləәnin 
bu misralarını xatırlayıram:  

 

Niyəә solub-saraldı, 
Solğunlaşdı, qaraldı? 
Eləә bil yoxdu gülüm, 
Gül ömrünü sar aldı. 

 

...Yadıma düşdü ki, Adiləә xanım telefonun o biri 
başında məәni gözləәyir. Dedim, arzun nəәdir? Dedi ki, məәn 
üçüncü kitabımı çapa hazırlayıram. İstəәrdim ki, sizin dəә 
könlünüz olsa, kitaba ön söz yazasınız. Məәn məәmnuniy-
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yəәtləә razı oldum, çünki, onun şeirləәrindəә duyğu, hiss tüğ-
yanı hiss eləәmişdim.  

Görüşdük, yeni kitabın şeirləәrini gəәtirdi. Gözəәl mis-
ralar, o misralardan töküləәn səәmimi sevgi vardı bu şeir-
ləәrdəә. Dünyanın əәn incəә əәksləәrini şeirindəә ifadəә etməәk ba-
carığı vardı Adiləәnin.  

Adiləә xanımın yaradıcılıq üslubundan, birinci növ-
bəәdəә, ona görəә razılıq edirəәm ki, onun hissləәri əәvvəәlki ki-
tabda olduğu kimi, yenəә eyni taxtda, eyni vaxtda dururdu. 
İkinci ona görəә ki, Adiləәnin ümid şeirləәri məәnim çox xo-
şuma gəәlirdi. Məәn dəә bir çox ümid şeirləәri yazmışam. 
Yadımdadır, bir dəәfəә bir xanım həәyatından çox gileyləәn-
mişdi, məәn dəә ona “Məәn səәnəә ümid şeiri yazıram” adlı 
şeir yazmışdım. Məәnim ümid şeirləәrim uzaqdan-uzağa 
ümid arzulayır, Adiləәnin ümid şeirləәri isəә dirəәnəәn ümid-
dir vəә yaşamaq üçün ümid istəәyir: 

 

Təәsəәvvür eləә ki, suda boğuluram, 
Çırpınıram, gücüm əәliməә çatır, 
                           uzadıram. 
 Diliməә çatır, 
 “ümid ver” – deyəә bağırıram.                            
Vaxtın yoxdu düşünməәyəә,  
vaxtım yoxdu gözləәməәyəә. 
Bir ümidi nəәfəәs bil, can bil... 
 

Hay çəәkib haylayıram, gəәl, 
Öyüd ver məәnəә,  
                      danla, küsdür 
ağlayıb ürəәyimi boşaltmaq üçün. 
Ya da məәnəә ümid ver 
                    yaşatmaq üçün... 

Bax, bu ümidləәr oxucunu qanaqlandırır, onu inan-
dırır ki, bu ümidləә o sevgisinəә dəә, xoş gününəә dəә yetişəә-
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cəәk. Bu kəәdəәrli ümid deyil, ümidli ümiddir –  ümidin dəә 
fəәrqləәri var... 

Oxuduqca bu qəәnaəәtəә gəәldim ki, çox bəәyəәndiyim 
yeni şeirləәrdəәn dəә diliməә düşəәcəәk şeirləәr olacaq. Adiləәnin 
şeirləәrinin məәntiqiliyi, axıcılığı bir yana qalsın, onun həәr 
şeirinin sonunda ümidəә yetməәk həәvəәsi məәni aldı. “Ümid 
kitabı” adlı şeirindəәn bu misralar diqqəәtimi çəәkdi: 
 

Məәn həәr gecəә açıram ümid kitabımı, 
səәn həәr sabah bağlayırsan... 
... Dilin buludların əәn tutqunu, 
gözləәrin vücudunun əәn satqınıdır. 

 

Şeirin əәsas ünvanı səәmimiyyəәtdir, bu səәmimiyyəәt 
dəә Adiləәnin şeirləәrindəә duyulur. Bəәzəәn ümidini qıran 
olanda hissəә qapılır, amma heç kimin qəәlbinəә dəәymir, 
üsyan etmir. Özünün dəә dediyi kimi qəәləәməә, kağıza 
pəәnah gəәtirir, nəә düşməәnəә qarğışı, nəә dosta alqışı olur: 

 

Dinləәməәk istəәmirəәm nəә xoş nəәğməә, nəә bəәstəә, 
İstəәmirəәm “Mahur”u, can evimdəә hüzn var. 
Məәnəә “Segah”ı çalın, sonra da bir “Şikəәstəә”, 
Ruhum yaman yorulub, can evimdəә hüzn var. 
 

Qarğışım yox düşməәnəә, alqışım yoxdu dosta, 
Kəәdəәrin boyu uzun, sevincin boyu bəәstəә. 
Bu gün ürəәyim küskün, viranəә qalıb, xəәstəә, 
Səәadəәt uzaq düşüb, can evimdəә hüzn var. 

 
 

İnanıram ki, bu səәbrləә yaşayan, həәyatı yazan şairin 
arzuları heç vaxt puça getməәyəәcəәk. Çünki Adiləә hüznləәri 
bitirəәrəәk, təәzəәdəәn yenəә öz ümid dünyasına qayıdır vəә bu 
hissləәr onu həәyata bağlayır.   
 

Demişdim səәnəә,  



 

Adiləә 
 

 6 

alacağam səәbrimin savabını – 
dünya dördkünc olmayacaq... 
Yuxuma yağan yağışlar  
bəәxtiməә dəә yağacaq, 
yuxuma doğan günəәş  
bəәxtiməә dəә doğacaq... 
Dön, bir bax... 
Yuxuma yağış yağır... 

 

Arzu edirəәm ki, “Yuxuma yağış yağır” adlı bu ki-
tab Adiləәnin yuxarıdakı eyni adlı şeirindəәki kimi, onun 
həәyatına günəәşli günləәr gəәtirsin. Qoy bu kitab onun hiss 
vəә duyğularını əәks edəәn, oxucuları təәrəәfindəәn seviləәn, 
rəәyləәr yazılan əәn gözəәl kitab olsun. Təәbii ki, poeziya aləә-
mindəә həәləә qəәləәmi yenicəә bəәrkiyəәn şair üçün beləә gözəәl 
şeirləәr yazmaq müvəәffəәqiyyəәtdir. Adiləә ruhunu, könlünü 
– özünü yazır. İnanıram ki, bundan sonra da şeirin ucuz-
luğuna getməәyəәcəәk, bütün səәmimiyyəәti iləә özünü ya-
zacaq. Adiləәyəә öz şeir dünyasında daha doğma ünvanlara 
baş çəәkməәyi, daha doğma mövzular yazmağı vəә yazdıq-
larının sevincini yaşamağı arzulayıram. 

 
                                               Şair Musa Yaqub. 
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BU GÜN MƏӘNİM AD GÜNÜMDÜR 
 

Bu gün məәnim ad günümdür...  
Hissləәrimin səәmasında günəәş çıxır, 
buludunda şimşəәk çaxır. 
Ağlayıram, gülürəәm həәr insan kimi, 
sabahıma şütüyürəәm zaman kimi. 
 
Bu gün məәnim ad günümdür, 
deyirləәr ki, şad günümdür. 
Hissiməә doğma günüm,  
                  ağlıma yad günümdür. 
İstəәmirəәm, saymayın siz yaşımı  
                  doğulduğum zamandan, 
məәnalı günləәrimi yazın məәnim ömrüməә. 
Hesablayın, birinəә gəәrəәk olduğum anı, 
bir insan ağlayanda gözüm dolan zamanı. 
Alqışlayıb həәr işi, həәr xeyirxah əәməәli, 
tutanda köməәk üçün uzanan bircəә əәli. 
 

Bu gün məәnim ad günümdür...  
Xatirəәləәrim canlanır ağlı-qaralı,  
yada düşür illəәrimin  təәzəәsi dəә, köhnəәsi dəә,   
həәyatımın rəәngləәriləә bəәzəәdilmiş səәhnəәsi dəә.             
Bu dünyadan yox gileyim, var diləәyim.                             
Kaş ki, Tanrı hüzuruna  
                      İNSAN kimi gedəә bilim. 
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GÖZLƏӘ MƏӘNİ 
Bəәlkəә... 
Dalğaların əәnginlikləәrdəәn çıxıb sahiləә qovuşduğu yerəә... 
O gecəәnin matəәmi çəәkildiyi zaman, 
üfüqdəә titrəәyəәn ilk şüalara sarılıb gəәləәcəәyəәm. 
Bəәlkəә... 
Asta-asta batan günəәşin arxasından, dəәrmansız dəәrd kimi 
çökəәn axşamın qaranlığından sıyrılıb gəәləәcəәyəәm... 
Bəәlkəә... 
Qışın şaxtasından sonra yaz çiçəәkləәrinin tumurcuğunda 
quluna çevrildiyim sevginin, bağlanan dilin, 
deyilməәyəәn sözün işığına bürünüb gəәləәcəәyəәm... 
Gözləә məәni... 
 
 

HƏӘYAT 
 

Həәyat –ümid; 
Həәyat – bu gün yeni doğulmuş bir körpəәnin ağlaması, 
sabah isəә ondan qalan bir məәzar daşı; 
Həәyat – sabah günəәşin doğuşu, axşam günəәşinin batışı; 
Həәyat – bəәzəәn səәfaləәt, bəәzəәn zəәnginlik; 
Həәyat – yolları, qəәlbləәri, dünyaları birləәşdirəәn vəә ya 
ayıran körpü; 
Həәyat – Allahın qəәləәmiləә yazılan yazı lövhəәsi... 
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MƏӘNƏӘ ŞEİR OXUYURSAN 
 

Həәrdəәn yuxuma gəәlirsəәn, 
            məәnəә şeir oxuyursan.  
Oxu,  
            amma gözləәrini göstəәrməә.  
ƏӘzablar soldurubdur gözləәrinin qarasını. 
Məәn qaraya alışmışam. 
ƏӘliməә ilk dəәfəә qəәləәm alandan bəәri  
qəәləәmimdəә bir kölgəә qaralır, 
            qaraldıqca sarmaşıq təәk 
             şeiriməә sarılır. 
 
Həәrdəәn yuxuma gəәlirsəәn, 
            məәnəә şeir oxuyursan.  
Oxu,  
             amma sevincini göstəәrməә. 
Bu qəәləәm heç sevinc yazmadı. 
Sevinci yaza bilmirəәm. 
Məәn gülməәk istəәsəәm dəә,  
             qəәmli gülürəәm. 
 
Həәrdəәn yuxuma gəәlirsəәn, 
             məәnəә şeir oxuyursan.  
Oxu,  
             amma sevgini göstəәrməә. 
Sevməәyi çoxdan unutmuşam. 
Gündüzüm keçib gedib, 
             məәn gecəә yarısıyam. 
Sevgi qırmızı rəәngdəә,  
             məәn hicran sarısıyam. 
 
Həәrdəәn yuxuma gəәlirsəәn, 
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             məәnəә şeir oxuyursan. 
Oxu,  
şeirləәrindəә məәnəә təәkliyi göstəәr,  
              görüntüsü hüzn,  
              rəәngi mavi olsun. 
Məәnəә ayrılığı göstəәr,  
              görüntüsü susqun,  
              rəәngi toz rəәngdəә olsun. 
Məәnəә ölümü göstəәr,  
çarəәsiz olduğu qəәdəәr dəә möhtəәşəәm, 
              rəәngi qara olsun. 
Həәrdəәn yuxuma gəәlirsəәn, 
              məәnəә seir oxuyursan. 
Oxu... 

 
 
  

* * * 
 
Bülbüləә bağrıqan deməә, 
Köynəәyin Allah biçibdir.  
Ahından düşməәyib qəәməә,  
Gülün al qanın içibdir. 
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SUSMASIN ZAMAN 
 

İnsan yaşamaq üçün doğulur, 
yaşadıqca çox şey öyrəәnir...  
Ölüm güzgüsünəә baxacağını biləә-biləә 
yaşam güzgüsünəә dikir gözünü. 
Zaman alıb aparır ömrünü, 
doğulandan adını tuş eləәyir 
son tarixi yazılmamış məәzar daşına. 
İnsan çalışır, vuruşur, 
sonra da başı üstəә ruhu üşüyür,  
ömrünəә sazaqlar düşür... 
Yatsa ürəәyindəә yara açılır, 
qalxsa mübarizəә ömrünü alır.  
Zaman susarkəәn boş qalmış  
              torpaqlar cadarlayır. 
Zaman susarkəәn gözləәr ağlayır,  
             dodaqlar uçuqlayır, 
susmaqdan dilləәr qabarlayır. 
Diksindirir qorxular... 
allahları cavan ikəәn  
özünəә oxşadır bu qoca dünya. 
Susmamalıdır zaman... 
Sözünü söyləәməәlidir! 
Dəәrdləәr  
              insandan əәvvəәl ölməәlidir! 
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ELƏӘ MƏӘN DƏӘ SƏӘNİN KİMİ 
 

Bu gün dəә səәni izləәyirəәm 
həәmişəәki kimi – kölgəәn kimi.                   
Gəәzinirsəәn 
divarları həәsrəәt qoxan otağında, 
Gözləәyirəәm bayaqdan,  
nəәhayəәt ki, səәn çıxırsan otaqdan. 
Yaxınlaşıb boylanıram pəәncəәrəәdəәn,  
xatirəәləәri toplamağı unutmusan... 
Xəәyalını görürəәm... 
Saçlarını qarışdırır – səәnin kimi, 
sanki bir az hüznlüdür – 
                    məәnim kimi. 
Eləә bil bir az oxşayır atana,  
bir az da məәnim anama... 
Həәyat sınadı onları,  
yaşamağa haqq qazanıb tez öldüləәr – 
                     xəәyallarımız kimi. 
Uzaqdan əәtrini alıram,  
                     yoxluğunu görürəәm. 
Otağın çox pəәrişandır – bizim kimi.                      
Səәn layiqini tapmadın, eləә məәn dəә       
                     – səәnin kimi...  
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SEVİR-SEVMİR 
 

Səәn yoxsan bu şəәhəәrdəә, 
darıxırdım axşam da, 
darıxıram səәhəәr dəә. 
Bu gün tezdəәn oyanıb,  
tez çıxıram həәyəәtəә. 
Həәyəәt səәssiz, həәyat səәssiz, 
                  məәn səәnsiz... 
Görməәsinləәr deyəә məәni 
boylanıram qəәrib-qəәrib. 
ƏӘl uzadıb, çiçəәk dəәrib 
                  fal açıram, 
ləәçəәkləәri bircəә-bircəә qoparıram, 
ürəәyimdəә say hesabı aparıram, 
sevir-sevmir,  
                  sevir- sevmir...  

 
* * * 

 
Ey sevdiyim... 
Nəә gəәzirsəәn duyğuların bazarında, 
               ölmüş hissləәr məәzarında? 
Gəәl seyrəә çıx,  
               bu könlümün gülzarında. 
Gəәz könlümü diyar-diyar, 
Gör sevməәkdəәn gözəәl nəә var! 
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ARZUYA  BAX 
 

Bir səәhəәr oyanıb pəәncəәrəәdəәn baxam, 
gozləәriməә inanmayam. 
Görəәm ki, gəәlmisəәn,  
uzaq yollardan qanad çalan  
yorğun göyəәrçin kimi. 
Tükəәnməәz sevgi, 
ilk baharı gəәtirmisəәn baxışlarında – 
qarlı, şaxtalı qış günündəә. 
Bir səәhəәr oyanıb görəәm ki, gəәlmisəәn, 
çaşıb qalam birdəәn-birəә. 
Gözləәrim böyüyəә o anda heyrəәtdəәn, 
dodaqlarım əәsəә gecəәki həәsrəәtdəәn... 
Qucaq açam səәnəә sarı... 
Üstümüzəә düşəә günəәşin gümüşü şüaları, 
bunlar xəәyal olmaya barı... 
ƏӘlləәrindəәn tutmağa təәləәsəәm. 
Pıçıldayam qulağına: 
“Sonsuzluq kimidir həәsrəәtin qəәlbimdəә”. 
... vəә bu anda radio oxuya: 
“Arzuya bax, sevgilim” ... 
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* * * 
Qarşısında  
            diz çökdüyüm qəәlbimin 
hüzurundan qalxmaq istəәyirəәm. 
ƏӘlləәrimdəәn tutan olmur,   
             qalxammıram. 
Yağışa dönüb yağmaq istəәyirəәm. 
Küləәkləәr çırpılır buludlarıma, 
            yağammıram. 
Hamıdan, həәr şeydəәn  
           qaçmaq istəәyirəәm.  
Getməәyəә yerim olmur... 
Səәn gedəәndəәn bu sahiləә  
lövbəәr salmış gəәmi kimi  
           əәsir oldum dalğalara, 
           həәyatdakı təәnhalığa... 
Döndüm qanadı qırıq quşa, 
Uçammıram, uçammıram... 

 
 

* * * 
Ey məәnim bəәlalı dilim! 
Doğranarsan dilim-dilim. 
Nəә işin var özgəәsiyləә? 
Səәn özündəәn danış, 
sözündəәn danış. 
Axı həәləә deməәyibsəәn, 
Nəә öz sözünü,  
nəә dəә sözünün özünü. 
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UNUTMURAM 
 

Unutmuram izləәrini, 
yaddaşıma həәkk olunan sözləәrini, 
ara-sıra “gəәl”ləәrini, “get”ləәrini, 
darıxanda öpəә-öpəә  
üz qoyduğum əәlləәrini. 
Unutmuram,  
axı məәnəә çox doğmasan. 
Səәn ki məәnəә yad deyilsəәn. 
Unutmağı bacarmıram,  
                dustaq etdin. 
Daha səәndəәn qaçammıram, 
                əәsir etdin.  
Ürəәyiməә düyün vurdun, 
bu düyünü açammıram. 
Ruha dönüb uçammıram. 
Unudardım məәn Canımı, 
səәn Gülünü unutmağı  
               istəәsəәydin. 
Unudardım səәni,  
              unuda bilsəәydim. 
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SƏӘBRİM 
 

Qəәləәmimin gücü yox ayrılığı yazmağa, 
Könül sızıltısını göz gəәrəәk oxumağa.  
Heç nəәyin gücü çatmır səәni unutdurmağa, 
Səәbrim - bir ovuc ümid, bir ovuc da göz yaşı. 
 
Məәn qışı yaşamışam fəәsilləәrin içindəә, 
Olsa da günləәrimin həәrəәsi bir biçimdəә. 
Ümidləәrəә sığınıb gücləәnmişəәm içimdəә. 
Səәbrim – bir ovuc ümid, bir ovuc da göz yaşı. 

 
* * * 
Eləә bilirdim...  
əәlləәrimi tutsan  
düşüncəәləәrimin rəәsmini çəәkəәrsəәn, 
gözləәriməә baxsan  
dastanlar oxuyarsan. 
Görürəәm ki...  
səәn həәyatın yorğunusan, 
yorulmusan büsbütün. 
Salamınla əәlvidanın  
arası tam bircəә gün. 
Qəәlbiməә toxundun,  
titrəәyir nəәfəәsim,  
sıxılır can qəәfəәsim. 
Toxunarkəәn  
bulandırdın ilk dəәfəә. 
Suyu durultmaq üçün  
gəәrəәk dəәrin məәsafəә. 
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GÜC QAZANMAQ NAMİNƏӘ 
                      

Bu dünyada qan tökülür, 
dövləәt üçün, səәrvəәt üçün, 
güc qazanmaq naminəә. 
Biri satır, biri alır, 
söz ayrı, əәməәl ayrıdır. 
Din ortaya atılır, 
müharibəә aparılır, 
söz verirləәr, əәməәl qalır.                       
Çox sirlidir bu dünya... 
Qəәribəәdir, 
        başdan-başa qəәribəә. 
Bir dəәhşəәtdir, zülmdür, 
ölümdür müharibəә. 
Alar milyon insan canı.                 
İstəәmirəәm, istəәmirəәm 
heç nəә üçün,  
     tökülməәsin  
          insan qanı. 
Nəә satılsın, nəә alınsın  
adlarını deməәdiyim o nəәləәr.  
O nəәləәri satanların, alanların  
vicdanında ilan məәləәr. 
Siz, ey ara qatanlar, 
Siz, ey alıb-satanlar,  
filan oğlu filanlar... 
Oynamayın insanların taleyiləә 
güc qazanmaq naminəә. 
Allah haqdır! O biləәr.                 
Qorxun bir gün  
         növbəә sizəә dəә gəәləәr. 
PAYIZ NƏӘĞMƏӘSİ 
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Həәsrəәtimi çoxaldır bu payız çiçəәkləәri, 
Xəәzan olur gül-çiçəәk, əәsir xəәzri, gilavar. 
Düşür bir-bir ömürdəәn təәqvimin ləәçəәkləәri, 
Dilimdəә bir boz şeir, gəәzirəәm diyar-diyar. 
 
Düşünürəәm, yenəә dəә qalacağam geridəә, 
Kim bilir ürəәyimdəә həәləә neçəә arzu var. 
Ümid verəә bilməәyir, dostlarımın biri dəә, 
Bilirəәm bu il yenəә üşüyəәcəәk duyğular. 
 
Min bir rəәngi qar altda qalacaq təәbiəәtin, 
Solacaq dağ başında əәlçatmaz ümidləәrim. 
Həәsrəәtim dəә yorulub, addım atmağı çəәtin, 
Saçlarını yolurlar yollarda söyüdləәrim. 
 
Dilimdəә bir boz şeir, gəәzirəәm diyar-diyar, 
Özüm dəә bir şeirəәm, oxusalar oxunnam. 
Deyirəәm bir gün gəәləә, hasil ola arzular, 
Axı məәn Allahıma dua qəәdəәr yaxınam! 
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ÖLÜRƏӘM AXI 
 

Çiçəәk olub əәkilmişəәm qəәlbinəә, 
Niyəә sulamırsan soluram axı. 
Heç sevinc gəәlməәzmi məәnim dəәrdiməә, 
Bulud təәk boşalıb doluram axı. 
 
Neyləәrəәm özgəәni məәn səәni sevdim, 
Sorağın quşlardan alıram axı. 
Səәnsiz cadar olmuş torpaq kimiyəәm, 
Şimşəәk ol, yağış ol, ölürəәm axı. 
 
Susammıram, sevəәn qəәlbin diliyəәm, 
Sazın, sözün yüksəәlişi, ziliyəәm. 
Kökləәnmiş bir tarın sarı simiyəәm, 
Çalınmasam, bəәmdəә qalıram axı. 
 
Adiləәyəәm, sözü satan deyiləәm, 
Eləә bilməә yad önündəә əәyiləәm, 
Eşqinləә əәyilməәz polad kimiyəәm, 
Ürəәyimdəәn sınıq oluram axı. 
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DAHA BARIŞMIŞAM 
 

Şeiriməә əәkdiyim dəәrd ağacımdır, 
Misraya düzdüyüm ağrım-acımdır, 
Bir dəә səәnəә olan ehtiyacımdır, 
Daha barışmışam bu dünya iləә. 
 
Nəәsihəәt et məәnəә, elim kimisəәn, 
Həәyatda “gəәtirəәn il”im kimisəәn, 
Küsməәrəәm, ağzımda dilim kimisəәn, 
Daha barışmışam bu dünya iləә. 
 
Bəәxtim gəәtirməәdi heç bir oyunda, 
Döyünür bir küskün ürəәk qoynumda, 
ƏӘzrailin ipi həәr an boynumda, 
Daha barışmışam bu dünya iləә. 
 
Adiləәyəәm, sirrin, sözün özüyəәm, 
Lal dilləәrdəә susqunluğun sözüyəәm, 
Qəәlb gözüyləә baxan korun gözüyəәm, 
Daha barışmışam bu dünya iləә. 
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ƏӘVVƏӘLDƏӘN BİLİRDİN 
 

Bir gültəәk əәkildim qəәlbinəә o gün, 
Gecəәnəә yuxutəәk çəәkildim o gün, 
Gözündəәn yaş olub töküldüm o gün, 
İlk görüş yadımda beləә qalacaq, 
ƏӘvvəәldəәn bilirdin, beləә olacaq. 
 
Dedin, gəәl bu eşqin önündəә əәyil, 
Dost ola bilməәrəәm, salmışam meyil, 
Duymuşdun, məәnim dəә qəәlbim boş deyil, 
Məәnim dəә ürəәyim şam təәk yanacaq, 
ƏӘvvəәldəәn bilirdin, beləә olacaq. 
 
Qar, buz idim, alışıram indi məәn, 
Dözməәk üçün çalışıram indi məәn, 
Leyli iləә yarışıram indi məәn, 
Bu qız səәni səәhralara salacaq, 
ƏӘvvəәldəәn bilirdin, beləә olacaq. 
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GECƏӘMƏӘ QAR YAĞIR 
 

Gecəәməә qar yağır gecəәyarısı, 
              yuxu qaçır gözümdəәn. 
 Pəәncəәrəәdəәn baxıram, 
              bir səәfil büzüşür  
              küçəәnin ortasında. 
 Qar yağıb yuxusuna, 
               islanıb üşüyür... 
 
 Gecəәməә qar yağır gecəәyarısı, 
              qar yağır ağaclara, 
              quşların yuvasına. 
 Qarın ağırlığından  
              bir quş yuvası  
              düşüb ağac altına... 
 
 Gecəәməә qar yağır gecəәyarısı, 
              səәnsiz darıxıram,  
               pəәncəәrəәni açıram. 
 Qar yağır gözləәriməә, 
               gözləәrimdəәn ürəәyiməә,  
               dondurur sevdamı... 
 
 Səәni xatırlayıram... 
 Getdiyin gecəә dəә beləәcəә qar yağırdı... 
 Qar özüyləә xatirəәləәr gəәtirir. 
 Biri yuxusunu,  
                biri yuvasını,  
                biri dəә sevdasını itirir... 
 
 Gecəәməә qar yağır gecəәyarısı... 

* * * 
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Səәndəәn uzaqlardayam. 
Xəәyalımda həәsrəәtli baxışların,  
bir dəә sağollaşmadan ayrıldığımız günün fəәryadı var. 
Düşünürəәm, səәndəәn dəә uzaq olmuşam, günahlardan da...  
Doğrusu, ürəәyim susuz bir quyu kimidir.  
Heç bir arzum, istəәyim yoxdur gəәləәcəәkdəәn - 
bu dəәqiqəә ayrılığın daşın atmaqdan, səәnəә çatmaqdan,  
günahsız günahlara batmaqdan başqa...  
 

ADIM – ƏӘDALƏӘT 
 

Göy üzü ulduzlarla dolu  
                      məәnim dünyamın, 
rəәngsiz, ahəәngsiz... 
Boşluqlarda axıb gedəәrkəәn zaman 
ümid edəәrdim səәdaqəәtinəә.                             
Gözləә, dönəәcəәyəәm, - demişdin, 
gözləәyəәcəәyəәm, - demişdim.  
Məәn gözləәməәdim,  
                       səәn dəә dönməәdin. 
Ayrılıq ölümdür, - deyirləәr, 
ayrıldıq, ancaq ölməәdik...                   
Qarşımı kəәsəәn həәr anım, 
qanımda dolaşan vicdanım,                                
həәqiqəәtləәri görməәnin aydınlığı. 
Yaşatdığın əәziyyəәtləәr, 
əәvəәzindəә eşitdiyin sükunəәtləәr... 
Bunları unutmaq üçün   
gəәrəәk vicdanımla  
                 vuruşum, əәlləәşim... 

Məәn adımla necəә bəәrabəәrləәşim? 
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GEDİRSƏӘN 
 

Küləәk dəә əәsmir ki qoşulum, əәsim, 
Durum yollarında yolunu kəәsim. 
Məәnəә bircəә şeirin xatirəә, bəәsim, 
Yenəә dəә əәlimi sıxıb gedirsəәn. 
 
Gizlindəә məәnimçün min ah çəәksəәn dəә, 
Arxamca gözündəәn yaşlar töksəәn dəә, 
Sözləә bu sinəәməә qanqal əәksəәn dəә, 
Könlümün gülünü dəәrib gedirsəәn. 
 
Gecikmiş sevginləә səәn dönsəәn geri, 
Görsəәn, səәndəәn qalan böyük əәsəәri. 
Seyr eyləә, uzaqdan od düşəәn yeri, 
Ocaqda külümü qoyub gedirsəәn. 
 
Dilimdəә min alqış, min bir dua var, 
ƏӘn xoş arzularım səәnəә yadigar. 
Səәn məәnim cismimi yaşatmadın, yar, 
Ruhuma zülümü verib gedirsəәn. 
 
Edama məәhkumun söz haqqı vardır, 
Arının çiçəәkdəә öz haqqı vardır. 
Gözün gördüyündəәn göz haqqı vardır, 
Səәn məәnəә ölümü verib gedirsəәn. 
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ŞƏӘHİD 
 

Həәr il səәni yad edirik,  
Qanı yerdəә qalan Şəәhid. 
Gülləә ziyarəәt edirik,  
Qanı yerdəә qalan Şəәhid. 
 
Gülləәrdəәn göz yaşı axır, 
Məәzarını od təәk yaxır. 
Dünya bizəә gülüb baxır, 
Qanı yerdəә qalan Şəәhid. 
 
Od tuturuq alışırıq, 
Boş-boş sözləәr danışırıq. 
Məәddahlıqda yarışırıq, 
Qanı yerdəә qalan Şəәhid. 
                                                                          
Axı səәn özün dirisəәn, 
Cəәnnəәtməәkandan birisəәn.                                                  
Səәn Haqqın sevgi sirrisəәn,                                            
Qanı yerdəә qalan Şəәhid. 
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SEVGİ 
 

Bilmirsəәn, gizli sevgidir 
məәni göz yaşında boğan. 
Ağlayacam, 
məәnəә toxunsan. 
Anlada bilmirəәm özümü, 
diliməә gəәtirəә bilmirəәm 
dilimin ucundakı 
“sevirəәm” sözünü. 
Ürəәyimdəә -gizlicəә sevirəәm. 
İçimdəә bağıra-bağıra söyləәyirəәm, 
səәn eşitmirsəәn. 
Məәn aşiq olmuşam, 
nəәfəәsimləә sevirəәm, 
sevgimin qoxusunu 
səәn hiss etmirsəәn. 
Gözləәriməә yazıram, 
oxuya bilmirsəәn. 
Səәnin üçün darıxıram, 
səәn görmürsəәn. 
Sevirəәm həәrdəәn səәrt, 
həәrdəәn məәsum baxışını. 
Hamıyla dil tapan, 
hamıyla yola gedəәn 
xeyirxah davranışını. 
ƏӘslindəә özümü 
gücsüz hiss edirəәm, 
atdiğım həәr addımda riskəә gedirəәm. 
Qorxuram, 
gizli sevgimdəәn, 
qorxuram özümdəәn. 
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MƏӘN SƏӘNDƏӘ YOX OLACAĞAM 
 

Səәn bir dağsan ki, hamı fəәth etməәk istəәr, 
Bilmirləәr, o dağın zirvəәsi dəә məәnimdir, əәtəәyi dəә. 
Məәn bir güləәm ki, hamı iyləәməәk istəәr, 
Bilmirləәr, bu gülün tikanı da səәnindir, çiçəәyi dəә. 
Səәn bir ovçusan ki, hamı ovlanmaq istəәr, 
Bilmirləәr, ovuna ancaq məәn düşəәrəәm. 
Səәn bir torpaqsan ki, hamı üz qoymaq istəәr, 
Bilmirləәr, o torpaq bircəә məәzarlıqdır, 
Onun da daşına məәnim adım yazılıbdır. 

 
* * * 

 
Ömrümün bir fəәsli var, o da qışdır, 
Kəәrəәm et, bircəә dəәfəә yazım olsun. 
Lütfünü kəәsməә məәndəәn, qadan alım, 
Çoxu istəәmirəәm, gəәl, azım olsun. 
Allah məәnəә həәr şey verib, razıyam, 
Qoy səәnəә bircəә qırıq  nazım olsun. 
Sözləәrim aləәmi heyran eləәsin, 
Səәni məәftun etməәyəә sazım olsun. 
Adiləә, eləә ömür sür dünyada, 
Hamı söyləәsin, Allah razı olsun! 

 
* * * 

Bir məәktub yazmışam keçəәn ilin qışında, 
Xəәyallar yuxu kimi həәr səәtrimin başında. 
O məәktubu yollayacam özüməә, 
Qoy sirr qalsın, qulağı var daşın da.  
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BİR BAYATI EŞİDİRƏӘM 
 

Şimaldan cəәnuba,   
           şəәrqdəәn qəәrbəә  
dəәli küləәkləәrin  
           caynağında 
dünyanı dolaşan  
           fikirləәrim,  
hara təәləәsirsiniz axı? 
Bilmirsiniz,  
           bu dünyadan  
əәbəәdiyyəәtəә aparan  
          “köç” adlı bircəә  
yol yoldaşınız var, 
           o da lal, kar. 
Olacaqları bəәdəәnimləә 
           danışan ruhum! 
Zaman səәni dəә qocaltdı. 
nəә öndəә gedəәnəә yön, 
           nəә arxada qalana  
           təәsəәlli verəә bildin... 
 _ 
Yamana, 
Yaman düşsün yamana.  
Yazan, yandırdın məәni, 
Yaxşı yazdın yamana. 
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SEVGİMİZ KİMİ 
 

Bir vaxtlar çağlayan bulaqdın – 
                içiməә axan. 
İndi isəә könlüməә yük olub 
                uzaqlaşman. 
Yoxluğuna yaslanıram gecəәləәr, 
darıxıram gündüzləәr. 
Könlümü əәridəәn nəәğməәləәr  
                 dinləәyirəәm. 
ƏӘlləәrinləә toxunduğun  
                 əәlləәrim yanır. 
Nəәfəәsim kəәsilir öz elimdəә - 
                 qəәriblikdəә,  
nəәfəәsim kəәsilir səәnsizlikdəә. 
Toz zəәrrəәcikləәrinəә ayrılır ruhum 
                  küçəәləәrdəә. 
ƏӘridir, yox edir bizi.                
Sinəәməә sıxıb saxladığım nəәfəәsim  
                   bir ah kimi  
çırpılır uçan quşun qanadına. 
Səәnəә təәrəәf əәsəәn küləәkləәrəә qarışır,  
                   səәnəә çatmır. 
Səәnsiz - əәlim heç nəәyəә yatmır. 
Ahım yükləәnib dönür özüməә.                   
Yağışa çevrilib yağır üzüməә.                     
Yaş olub dolur gözləәriməә, 
                    tökülür torpağa. 
O torpaqda boynu bükük  
                    bəәnövşəә bitir. 
 
 
Vaxtsız açır, tez solur,  
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qar altında üşüyür, 
çəәnəә, dumana düşür. 
Yarımçıq yaşayır ömrünü,  
                      sevgimiz kimi.       

 
 
                         YALAN SEVGİ 
 

Həәr kəәlməәni doğru sanıb  
         inandım boş vəәdinəә. 
Aldanaraq bir qul kimi  
        qıfıl vurdum diliməә – 
         nəә danışa, nəә dinəә. 
Bir sevgi böyütdüm  
könlümdəә –         
yalanı səәn, doğrusu məәn. 
Təәpəә çıxdı qarşıma,  
          dağ biləәrəәk dırmandım.             
Yalana sürgün sevgiyəә  
          məәhkum olaraq yandım. 
İndi yalan sevgimin 
           doğru yasını tuturam. 
Həәr sabah kəәdəәrimləә  

                        yuxudan oyanıram.
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                     YELLƏӘRƏӘ VERDİM 
 

Gücüm çatmır, yazılanı silməәyəә, 
Qisməәt nəәləәr gəәtirəәcəәk – bilməәyəә, 
Gecikmişəәm həәyatına  gəәlməәyəә, 
Məәn gəәnclik çağını yelləәrəә verdim. 
 
Oduna yanıram, oduma yanan, 
Xəәyalımı sevib, adımı anan, 
Məәndəәn uzaqlarda üşüyəәn, donan, 
Məәn gəәnclik çağını yelləәrəә verdim. 
 
Gecəәləәr hicrana dözməәk olarmış, 
Sevgisiz yollarda azmaq olarmış, 
Ağladan şeirləәr yazmaq olarmış, 
Məәn gəәnclik çağını yelləәrəә verdim. 
 
Arxanca düşəәrəәk izləәmirəәm heç, 
Desəәm, yalan olar, gözləәmirəәm heç, 
Günah özümdəәdir, gizləәmirəәm heç, 
Məәn gəәnclik çağını yelləәrəә verdim. 
 
Gündüz atəәşləәrəә yandım, alışdım, 
Gecəәləәr yataqda küləә qarışdım. 
Günəәşləә bölüşdüm, ayla danışım? 
Məәn gəәnclik çağını yelləәrəә verdim. 
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ÜMİD VER 
 

Bu gün ürəәyimdəәn qara qan axır, 
Bulud təәk dolubdur, şimşəәyi çaxır, 
Hay çəәkib haylayıram, gəәl, 
Öyüd ver məәnəә,  
                      danla, küsdür 
ağlayıb ürəәyimi boşaltmaq üçün. 
Ya da məәnəә ümid ver 
                    yaşatmaq üçün... 

 
* * * 

 
İstəәyirsəәn, nəәğd ver, 
Yoxdursa hesabdan ödəә. 
Fəәrqi yoxdur... 
Bircəә qurusu da bəәsimdir, 
Bir cib dolusu da. 
Bilmirəәm, harda gizləәtmisəәn, 
Könlündəә, ruhunda, duyğularında? 
Hamısına cavab verməә, 
Təәk söz istəәyirəәm, 
           varımdır – de. 
Sonrasını unutsan da... 
Bir ümid ver indi,  
                                – varsa... 
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* * * 
 

Təәsəәvvür eləә ki, suda boğuluram, 
Çırpınıram, gücüm əәliməә çatır, 
                           uzadıram. 
 Diliməә çatır, 
 “ümid ver” – deyəә bağırıram.                            
Vaxtın yoxdu düşünməәyəә,  
vaxtım yoxdu gözləәməәyəә. 
Bir ümidi nəәfəәs bil, can bil... 
Verirsəәn ver,  
               vermirsəәn, çıx get. 

 
* * * 

 
Məәnəә ümid verəәcəәk qəәdəәr  
            yaxın deyilsəәnsəә səәn, 
unutduracaq qəәdəәr  
            uzaq ol məәndəәn. 
Nəә varımdır – ürəәyimdəә, 
            əәlləәrim bomboşdur,  
            qorxuram uzatmağa. 
Boş dönəәrsəә geriyəә,  
              məәn özüm dəә 
              düşəәcəәyəәm boşluğa. 
Unutmaq çəәtin deyil,  
              unuda biləәrəәm, 
unudub bəәxtimdəәn küsəәrəәm,  
yenəә ümid olar gəәrəәyim. 
Kölgəәni gördüyüm an  
              dünyam titrəәyir, 
 
Dünyam dediyim dəә  
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              ovcum boyda ürəәyim... 
Fikir verməә bu şeiriməә,  
              məәn ürəәkli adamam... 
Qürurluyam, beləәyəәm. 
Etiraf eləәyirəәm, 
Bu dünyada təәkcəә səәnin 
              ümidinəә köləәyəәm... 

 
* * * 

 
Kim bilir, həәləә neçəә yay  
gün yandıracaq məәni. 
neçəә payız xəәzan düşəәcəәk 
              ağaclara, 
neçəә qış qar yağacaq başıma... 
Kim bilir, həәləә neçəә ölkəәləәr gəәzəәcəәk  
              köçəәri quşlar, 
neçəә yazın müjdəәsini verəәcəәk  
              qaranquşlar... 
Bilmirəәm,  
              bircəә bunu bilirəәm ki, 
hansı yaşda olsam da, 
bitməәyəәcəәk səәnəә olan ümidləәrim. 
İslatsa da yağış, qurutsa da gün, 
yaşayacağam ümidimləә, 
                 yaşlanacağam ümidimləә.                          
Bu dəәyişəәn dünyamda  
                təәk səәn olacaqsan  
                dəәyişməәyəәn gerçəәyim. 
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XOCALI 
 

Xocalı yaddaşlara qanla yazılmış, 
xoş günləәrinəә məәzar qazılmış. 
Xocalı deyəәndəә bir oğul yada düşür  
                      ayağı qopmuş.  
Bir ana yada düşür, 
                  öləәrkəәn üzünəә heyrəәtləәr hopmuş. 
Bir qız yada düşür,  
                     oğurlanmış xəәyalları... 
Qayadan atmış özünü. 
Tarix, əәlbəәt, deyəәcəәkdir sözünü. 
Xocalı! Soyqırımın növbəәti məәkanı,  
əәsgəәrləәrin döyüş ruhunun 
şəәhid ruhuna çevrildiyi yer. 
ƏӘsgəәrləәri döyüşdüləәr Vəәtəәn üçün, 
“Vəәtəәni sevməәk imandandır, ” – dediləәr. 
Döyüşdüləәr 
                      sakit bir dünya üçün. 
Xocalı! Son günün – əәsir günün,  
                      son gecəәn – yesir gecəәn. 
O gün - kirli beyinləәrin qana susadığı an, 
Vicdanların pas tutduğu,  
                      insanlığın öldüyü zaman. 
Bu bir facıəәdi, bizi Yaradan! 
Çıxarmı şüurdan, çıxarmı yaddan? 
Cəәsəәdləәr içindəә ana yatırdı,  
                      bala süd əәmirdi ölü anadan. 
Ağladı torpaq da, səәma da, 
gözləәrdəәki yaş dondu havada. 
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Xocali da ağladı,  
                     ağladı için-için,  
                     ağladı aram-aram. 
Xocalıda o gecəә yazıldı neçəә dram. 
ƏӘzablar bir faciəә,  
                    işgəәncəәləәr dözülməәz, 
                    soyqırım bir dəәhşəәtdi. 
Xocalının o günü 
                   dünya bilsin, vəәhşəәtdi.  
Ağladıqca Qarabağ,  
                    agladıqca bəәdəәn, can,  
                    ağladı Azəәrbaycan. 
 

 
 

* * * 
 

Olsam səәnin üçün bir bal arısı, 
Laləә qırmızısı, çiçəәk sarısı. 
Uçub qonsam, yar, sinəәnin üstünəә, 
Olsam ürəәyinin yarı-yarısı. 
 
Zəәmidəә dalğalı sünbül sarısı, 
Gül üstəә oxuyur bülbül xarısı. 
Görmürəәm üzünü xeyli zamandır, 
İzin ver, qoy gəәlim gecəә yarısı. 
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GƏӘNCLİYİM HARA GETDİ 
 

Bu həәyat  burulğandır, 
bu dünya baş döndəәrəәn. 
Vəәfasızdır il ildəәn,  
insanlar bir-birindəәn.  
Dünya yaranandan 
qovur bu günəә kimi 
gecəәləәr gündüzləәri,  
gündüzləәr gecəәləәri. 
Bu qarışıq dünyada 
yollar yolu itirdi. 
İzləәr izin itirib, 
yer üzündəәn silindi. 
Məәnim dəә taleyiməә 
cəәfa düşdü qırx ildi. 
Həәr keçəәn gün üzüməә 
yeni cizgi gəәtirir. 
Ağaran saçlarımda  
yeni ağlar görünür. 
Bu gün məәnim gözümdəә 
dünya virana dönür. 
Bu gun məәnim könlüm dəә 
dünya kimi görünür. 
Ağlayıram, ovunuram, 
yenəә dəә düşünürəәm: 
Hansı bağça solmayıb, 
həәr mövsüm çiçəәk açıb? 
Hansı yurdun üstünəә 
dörd fəәslin dördündəә dəә 
günəәş nurunu saçıb? 
Hansı quş yuvasından 
köç etməәyib görəәsəәn? 
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Məәn bunları biləәrəәk 
gəәncliyi verdim əәldəәn. 
Nəә vaxt arzulanan gün, 
gözləәdiyin an gəәlir? 
Gəәlsəә dəә gəәləәn günləәr 
xəәyal ediləәnmidir? 
Yaşanan günləәri dəә 
susaraq yola verdik. 
Heç birindəә zamanı 
durdurmaq istəәməәdik. 
Ümid etdik həәmişəә 
sabaha bir nur düşəә. 
Gəәncliyi verdik bada 
biz deyinəә-deyinəә. 
Gah da gözləәyib dözdük 
sabahlar bu günləәrdəәn 
xoş gəәləәcəәkdir deyəә. 
Yaşanan yaşanıbdır, 
istəәmirəәm o günü. 
İstəәrdim geri dönəә 
keçib gedəәn ömrümü. 
Görəәn harda itibdir, 
o gəәncliyimin yolu. 
İndi qəәlbim üşüyür, 
əәlim boş, başım dolu. 
Heç bilməәdəәn dilimdəәn 
sözüməә, söhbəәtiməә 
həәrdəәn zəәhəәr dəә axır. 
Gözləәrim dəә dünəәnəә  
acıqlı, küskün baxır. 
Bu günüm kimi dadsız 
bir meyin səәrməәstliyi 
bütün ruhuma axır. 
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Məәn bu ömür yolunun  
çoxusunu keçmişəәm. 
Dostumu dəәryalardan, 
səәhralardan seçmişəәm. 
Səәn yanımda olsaydın 
yarpaqları inləәdəәn 
sevgi pıçıltısıləә 
bir rüzgar havasını  
əәsdirəәrdin bəәxtiməә. 
Dizləәrdəә taqəәt yoxdu, 
ürəәyim dəә buz kəәsir. 
Üfüqdəәn məәnəә doğru 
bir köç havası əәsir. 
Bircəә kəәlməә ah çıxır 
kilidli dodağımdan 
gəәncliyim hara getdi, 
gəәncliyim hara getdi? 
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                        QADIN KİMDİR 
 

Biri deyir, qadın anadır,  
                    dünyaya övlad gəәtirir. 
Biri deyir, sevgilidir, 
                    sevir sevilir.   
Biri deyir günahımdır, 
biri deyir  
                     boynumdakı babalımdır, 
biri deyir vəәfalımdır... 
Biri deyir gözləәrimdəәki yaşımdır.                      
Anam, bacım, qızım,  
                     həәyat yoldaşımdır. 
Biri deyir  
                     qışda isti ocağım,  
                      yayda isəә qarımdır. 
Tanrı deyir, 
             Qadın –  səәni  
                       bütov edəәn YARIndır. 

 
                           

* * * 
 
Həәyatda məәni xoşbəәxt edəәcəәk heç nəә olmasa beləә, 
yaşadan şeyləәr var. 
Onlar toz rəәngli həәyatımın ağ vəәrəәqləәrindəәn məәnəә 
gülümsəәyəәn kəәdəәrləәrimdir. 
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HƏӘYATI BAYRAMIN BİL 
 

Xəәyallara dal bir az, 
dəәnizləәrəә gir həәrdəәn. 
Üzün döndəәr qibləәyəә 
ruhunu pakla, İnsan! 
Həәyatı bayramın bil, 
vicdanını da bayraq. 
Daha neçəә qəәlbləәri 
viranəә edəәcəәksəәn? 
Yığdığın var-dövləәti 
buraxıb gedəәcəәksəәn. 
ƏӘzab çəәkəәcəәk ruhun 
pəәrişan olacaqsan. 
Nəәfsini saxla bir an, 
özünü ağla, insan! 
Axırın qara torpaq, 
Ömrünün budağından 
həәr gün düşəәr bir yarpaq. 
Həәyatı bayramın bil, 
vicdanını da bayraq. 
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BU İLK GÖRÜŞ, BU İLK SALAM 
 

 Şeir yaz –  dedin məәnəә, 
 Bu ilk görüş, bu ilk salam. 
 Qışın oğlan çağında  
 günəәşli bir gün vardı 
 ilk görüş məәkanında. 
 İstəәyirdin o gündəә  
 şeir yazam, xəәyallanam.  
 Bu ilk görüş, bu ilk salam. 
 
İstəәyirdin  
Ruhumda buraxdığın  
 izdəә axtaram səәni. 
 Təәrk etməәmişdi məәni 
 əәlindəәki istilik. 
 Sanki səәn ağac idin,  
 məәn o ağacın qolu. 
 Səәn bir eşqin həәdəәfi,  
 məәn o həәdəәfin yolu. 
 İstəәyirdin bu görüşün  
 kölgəәsindəә yatıb qalam. 
 Bu ilk görüş, bu ilk salam. 
 
 Qulağıma oxuduğun nəәğməәləәr,  
 gözləәrindəә xoşbəәxtlik,  
 sözləәrindəә arzu, ümid... 
 Məәn dəә çatam o ümidəә  
                    xoşbəәxt olam, 
 Bu ilk görüş, bu ilk salam. 
 
 
Şeir yaz, dedin  məәnəә  
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 Səәn nəәğməәləәr oxuyanda  
 məәn ruhuma yazırdım  
 ilk görüşün ilk şeirini. 
 Oxu, oxu, qadan alam... 
 Bu ilk görüş, bu ilk salam. 
 

 
DUYĞULARIM – RUHUMUN BEŞİYİ 

 
 Yavaş-yavaş uzaqlaşan bir hiss  
 peşman olub geri döndü, 
 bu dəәfəә təәləәsəәrəәk... 
 Həәsrəәt azdı “fəәləәyin çəәrxi”ndəә,  
 suyun ahəәngindəә... 
 Qışın ortasında baharı yaşayarkəәn, 
 sevgi etirafı təәk nəәğməә oxudu səәhəәr. 
 Baharın vəә səәhəәrin xəәtrinəә  
 bir gül əәkdim qəәlbiməә – 
 əәli toxunanda əәliməә... 
 Ağ buludlar ehmalca  
 günün üstünəә çəәkdi tül örpəәyini... 
 Günəәş batarkəәn üfüqdəә 
 həәdiyyəә verdi məәnəә istiliyini, 
 bir dəә qızartısını – yanaqlarıma. 
 İndi xəәyallarımda mürgüləәyəәn səәadəәti, 
 günəәşli gündüzdəәn güc alan 
 ilıq məәhəәbbəәti yazıram. 
 Duyğularım layla kimi,  

                                          ruhumsa beşik. 
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AĞLA GÖZLƏӘRİM 
 

Ağla gözləәrim,  
ağla, xatırlayım yağışı, 
ağla, durul bulaq kimi.                      
Unudum qurd kimi  
ulayan təәnhalığımı.                         
Ağla gözləәrim,  
qürurumu alçaltmadan, 
üzümü islatmadan, ağla. 
Unudum gəәnclik çağını,                       
ürəәyimin əәridiləәn yağını. 
Ağla, dünyanın doğrusuna,  
                        yalanına. 
Ağla, satanına, alanına. 
Daha bu dünyada 
Yaşamaq olmur, 
Dəәrdim məәndəәn böyük – 
Daşımaq olmur. 
Qəәm yedim – yaslanmadım,            
yağışda islanmadım. 
Çağladım bulaq kimi,  
duruldum bulaq kimi...  
Ağlamısan, gözləәrim,  
dinləәmisəәn sözümü. 
Yenəә çatıb qaşını, 
içinəәmi axıtdın  
             göz yaşını? 
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DƏӘNİZİN DƏӘLİSİYƏӘM 
 

Hamı baxır dəәnizəә, 
Məәn gəәlirəәm göz-gözəә, 
Dayanıram üz-üzəә. 
Dəәrdləәşirəәm, gülürəәm. 
Halını soruşuram, 
Məәn dəәnizləә dəәnizin 
Dililəә danişıram. 
Hamı görməәz yarasını,  
Həәsrəәtini, qubarını 
Onun qəәmi qəәmimdir, 
Kəәdəәrisəә kəәdəәrim. 
Dəәnizləәrin dəәrdi dəә  
Dəәnizləәr qəәdəәr dəәrin. 
Dəәnizləәr dəә ömrünü 
Yaşayar bizim kimi, 
Həәr gün ömürdəәn düşəәn  
Təәqvim yarpağı kimi. 
Həәrdəәn sevincli, xoşbəәxt, 
Həәrdəәn kəәdəәrli, bəәdbəәxt. 
Dilləәrdəә dost nəәğməәsi 
ƏӘsil dost xəәstəәsiyəәm. 
Məәn dalğaların səәsi, 
Dəәnizin dəәlisiyəәm. 
Təәlatümlü dəәniz təәk, 
Bir eşqin təәşnəәsiyəәm. 
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VƏӘTƏӘN DAŞI 
                                           

Reyhanəә Aslana ithaf edirəәm 
 

Vəәtəәndəәn uzaqlarda yaşayır “Vəәtəәn daşı”, 
Qürbəәtdəә yük götürüb zəәrif çiyinləәrinəә. 
O yurdda da gəәncləәrin – 
                                 bu yurdun vəәtəәndaşı 
vicdan toxumu əәkir, təәmiz beyinləәrinəә. 
 
Səәdaqəәt simvoludur, çöhrəәsindəәn nur yağır, 
Məәna var həәr sözündəә, məәlahəәt var səәsindəә. 
Gah od saçır baxışı, gah baxır ağır-ağır, 
Həәqiqəәt carçısıdır, dua var nəәfəәsindəә. 
 
Özü incəә çiçəәkkəәn döyür səәrt tikanları, 
Haqsızlığa həәr yerdəә tor atır, qarmaq atır. 
Şəәrəәfi bayraq edib dolaşır məәkanları, 
O nazəәnin vücudda bir aslan gücü yatır. 
 
Tanıdığı insanlar ona bacı- qardaşdır,  
Səәfəәrdəә mehriban dost, yola gözəәl yoldaşdır. 
Dəәrdliyəә dəәrd ortağı, könülləәrəә sirdaşdır, 
O, Vəәtəәn, Milləәt üçün dəәyəәrli vəәtəәndaşdır. 
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GÜLÜM 
 

Güldanımda buruq-buruq  
                       burulan gül, 
səәn dəәrdindəәn göyəәrmisəәn, 
məәnim kimi dəәrd yüklüsəәn. 
Günəә küs, kölgəәyəә sığın. 
dəәrdin səәnin yaraşığın. 
Taleyindəә çəәməәnlik yox, 
yalan sözdür 
bu dünyada genişlik yox, 
razı ol, səәn dara sığın. 
Xatirəәləәr sıxır məәni,  
yenəә sıraya düzmüşəәm. 
Səәni dəәrdinləә birlikdəә  
məәn özüməә bəәnzəәtmişəәm. 
Bircəә fəәrq var aramızda –  
səәnin dəәrdin göz önündəә,  
məәn boynumun buruğunu  
sinəәm altda gizləәtmişəәm. 
Güldanımda buruq-buruq  
                       burulan gül... 
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MƏӘNƏӘ BELƏӘ BAXMA DÜNYA 
 

Məәnəә beləә baxma, dünya, 
Gözləәrimdəә baxışların islanar. 
Günahımda savab varkəәn, 
əәvəәzindəә cəәza aldım. 
Heç fəәləәyin çarxına 
çomağımı uzatmadım, 
haqlını haqsıza satmadım. 
Məәnəә beləә baxma, dünya, 
Gileyimçün ürəәyimi 
                sıxma, dünya. 
Dünya yalan dediləәr, 
Satan, alan dediləәr.  
Çıxış yolu tapmayanda 
Babalını yudular. 
Məәnəә beləә baxma, dünya, 
Dünya, etibar eyləә, 
Saçlarını səәr sinəәməә, 
Səәn dəә məәnəә dəәrdin söyləә. 
Gəәl, sarılım boynuna, 
Gəәl, bəәrabəәr ağlayaq. 
Olmayacam üzünəә ağ, 
Buluduna dönüb yağ. 
ƏӘl uzadıb gözləәrini siləәrəәm. 
Dostunam, darıxma dünya, 
Məәnəә beləә baxma, dünya.     
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XƏӘYAL – GERÇƏӘK 
 

Xəәyallar min dil iləә  
dilləәndirdi sözümü. 
 Bir çayın kəәnarında  
 hiss eləәdim özümü... 
 Çay getdikcəә dəәrinləәşdi, 
 ağrılarım da çay kimi... 
 Uşaqlıqda kağızdan 
 düzəәltdiyim gəәmini  
 xatırladım yenəә dəә. 
 Yükləәyib xəәyalları, 
 üzdürdüm su üzündəә. 
 Arxasınca hey baxdım, 
 xəәyallara qoşulub 
 məәn dəә onlarla axdım... 
 Sular çıxdı diziməә  
 yıxıldım... 
gerçəәkləәr çırpıldı üzüməә. 

 
* * * 

Həәyat qum saatı kimidir,  
səәssizcəә axıb gedir  
dünyanın dar boğazından. 
Yer üzü boşaldıqca, göy üzü dolur. 
Dünyada nəә varsa 
zaman keçdikcəә yox olur. 
Sevgi həәmişəәyaşıl ağacdır... 
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                          GETMƏӘLİYƏӘM 
 

Getməәliyəәm bu dünyadan, 
Lap bezmişəәm 
                     nadanlardan. 
Daha qırxı keçib yaşım, 
İcazəә ver Tanrım, səәnəә 
bəәndəәləәrindəәn danışım... 
Fəәxarəәtdəәn yoğrulmuşduq, 
insanlıqçün doğulmuşduq.                  
Biz tökmüşdük illəәr boyu 
bu yerləәrdəә insanlıqçün  
                            insan qanı, 
hanı, indi insanlığımız hanı? 
Beyinsizin, ürəәksizin çoxalıb, 
eşıdəәnləәrin kar olub, 
görəәnləәrin kor olub, 
duyanların çoxdan ölüb... 
Getməәliyəәm, getməәliyəәm, 
İnsanlığın qiyməәti yox, 
satılarsa kimdir alan? 
Sel gəәlsəә dəә islanmaz 
insanlığımızdan qalan. 
Getməәliyəәm, 
              məәni anlayanım yox, 
              məәni danlayanım çox, 
              düşünməәyin yeri yox. 
ƏӘlləәrimin arasında ikəәn başım, 
qalmaq üçün niyəә inad etməәliyəәm? 
Qəәlbimdəәki üsyanlarla  
                                getməәliyəәm. 
Daha səәbrim yox qalmağa, 

Məәn gedirəәm  
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            getməәliyəәm deyəә biləәn 
                 insanları axtarmağa. 
Məәn dəә qoşulub onlara  
        getməәliyəәm, getməәliyəәm. 

 
       
                            DEYİRLƏӘR Kİ 
 

Deyirləәr ki, 
dünya bir pəәncəәrəәdir, 
            həәr gəәləәn baxar gedəәr. 
Məәnim boyum çatmadı 
            pəәncəәrəәyəә deyəәsəәn. 
ƏӘlləәrimdəәn dəә tutub, 
heç məәni qaldırmadın,  
            tale, necəә talesəәn? 
Qarasını gördüm hey, 
             ağı o üzündəәymiş. 
Dağı düşdü bəәxtiməә, 
            bağı o üzündəәymiş. 
Yolum sondan əәvvəәləә, 
            həәr an yol alar bu köç. 
Bu yaşdan sonra görəәn  
            boyum uzanarmı heç?! 
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AY ZALIM 
 

Səәn dəә, sevgin dəә yalandın, 
dönub baxdım, həәqiqəәtdəә 
nəә səәn vardın, nəә məәn vardım. 
xatirəәləәr sisli, yarım, 
sevdan bumuydu, ay zalım! 
 
Gəәrəәk yox üsyan etməәyəә, 
ağlayım, sızlayım niyəә? 
gedirəәm, varam getməәyəә. 
öldü həәvəәsim, məәramım, 
sevdan bumuydu, ay zalım! 
 
Gəәncliyim oldu sadağa, 
ürkdüm, azdım sola,sağa. 
geriyəә addım bir damğa, 
təәnha qaldım, yolum yarım, 
sevdan bumuydu, ay zalım! 
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OVA GEDIB OVLANAN KƏӘS 
 

İnsan torpaqdan yaranıb,  
Bəәs səәn niyəә daş kimisəәn? 
Hamı gəәzir çiyin üstəә, 
Səәn kəәsilmiş baş kimisəәn. 
 
Gəәldi həәvəәs, getdi həәvəәs, 
Ova gedib, ovlanan kəәs! 
 
ƏӘzilirsəәn ayaq altda, 
Nəә söyləәsəәləәr yeridir. 
Eyni küçəә daşı kimi, 
Ancaq görüntün fəәrqlidir. 
 
Ayaqlara düşdün əәbəәs, 
Ova gedib, ovlanan kəәs! 
 
Uca dağların başıydın, 
İndi bir ocaq daşısan. 
Dünəәn bir üzük qaşıydın, 
Bu gün axan göz yaşısan. 
 
 Haram övun etməәdi bəәs? 
Ova gedib, ovlanan kəәs! 
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YADİGAR 
 

Otağımda səәssizlik,  
pəәncəәrəәmdəә həәzin rüzgar, 
              qaranlıq bir gecəәdir –  
goy üzü bağlayıb pəәrdəәləәrini. 
Oturmuşam səәnsizlikləә  
              qarşı-qarşıya, 
söhbəәrləәşirəәm  
              yoxluğunla.  
Deməәk ki  
yox yoxdur bu dünyada. 
Bundan sonra  
               buludlar ağlayanda, 
göy üzü pəәrdəәləәrini bağlayanda 
qonağım olacaq  
                     otağımda səәssizlik,  
pəәncəәrəәmdəә həәzin rüzgar. 
Bunlar məәnəә 
səәndəәn qalan  
                      yadigar. 
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İNSAN 
 

Allah, məәrhəәməәt sözü  
ağızlarda çeynəәnir.  
ƏӘməәldəәsəә məәrhəәməәt  
yeləә dönüb, yelləәnir.  
İnsan günahı sevməәz, 
günahsız da günü keçməәz. 
Ancaq özü başdan-başa  
                 bir günahdır. 
Günahı da Adəәmdəәn,  
Həәvvadan keçəәn 
mayasındakı tamahdır. 
Heyvanların tamahı yox,  
insanların günahı çox. 
Bu zamanda nəәyəә görəә 
nəәfs insanın yarısıdır? 
Ey Allahım! 
İnsan yaranmışların  
                əәn alisidir... 
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QIRILIR QƏӘLƏӘMİM 
 

Eləә bil ömrümün  
sonundayam bu günləәrdəә. 
Yaşadıqlarım yarıya bölünüb – 
yarısı sol əәldəә,  
yarısı sağ əәldəә. 
Yarısı üsyanlarım, 
yarısı səәbirləәrim. 
Məәni dəәrdim dindirir,                                                                                                                                                          
əәhvalımı bildirir. 
İndi ruhum ahıllıqda, 
zamanım məәchulluqda.  
Deyəәsəәn,  
qırılır qəәləәmim, 
artıq ölür içimdəәki əәləәmim. 
Eləә bil ömrümün  
Sonundayam bu günləәrdəә. 
Yaşadıqlarım yarıya bölünüb – 
yarısı təәbəәssümləәrim, 
yarısı təәəәssüfləәrim. 
Deyəәsəәn... 
qırılır qəәləәmim... 
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QURD OĞLU QURD 
 

Quyruğunu qısıb durma,  
başını aşağı salma,  
                       yalquzaq! 
Yalqız gəәzməәkdir xisləәtin, 
qəәzəәbli baxışın məәtin. 
Təәk dolanmaq vaxtı deyil,  
çalış, vuruş, dəәstəә yarat,  
                       yalquzaq! 
Fəәrq eləәməәz hansı yaşdan,  
özün kimi güclü başdan, 
həәm yaxından,  
              həәm uzaqdan,  
təәk-təәk gəәzəәn yalquzaqdan 
                        dəәstəә yarat.                    
Yarat, yarat güclü dəәstəә, 
apar, apar düşməәn üstəә.                     
ƏӘgəәr bunu bacarmasan,  
bu davadan dur uzaq.                     
Yalquzaq təәk dolansan da,  
səәn doğuldun bir qurd kimi, 
vardır səәnin etimadın, 
“Qurd oğlu qurd” səәnin adın, 
Səәnin işin savaş, cəәngdir.                   
ƏӘtrafına yığ qurdları,  
                          bu diyara 
 Qurd dəәstəәsi gəәrəәkdir. 
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ALLAHA BAX 
 

Günah məәnəәm, günahkar səәn, 
Səәni məәnəә sevdirəәn – səәn. 
Bircəә acı kəәlməәn iləә 
Yaşayarkəәn öldürəәn – səәn. 
 
Tükdəәn incəә bir ruhum var, 
Sanma məәni gəәl daş-divar. 
Bu sinəәmin bir ahıyla 
Səәhralara dönəәr çaylar. 
 
Qış ötdü, gəәtirdik yazı, 
Pozulsun bu qara yazı. 
Bu qəәlb Allah sevgisiləә, 
ƏӘdaləәtlidir əәn azı. 
 
Ya bulaq ol, könlüməә ax, 
Ya atəәşdəә yandırıb yax. 
Ya get, yana-yana burax, 
Ya qəәbul et bu sevgini – Allaha bax. 

 
* * * 

 
Qaram gecəә, ağım gecəә, 
Solum gecəә, sağım gecəә. 
Səәn dəә gecəә, məәn dəә gecəә, 
Heç olmasa, işıq düşəә 
                      gecəәmizəә... 
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DOĞULMADIN MƏӘNIM BALAM 
 

Gəәlməәdin ömrüməә,  
              bir ömür gözləәdim. 
Qırxı keçəәnəәdəәk yaşım,  
              yollarını izləәdim. 
Səәn gəәlməәdin,  
              məәn gəәləәrəәm bir azdan. 
Gəәrəәk yoxdu ölüm üçün  
              başlamağa hazırlıq. 
Ümid ölüb,  
              məәn qalmışam,  
bu da məәnəә bir haqsızlıq.  
İxtiyarsız ah çəәkdim  
              səәnsiz, gündəә yüz dəәfəә. 
Nəәdəәnsəә, eşitməәdi  
              heç kimsəә bircəә dəәfəә. 
Gözləәrim adəәt eləәdi  
              vaxtlı-vaxtsız ağlamağa. 
Bulud olub  
              yağışını yağdırmağa... 
Həәsrəәt qaldım  
            “ana”- deyib çağırmana,  
             qollarımda yuxulamana... 
Səәn gəәlməәdin, təәkcəә qaldım  
             soyuq damın altında. 
Səәn olmadın taleyimdəә, 
             ağarmadı baxtım da. 
Yadlar məәnəә göz qoydular,  
             doğmalarım göz oydular, 
boşboğazlar söz atmaqdan  
             yoruldular... 
Doğulmadın, məәnim balam. 



 

Yuxuma yağış yağır 
 

 61 

             niyəә qoydun nəәfəәsinəә həәsrəәt 
qalam? 
Ruhum diri, canım ölü,  
            üzüm quru, gözüm sulu. 
Ürəәyiməә axır daha göz yaşım,  
            ot bitirib qazılmamış qəәbrim, 
daşım. 
 

 
NƏӘDƏӘN DANIŞIR 

 
İnsan yaşa dolduqca 
xatırlayır, xatırladır. 
Hey canlanır gözündəә  
yaşanan xatırəәləәr. 
İnsan var ki, bu dünyada  
“nəә birini vurub yıxır,  
nəә əәl atıb qaldırır”. 
Bu dünyanın  
yağışında islanmır,  
günəәşindəә qurumur. 
Ruhu ölü, canı diri  
“yaşayanlar”,  
xatirəәsi olmayanlar... 
Göy üzünəә baxanda  
gözləәri dəә qamaşır. 
Onlar dostla, yoldaşla, 
görəәn, nəәdəәn danışır?! 
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SABAHIM SƏӘNMİSƏӘN GƏӘLƏӘN 
 

Yenəә bahar gəәlib təәbiəәtəә, 
həәləә yaşayıramsa,  
                məәnim dəә ömrüməә. 
Görəәsəәn növbəәti bahardımı, 
                ya son bahar? 
Arabir çalır telefonum, 
gəәlir dostların səәsi. 
Hamı yanımdadır guya, 
məәn tapmıram heç kəәsi. 
Gözümü doldurur,  
ürəәyimi sıxır  
                 bir qəәm pəәrdəәsi. 
Gündüzümdəәn sevinci aparan, 
gecəәmdəәn rahatlığı çəәkəәn, 
qarşımda küçəәyəә açılan pəәncəәrəәm, 
sabahım, səәnmisəәn gəәləәn? 
 
Heç nəәyi anlamadım həәyatımda.                
Çürütdüm ömrümü   
                 heç tapmadığım  
taleyimin yolunda. 
Qazancım kəәdəәrim, təәkliyim, 
bir dəә uçuq oldu  
                  dodağımda... 
Gündüzləәrim toz rəәngli. 
gecəәləәrin rəәngi yox. 
Gözü qapalı keçir ömrüm, 
sanki bir qasırğada. 
 
 
Dünəәniməә solğun çiçəәkləәr əәkəәn, 
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qarşımda küçəәyəә açılan pəәncəәrəәm, 
sabahım, səәnmisəәn gəәləәn? 
 
                   Özümdəә deyiləәm, 
Bir ruham bəәdəәnsiz,      
                   məәn səәnsiz... 
Oyanıram, boylanıram 
günün yola düşəәn  
                   ilk ışığına, 
Vuruluram sabahın  
bizi saya almadan gəәləәn  
                   nazına, əәdasına. 
Qarşımda küçəәyəә açılan pəәncəәrəәm, 
Sabahım, səәnmisəәn gəәləәn? 

 
* * * 

 
Dünyanı yıx, sürü, beş arşın da bez biç boyuna, 
Amma aldanma, inanma, yalan oyuna. 

 
               

* * * 
 
Güvəәndiyim insanların sayı qəәdəәr dağ var sinəәmdəә... 
Örtün sinəәmi... 
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BU GECƏӘ GƏӘL 
 

Bu gecəә gəәl, 
gecəәmi aydınlatmağa. 
Gəәl, oğurla məәni gecəәdəәn 
işığı oğurlayan Prometey kimi, 
Həәzin bir musiqi dinləәyəәk 
 “Neylim-ney” kimi. 
Tumarla saçlarımı,  
ləәpəәləәr qumları tumarlayan təәk. 
Sevgi sözləәri pıçılda  
payızda yarpaqlar pıçıldaşan təәk. 
Bu gecəә gəәl, vüsal qovsun həәsrəәti, 
özüməә sığmayım,  
aşım-daşım bulaqda ahəәng kimi.                            
Nəәfəәsinləә toxun dodaqlarıma, 
sabah ləәçəәkləәrəә düşəәn şeh kimi. 
ƏӘlləәrin toxunsun təәniməә,  
çiçəәkləәri oxşayan meh kimi. 
Bu gecəә gəәl, 
Məәnəә “səәninçün ölürəәm” - de, 
Həәr sübh yenidəәn doğan günəәş kimi, 
bu sözləә yenidəәn doğulsun “Gülün”. 
Bu gecəә gəәl, 
Qoy, səәn gedəәndəәn sonra gəәlsin  
                           gəәləәcəәksəә ölüm. 
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                  SƏӘBR, SƏӘBR, YA SƏӘBR 
 

İnsanlığa kölgəә salar “səәnəә nəә?” 
Nadanlığa işıq tutar “məәnəә nəә?” 
Heç olmasa dua gəәtir dilinəә 
Səәbr, səәbr, ya  səәbr! 
 
Gəәl axtarma həәr sualın cavabın, 
Yaradanın yazacaqdır savabın. 
İç, İlahi eşqın nurlu şəәrabın 
Səәbr, səәbr, ya  səәbr! 
 
Çəәməәnlikdəә daşa dəәysəә ayağın, 
Təәləәsəәrkəәn iləә dönsəә bayağın. 
Dağ aşarsan, səәbir olsa dayağın 
Səәbr, səәbr, ya  səәbr! 
 
Səәbir bir ağacdır, çəәtin çıxılar, 
Tikanı acıdır yandırıb yaxar. 
Meyvəәsin yeyəәndəә balı andırar. 
Səәbr, səәbr, ya  səәbr! 
 
Adiləә, bu şükür-duanı hey gəәtir diləә 
Söz eləә ağırdır alınmaz əәləә, 
Allah dəәrgahından enibdir diləә. 
Səәbr, səәbr, ya  səәbr! 
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SƏӘBR ELƏӘ 
 

Asta-asta vur ürəәyim,  
hara təәləәsirsəәn beləә? 
                   səәbr eləә. 
İlməә-ilməә soyma məәni, 
yarı yolda qoyma məәni. 
Taleyiməә nəә yazıbsa Yaradan, 
gəәlib döyəәcəәk qapısın bəәxtimin. 
Bilirəәm ki, bitməәyəәcəәk  
gündüzümdəә həәzin meh,  
gecəәmdəә dəә fırtınam. 
Bu dəәrdləәrəә döz, yenəә dəә  
                     səәbr eləә. 
Qoy yaşayım taleyimi  
sonunacan, tastamam. 
Arzu əәkdim, güman dəәrdim,  
bu gün, sabah deyəә-deyəә  
çiçəәk açıb artıq dəәrdim. 
Həәləә səәnəә var gəәrəәyim, 
asta-asta vur ürəәyim,          
                   səәbr eləә... 
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SƏӘN VƏӘ MƏӘN 
 

Səәn yanımda olanda  
unudulur ayaq üstəә yuxulamaq 
                         vəәrdişim dəә. 
Eləә tez gəәlib keçir ki zaman, 
itirəәm bu dünyanın gəәrdişindəә. 
Səәn – xatirəәləәrləә yaşayan biri, 
Məәn – dünəәnini unudan biri. 
Səәnin  baxışında təәsəәlli istəәyin, 
Məәnim qəәlbimdəә həәzin bir şeirim. 
Nəә olsun ki...  
ikimiz bir dəәnizin ayrı sahilləәriyik. 
Səәn – ümidləәrindəә 
                        xoşbəәxtlik axtaran,                      
məәn – itmiş arzularında  
soyuq vəә quru səәhra. 
Səәnin yolun sevgi yolu, 
məәnim yolum həәsrəәt dolu. 
Nəә olsun ki...  
ikimiz dəә təәnhalığın rəәsmi kimi –  
                  küskün, yorğun. 
İkimiz dəә yolçusuyuq  
bir röyanın, bir dünyanın. 
Dünəәnimi unutsam da, 
səәnləә bağlı bu günümün həәr anı. 
ƏӘsas budur, ikimiz dəә  
bir şeirin qəәhrəәmanı.                 
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NECƏӘ ÜZÜQARA DÖNÜM ALLAHA 
 

Qəәlbimdəә solubdur çox ümidləәrim, 
Təәzəә nəәfəәs verin göyəәrəә bəәlkəә. 
İlantəәk süründüm, soyuldu dəәrim, 
Yeni ruhla uçam göyləәrəә bəәlkəә. 
 
Qəәbrim üstəә göz yaşları əәvəәzi, 
Bir körpəә əәliləә su çiləәyəәrsiz. 
Al gül-çiçəәk yağışları əәvəәzi, 
Körpəә gülüşləәri səәpəәləәyəәrsiz. 
 
Bəәlkəә, xoşbəәxtliyəә çatam o səәsdəә,  
Bircəә yol eşidəәm “ana” sözünü. 
Yoxluğunda itdim, xoş gülüşündəә, 
O körpəә səәsindəә tapam özümü. 
 
Heç sevinc tapmadım məәn bu həәyatda, 
Günahlar içindəә itmişəәm daha. 
Cəәnnəәt anaların ayağı altda, 
Necəә üzüqara dönüm Allaha?! 
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MÖCÜZƏӘ SÜKUTDAN DOĞULASIDIR 
 

Həәr gecəә yuxumun astanasında 
bezməәdəәn dayanıb gözləәyəәn səәnsəәn. 
Bəәzəәn yuxularım üşüyəәn zaman 
yuxumu ocaqtəәk közləәyəәn səәnsəәn. 
Həәrdəәn misra-misra şeir yazırsan, 
həәrdəәn çiçəәkləәrdəәn əәtir yığırsan. 
Yağışa tutulsam yuxu boyunca, 
səәn məәnim başıma çəәtir tutursan. 
Gah sevgi sözləәri pıçıldayırsan, 
gah kəәdəәr içindəә sızıldayırsan. 
Silirəәm gözünün yaşını məәn dəә, 
sinəәməә sıxıram başını məәn dəә. 
Nəә olar, yuxuda ağlama daha, 
yuxuda əәhd-peyman bağlama daha. 
Bir dəәfəә gündüz gəәl, gəәlməә gecəәləәr, 
bəәlkəә dəә, sevəәrəәm yuxu olmasa. 
Sevəәrəәm, qarşımda dayan nitqi lal, 
sevəәrəәm dilindəә olmasa sual. 
Bax səәssiz-səәmirsiz, gözləәriməә bax, 
sonra gözləәrimdəәn ürəәyiməә ax. 
Qoy bu səәssizliyi dinləәyim həәləә, 
sükütda duyuram sevgini eləә, 
məәhəәbbəәtin dili lal olar beləә. 
ƏӘlini göksüməә qoy asta-asta,  
eləә bil ürəәyim dayanasıdır. 
Ey şair, səәn deməә, sevəәnləәr bilir, 
möcüzəә sükutdan doğulasıdır.           

  
 
 
 



 

Adiləә 
 

 70 

YAZIQ SEVGİM 
 

Yazıq sevgim!  
Küsdürdü səәni yersiz qürurum, 
              indi məәnim həәr təәrəәfim uçurum. 
Bilmirdim, küsüb gedəәrsəәn,  
              gizləәnqaç oynayırdım səәninləә. 
Məәn səәndəә gizləәnirdim,  
              səәn atəәş halqası idin. 
Yazıq sevgim! 
Ürəәyim üşüyür indi səәnsiz,  
               səәn onu isidəәn atəәş parçası idin. 
İndi kasıbın çörəәk duası, 
               gözləәrimdəәn süzüləәn  
               yaş damlası  kimisəәn. 
Yazıq sevgim! 
Öldürdü səәni qatil qürurum. 
Səәn dəә qəәlbim kimi qırıq-qırıqsan,  
                artıq içimdəәki son hıçqırıqsan. 
Xəәyallara dalıram. 
                özümdəәn ixtiyarsız,  
                əәlimi uzadıram arsız-arsız. 
Həәr gün artır qüruruma nifrəәtim dəә. 
ƏӘlləәrim yanır həәsrəәtindəә, 
                yazıq sevgim!  
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MƏӘN 
 

Məәn – baxışları əәnginlikləәrdəә itəәn adam, 
dayanacağı bilinməәyəәn qürbəәt qatarı. 
Məәn – səәhrasına həәsrəәt qalan dəәrya misalı – 
                                       bir Leyli timsalı. 
Məәn – yol ortasında çaş-baş qalmış bir yolçu – 
                                         əәli əәsalı. 
Məәn – yana-yana yazılmış, vergülləәrləә dolu,  
sual işarəәləәrindəә boğulan anlamsız üç-beş səәtir...  
ya da sonu üç nöqtəә iləә bitəәn hekayəәt, 
yağışa susayan cadar-cadar torpaq.  
Məәn – keçmiş, dünəәn, bayağam,  
bu dünyanın həәsrəәt adlı məәnzilindəә qonağam. 
Məәn – sinəәsini gün döyəәn ümman içrəә bir ada, 
məәn – əәvvəәlin axırına köç edəәn bir piyada. 

 
 

* * * 
 
Səәmalarda ulduz kimi parlayan, 
Bir işıqtəәk daim nurlu olacam. 
Məәn gəәmiyəәm, sahilinəә yan alan, 
Bir sevəәn ürəәkdəә lövbəәr salacam. 
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SƏӘNİN QƏӘMLİ GÜNÜN 
 

 Nekroloq əәvəәzi 
Bu gün dəәrdin böyükdür, 
         bu gün çiynin dağ yüklü. 
Bəәnizin saralmışdı,  
         gözləәrin qəәm döyüklü. 
Sızlatdı ürəәyimi 
         səәnin kəәdəәrli halın. 
Sızlatdı ürəәyimi 
          uzanmış ağ saqqalın. 
Eləә bil gözləәrindəә  
          böyümüşdü o illəәr. 
O illəәri çovğunda  
          sovurub əәsəәn yelləәr. 
O illəәri götürüb  
          aparmışdı ƏӘzrayıl. 
Üzündəә, gözləәrindəә  
          ölmüşdü qırx səәkkiz il. 
Ağlayan ürəәyin dəә  
          sinəәnəә dar gəәlirdi. 
Yaz günü saçlarına  
          sanki qar əәləәnirdi. 
Xatırlayıram bir gün: 
“İnsan ömrü bəәnzəәyir  
       səәrnişin qatarına” –  
           demişdi. Bu qatarın  
sevgi adlı reysindəәn  
           yarıda düşəәn gözəәl. 
Çəәkirdi tale yükün  
          üzü gül, qəәlbi xəәzəәl. 
Səәn dəә bu gün onuntəәk... 
Qatardan yol yoldaşın  
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          düşüb gedib yenicəә. 
Məәnzil başına çatan  
           səәrnişintəәk, adicəә... 
Dünəәnki dayanacaq  
            onun ürəәk dağıydı. 
Ondan yadiğar qalan  
            yaslı qəәm otağıydı. 
Bir həәyat yolçusuyuq  
            hamımız o qatarda. 
Düşəәcəәk ayrı-ayrı  
            həәrəә bir dayanacaqda. 
Biri kürəәk ağrısı,  
            biri ürəәk ağrısı. 
Gözləәnəәn ayrı olur,  
            gedəәn olur ayrısı. 
Bir gün çəәkəәcəәk hamı  
            həәyatdan öz köçünü. 
Bu qatar daşıyacaq  
            yenəә tale yükünü. 
Qatarın olmayacaq  
            heç daimi sakini. 
Qoy silinsin üzündəәn  
             qəәm, kəәdəәr qarışığı. 
Görünsün gözləәrindəә 
            yenəә həәyat işığı. 
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DE NECƏӘ ÇAĞIRIM 
 

Yay günü gəәl salma sazağa məәni, 
De, necəә çağırım dönəәsəәn geri? 
Gözündəәn düşürməә uzağa məәni, 
De, necəә çağırım dönəәsəәn geri? 
 
Harayım çırpılır quş qanadına, 
Nəәğməәləәr qoşuram sevgi adına. 
Yoxsa heç adım da düşmür yadına. 
De, necəә çağırım dönəәsəәn geri? 
 
Gəәl məәni endirməә, sevgi taxtımdan,  
İzin ver, yolumu salım bəәxtindəәn, 
Səәsimin bu tutqun, yorğun vaxtında 
De, necəә çağırım dönəәsəәn geri? 
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KÜSDÜM 
 

Heç küsməәdim bu dünyadan... 
Küsdüm düşünəәn beynimdəәn, 
dünyanı sığışdırdığım qəәlbimdəәn, 
bu dünyada tapmadığım yerimdəәn. 
Heç küsməәdim bu dünyadan... 
küsdüm əәl uzadanda tutmadığı  
                    əәlləәrimdəәn,  
qarşısında çökəәn dizləәrimdəәn. 
Heç küsməәdim bu dünyadan... 
Küsdüm, eləә özündəәn küsəәndəә dəә  
çiyninəә qoyduğum başımdan. 
Küsdüm ömür yollarında  
ayağıma dəәyəәn daşından. 
Küsdüm o daşların ağrısını  
atmaq üçün tökdüyüm göz yaşından. 
Heç küsməәdim bu dünyadan, 
yorulmadım gözləәməәkdəәn, 
amma utandım, küsdüm  
həәr dəәfəә “yoruldum”- dediyimdəә  
                    içimdəәki ümiddəәn. 
Heç küsməәdim bu dünyadan... 
Küsdüm arada bir üsyanımdan,  
dost dediyim insanlara inamımdan. 
Küsdüm səәssizliyimdəәki sözümdəәn,  
                    küsdüm özümdəәn.          
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YOX 
 

 Çox saldı dost-aşna qınağa məәni, 
 Taleyim hey çəәkdi sınağa məәni. 
 Həәyat cəәlb etməәyir marağa məәni, 
 Məәhəәbbəәtin meydanında izi yox. 
     
Salam verdim, çoxdan gedib alanım, 
Heç ümid verməәyib, qəәlb dağlayanım. 
Gözləәrimi sehriyləә bağlayanım 
Yoxdu, məәnəә ağlayacaq gözü yox. 
 

 
* * * 

 
Səәni görməәk istəәyirəәm, 
dağlara boylanıram. 
Dağın əәzəәməәtindəә, 
torpağın qoxusunda, 
yazın nəәfəәsindəәsəәn. 
Çiçəәkləәrin alında, 
otların yaşılında, 
məәnim ürəәyimdəәsəәn. 
Səәn yoxsan bu şəәhəәrdəә... 
Minib xəәyal atımı,  
sağa-sola çapıram. 
Məәn görməәk istəәyəәndəә 
səәni həәr yerdəә tapıram. 
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EHTİYAC 
 

Bu sabah ürəәyimdəә, 
Qəәrib bir sıxıntı var. 
Təәnha söyüd altında, 
Xəәyallara dalmışam. 
Guya hamı bəәrabəәr, 
Bircəә məәn təәk qalmışam. 
Sanki hamı qəәmini 
Atıb getmiş şəәhəәrdəәn. 
Məәn qəәlbiməә yığmışam 
boğuluram kəәdəәrdəәn. 
Yenəә solub gülşəәnim, 
Bağım, bağçam bəәhrəәsiz. 
Həәr zamankı halıyla, 
Salxım söyüd çarəәsiz. 
Səәssiz bir yağış yağır, 
Eləә bil ki, damlalar 
Məәnim gözümdəәn axır. 
Bu gün bir qəәmli məәnəәm, 
Bir dəә söyüd ağacı. 
Hiss edirəәm onunla 
Dəәrdləәşməәk ehtiyacı. 

 
 
 
 
 
 
 

LİMAN GÖRÜNTÜSÜ 
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Evimin divarından  
bir dəәniz tablosu as, 
liman görüntüsü olsun əәsas. 
Yolçu olmaq istəәyirəәm  
limandakı gəәmiyəә. 
Gözləә qaş arasında 
sıyrılıb qəәlb yarasından 
sakit, səәssiz qaçaram 
             qəәm adasından. 
Bəәlkəә bu səәssizliyin səәsinəә  
qağayılar hay salacaq. 
Şımşəәkləәr çaxacaq,  
buludlar ağlayacaq. 
Dalğa vurub səәssizliyi yatıracaq, 
üzüməә bütün qapılar bağlanacaq... 
yolçu ola bilməәyəәcəәm bu gəәmiyəә... 
Gəәl səәn məәnəә qulaq as, 
evimin divarından  
bir dəәniz tablosu as. 
Liman görüntüsü olsun əәsas. 
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ALDANMIŞ GÖZƏӘL 
 

Gözəәl gördüm, aşağıya dikmiş idi başını, 
Axıdırdı ürəәyinəә o, qanlı göz yaşını. 
Fikrləәri dolaşıq, qəәlbi sınıq gedirdi,  
Yaralı sinəәsindəә sevgisi can verirdi. 
 
Ona sevgi qatili öyrəәdib daş olmağı, 
Göndəәrirdi daşlara yeni yoldaş olmağı. 
Quruca nəәfəәsi dəә sinəәsini didirdi, 
Yaralı sinəәsindəә sevgisi can verirdi. 
 
Aldanmış qurban idi birləәşməәk şəәrəәfinəә, 
İçirdi badəәsini yadlaşmaq şəәrəәfinəә. 
Şəәrəәfsızəә atmaqçün daşlaşmağa gedirdi, 
Yaralı sinəәsindəә sevgisi can verirdi. 
 
Dünyanı bütünlükləә unutmağa hazırdı, 
Sevgisini dəәfn üçün özü məәzar qazırdı. 
Küskün ürəәyinəә o, son məәktubu yazırdı, 
Yaralı sinəәsindəә sevgisi can verirdi. 
 
Təәbrik edirdi onu ölüm adlı bir məәləәk, 
Qatili başqasıydı, eşqəә qurmuşdu kəәləәk. 
Böyük məәhəәbbəәtini yelləәrəә pay verirdi, 
Yaralı sinəәsindəә sevgisi can verirdi. 
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SƏӘN, MƏӘN, BİZ 
 

Səәn gəәldin, təәk idik cüt olduq, 
getdin, ikiyəә bölündük. 
Məәn həәləә dəә gözləәyirəәm,  
səәn verməәsəәn dəә vəәdəә. 
Oturub qalmısan  
             divardakı çəәrçivəәdəә. 
Xəәbəәrini gəәtirməәdi qaranquşlar, 
Ancaq...  
             ötməәdi dəә bayquşlar. 
İlləәr keçdi... 
Solunda məәn, sağında boşluğun... 
İndi eyni olmasaq da,  
             yaşayırıq, sakit, səәssiz. 
Artıq üçəә bölünmüşük – 
             Səәn, məәn vəә biz. 

 
 
 

* * * 
 

  Dünya məәnim üçün təәkadamlıq kameradır.
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GƏӘL BİR OYUN OYNAYAQ 
 

Gəәl bir oyun oynayaq, 
ikimiz arasında. 
Səәn gözləәrini yuman,  
məәnsəә gizləәnəәn olum. 
Uzat əәlləәrini, gəәz,  
çata biləәcəәksəәnmi? 
Görüm itirsəәn məәni  
tapa biləәcəәksəәnmi? 
Gəәl bir oyun oynayaq, 
adını sevgi qoyaq,  
kim uduza, kim uda. 
Məәn Leyli timsalında,  
səәnsəә Məәcnunu oyna, 
görüm yanğıya dözüb,  
gəәzəәcəәksəәn səәhrada? 
Gəәl bir oyun oynayaq, 
yumarsan gözləәrini 
daim yumduğun kimi. 
Səәn axtarsan Leylini  
günahlar arasında, 
tapacaqsan özünü  
günahkar sırasında. 
Gəәl bir oyun oynayaq, 
hazırlaşaq o günəә. 
Ya beş gün o yanadır, 
ya da beş gün bu yana. 
Bilirəәm, qəәlbimizi 
sonda qanadacağıq, 
əәvvəәl-axır bu oyunu 
ikimiz oynayacağıq. 
Gəәl bir oyun oynayaq. 

YANDIRIB YAXACAQ SƏӘNİ 
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Dolanacaq, dəәyişəәcəәk yenəә dövran, 
Gün doğacaq buludların arasından, 
Nur saçacaq taleyinəә həәyat bir an, 
Yandırıb yaxacaq səәni. 
 
Hörümçəәk yenəә dəә tor toxuyacaq, 
Arı pəәtəәkləәri gül qoxuyacaq, 
Kimsəә eşqin nəәğməәsini oxuyacaq, 
Yandırıb yaxacaq səәni. 
 
Könlünün qapısın özü döyəәcəәk, 
Bir kəәlməә “sevirəәm” sözü deyəәcəәk. 
Qorun, bəәdxahların gözü dəәyəәcəәk, 
Yandırıb yaxacaq səәni. 

 
 
                                       * * * 

Sabaha uzanan yolun düyün yeri oldun səәn, 
səәndəә bitdi həәyatın kəәdəәri dəә, sevinci dəә. 
Qalan sabahlarımı səәnəә verdim –  
                                                havayı... 
Kirpikləәrimdəәn yuxularımı yoldun həәr gecəә, 
səәndəә çiçəәk açdı bütün daşlar.  
Təәkcəә 
başım üstəә əәkdiyin qara daşdan savayı. 
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MƏӘHƏӘBBƏӘT HƏӘSRƏӘTDİR 
 

Yenəә xəәyallarım yola düzülür, 
Yoxsa ağrıyırmı səәnin ürəәyin? 
Məәnim yanağıma yaşlar süzülür, 
Dolub-boşalanda səәnin gözləәrin. 
 
Məәnim ürəәyiməә atəәşi düşəәr, 
Səәnin gözləәrindəә ildırım çaxsa. 
Qar yağar şeiriməә, şeirim üşüyəәr, 
Qəәlbinin alovu, atəәşi yoxsa. 
 
ƏӘsəәr dodaqlarım, qəәləәmim əәsəәr, 
Yazaram sonumu ayrılıq olsa. 
Misralar arası küləәkləәr əәsəәr, 
Səәnin baxışında soyuqluq olsa. 
 
Niyəә yollarımı buz dağı kəәsir, 
Səәnsiz varlığımda bu canım əәsir. 
Gəәləә bilməәyirəәm görməәyəә səәni, 
Həәr yandan yolumu  kim isəә kəәsir. 
 
Məәnim taleyiməә yazılmısan səәn, 
Yanında olmasam, yasımı tutma. 
Məәhəәbbəәt təәk vüsal deyildir axı, 
Bir adı həәsrəәtdir, bunu unutma.  

 
 
 
 
 
 

UZAQDAN SEV MƏӘNİ 
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Uzaqdan sev məәni... 
Uzaqdan çiçəәkləәr düzürsəәn  
          sinəәm üstünəә. 
Yaxında yandırırsan,  
          isinirsəәn istiməә. 
Uzaqdan səәnəә həәr baxdığımda  
          xoşbəәxt olursan, 
Yanımda qəәlbin qəәm iləә dolur, 
yer, göy, hava, dəәniz bir olur. 
Məәn dəә boğuluram... 
Bilmirəәm havasızlıqdan,  
         ya göz yaşlarından?  
Aləәm qaralır... 
         qorxuram qaranlıqdan. 
Ağla qaranın arasında                   
gizləәnirəәm gözləәrinin qarasında.  
Uzaqdan sev məәni... 
Yaxınımda  
        sinəәm üstəә çiçəәkləәr solur, 
Ağlayırsan,  
        ağlamağın ölümüm olur. 
Uzaqdan sev məәni. 
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SEVMƏӘYİRƏӘM NAĞILLARI 
 

Ümidim qırıldı ittihamlarla,  
töküldü üstüməә  
dünyanın günahları. 
Qaldım təәnhalığımla,  
Allahımla başbaşa. 
Kim-kimdir qarışdırdım,  
az qalır ağlım çaşa. 
Hamıya təәqdim olunan 
xanımmı, səәnəәmmiyəәm?! 
Yoxsa, bu gün təәrifi veriləәn – 
                O, məәnmiyəәm?! 
Məәn onunla eyni yolun  
                  yolçusuydum,  
onun üçün məәn ki, namus 
                  ölçüsüydüm. 
Məәn sevmişdim 
onu sevəәn qəәlbimləә. 
Məәntiqimi heç hesaba  
                   qatmamışdım. 
Bu günəәdəәk məәn ki,  
                    onu atmamışdım. 
Unutmuram hey veriləәn 
                   öyüdləәri, ağılları. 
Sevməәyirəәm ancaq məәnəә 
uydurulan nağılları. 
Sevməәyirəәm nağılları... 
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CAN EVİMDƏӘ HÜZN VAR 
 

Dinləәməәk istəәmirəәm nəә xoş nəәğməә, nəә bəәstəә, 
İstəәmirəәm “Mahur”u, can evimdəә hüzün var. 
Məәnəә “Segah”ı çalın, sonra da bir “Şikəәstəә”, 
Ruhum yaman yorulub, can evimdəә hüzn var. 
 
Xəәyaldadı xoşbəәxtlik, o da arabir olub, 
Eşq şəәrabı yerinəә badəәməә hüzün dolub. 
Toxunmayın könlüməә, bu gün gül kimi solub, 
İçib hüzn badəәsin, can evimdəә hüzn var. 
 
Sınıb məәnim qisməәtim əәzəәlindəәn, nəә çarəә? 
Çarəәləәr dönüb olub məәnim üçün biçarəә. 
Qəәlbimdəә gül bəәsləәyib göndəәrmişdim o yara, 
Yetməәdi, xəәzəәl oldu, can evimdəә hüzn var. 
 
Qarğışım yox düşməәnəә, alqışım yoxdu dosta, 
Kəәdəәrin boyu uzun, sevincin boyu bəәstəә. 
Bu gün ürəәyim küskün, viranəә qalıb, xəәstəә, 
Səәadəәt uzaq düşüb, can evimdəә hüzn var. 
 
İlan kimi süründüm, gəәrəәk dayanam artıq, 
Çox geyindim günahı, gəәrəәk soyunam artıq. 
Qırx ildir ki yatmışam, gəәrəәk oyanam artıq, 
Yuxular can yandırır, can evimdəә hüzn var. 
 
Xəәyallarımda gəәzdim, dağı, daşı, aranı,  
Bacarmadım sağaldım qanı sızan yaranı. 
Gözləәrim dəә tor görür, seçmir ağı, qaranı, 
Üzaqdan köç görünür, can evimdəә hüzn var. 
 
Sevinməәk istəәmirəәm, acı göz yaşım axsın, 



 

Yuxuma yağış yağır 
 

 87 

Yağışlar yağmasa da göydəә ildırım çaxsın. 
Tuş gəәlim bir cəәlladın qəәzəәbinəә, qan axsın, 
Can evimdəәn can gedib, can evimdəә hüzn var. 
 

 
* * * 

 
Ulduzlar səәma üzündəә  
sanki bir dəәniz... 
Yuxulu gəәmiləәr,  
xəәyallar vəә biz... 

 
 

DOĞUM GÜNÜMDƏӘ 
 

Saçlarımı dolayımmı əәliməә, 
Arzuları darayımmı teliməә, 
Sürükləәnib bir sevginin selinəә, 
Çağlayımmı? 
 
ƏӘliməә bir dəәstəә qızılgül alım, 
Bu doğum günümdəә qapımı çalım, 
Solan gözləәriməә baxaraq dalım, 
Ağlayımmı? 
 
Qəәlbimdəәn məәni istəәyim bu sabah, 
Xəәrtiməә dəәyəәrəәm, edəәrəәm günah. 
Ağ bir libas alım, qəәlbləәri, Allah, 
Dağlayımmı?  

 
 

MƏӘNDƏӘKİ SƏӘNİ SEVİRƏӘM 
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Məәndəәn uzaqlardasan, 
uzaq olduğun qəәdəәr dəә yaxınsan,  
ruhumdasan, canımdasan. 
Məәn fani dünyada 
          məәkanam,  
                 zamanam. 
Uzaqları yaxın bilib,  
səәnəә təәrəәf gəәlirəәm – 
məәndəәki səәni sevirəәm. 
Aynalara baxdığımda  
gözləәrimdəәn boylanırsan. 
Məәndəәki səәn başqadır,  
bütün rəәhmləәriyləә,  
sevgi dolu, əәvəәzsiz. 
Səәndəәki məәn haraylarıyla səәssiz, 
xəәyanəәtdəәn uzaq,  
fitnəәdəәn uzaq. 
Səәndəәn məәndəә nişanəә var – 
                ayrılmayaq, 
əәhdi-peymanı pozmayaq. 
Bu gecəә yuxumdasan, 
yuxumu pisəә yozmayaq. 
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SEYR EDİRƏӘM ŞAMAXINI 
 

Sağım səәhəәr, solum gecəә, 
Pirquludan doyum necəә, 
Qucaqlasın qolum necəә? 
Həәm uzağı, həәm yaxını, 
Seyr edirəәm Şamaxını. 
 

Torpağı çiçəәk əәtirli, 
Dağları duman çəәtirli, 
Xaqani, Seyid səәtirli, 
Ustadlardan söz axını,  
Seyr edirəәm Şamaxını. 
 

Çox şairi var qürbəәtdəә, 
Nəәsimi təәk can möhnəәtdəә, 
Kaş bitəәydi bu həәsrəәt dəә, 
Dəәyişəә dünya çarxını, 
Seyr edirəәm Şamaxını. 
 

Dilim dolaşdı, qoymayın, 
“Dinəә sataşdı, qoymayın, 
Küfrəә bulaşdı, qoymayın” 
Sabir vurar söz dağını, 
Seyr edirəәm Şamaxını. 
 

Uca dağlar aşa-aşa, 
Az qalır ki, ağlım çaşa. 
Gözəәlliyi bir tamaşa, 
Ruhumda bir səәs axını, 
Seyr edirəәm Şamaxını. 
 

Söz dəә çəәkdi öz vaxtını, 
Tarix yazdı şah taxtını, 
Şirvanşahların baxtını. 
Qəәdim yurdun paytaxtını - 
Seyr edirəәm Şamaxını. 

SƏӘS 
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Bu gecəә qeybdəәn  
bir səәs gəәlir qulağıma, 
Döz! - deyəә, səәbrəә səәsləәyir məәni, 
ayaqyalın hara gəәldi  
                     qaçan hissləәrimi. 
Dua üçün Tanrıya açdığım kimi 
yuxarıya qaldırıram əәlləәrimi – 
Leysan yağır bu səәsdəәn,  
                      ürəәyimi yuyur. 
Dan çökülür, yuyulanı gün qurudur... 
Ürkürəәm, içimdəәki həәvəәsdəәn... 
Təәr-təәmiz buludlar arasından  
bir cüt göz baxır. 
Qürurum baş qaldırmaz 
yuxarıdan aşağıya baxan kəәsəә  –  
                       həәr kimsəәyəә. 
Ancaq indi baxış ayrı, göz ayrıdı, 
Ahəәng ayrı, ahəәngdəәki söz ayrıdı. 
O səәs məәnim sinəәmdəәki  
od-alovun arasından köz dəәrirdi... 
Dəәrgahında –  sevdikləәri arasında 
                      boş yerimi göstəәrirdi... 
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BUNUN ADI YAŞAMAQSA 
                          

Məәn toz rəәngli ömrümün  
duz yükünü daşımışam. 
Bunun adı yaşamaqsa – 
                 yaşamışam. 
Yazda payız küləәyindəә  
                 sürükləәnmişəәm, 
gözləәriməә yad sevincdəә  
                 əәzab çəәkmişəәm, 
neçəә-neçəә baxışlardan  
qaçmaq üçün təәləәsmişəәm. 
Vaxt olub ki,  
təәnhalıqdan qorxum olub... 
O günləәrim çoxdan keçib, 
cəәsarəәtdəә təәnhalığım daha ölüb... 
Məәn toz rəәngli ömrümün  
duz yükünü daşımışam. 
Bunun adı yaşamaqsa – 
                 yaşamışam. 

 
 

* * * 
Kim həәyatın həәr yükünü daşıyırsa, 
Ağrısını, acısını ürəәyindəә yaşayırsa, 
Allahına şükür üçün vaxt ayırsa, 
Apararlar günahını əәsəәn yelləәr, 
Alqışlanar sözü doğru deyəәn dilləәr!  
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DİLƏӘ GƏӘL 
 

Yollarda azdım, diləә gəәl, 
Andımı pozdum, diləә gəәl, 
Həәyatda yeni səәhifəәyəә, 
Adını yazdım, diləә gəәl. 
 
Hey atırsan söz oxunu, 
Saymayırsan az-çoxunu, 
Şəәrəә gördüyüm yuxunu, 
Xeyirəә yozdum, diləә gəәl. 
 
Sevməәsəәn dəә sevəәcəәyəәm, 
Danışmasan bezəәcəәyəәm, 
Söz vermişdim dözəәcəәyəәm, 
Sözü uduzdum, diləә gəәl. 
 
Ömür keçir həәr anımda, 
Sevdiyim yar yox yanımda. 
“Ölüb-diriləәn” canımda 
Ruhum darıxdı, diləә gəәl. 
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ÖLÜMÜN QAŞI-GÖZÜ VAR 
 

Səәnəә aldandım, ay zalım, 
ƏӘhdimi dandım, ay zalım, 
Eşqindəәn yandım, ay zalım, 
Ölümün qaşı-gözü var? 
 
Gözəәldir dağım, gəәdiyim, 
Dilim yandırır dediyim, 
Burnumdan gəәlir yediyim, 
Ölümün qaşı-gözü var? 
 
Dolanıram dağı-daşı, 
ƏӘtəәyindəәn tök bu daşı, 
İçiməә axır göz yaşı, 
Ölümün qaşı-gözü var? 
 
Gəәl, durma məәndəәn aralı, 
Könlüm eşqindəәn yaralı, 
Öldürdün məәn təәk maralı, 
Ölümün qaşı-gözü var? 

        
* * * 

Başıma həәsrəәt örpəәyimi, 
əәyniməә yalınqat ümidləәrimi, 
ayaqlarıma nimdaş arzularımı 
geyinmişəәm, 
düşmüşəәm ömür yolunun ağına... 
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                   QƏӘBUL ETSİN 
 

Qalmayıbdır daha tabım, dad edim, 
Sal yadıma, qoy özümü yad edim. 
Adil olan bir Allaha ad edim – 
Qurban qəәbul etsin, bu gecəә məәni. 
 
Nəә həәyatdan, nəә taledəәn kam aldım, 
Yandım, odum görünməәdi, qaraldım. 
O ocaqdan bu ocağa qor oldum, 
“Nar”dan qəәbul etsin bu gecəә məәni. 
 
Bu talehləә yaşamağı neyləәrəәm, 
Razı olsun deyəә səәbir eyləәrəәm. 
Bu gün, sabah məәn dəә köçüb gəәləәrəәm, 
Mehman qəәbul etsin bu gecəә məәni. 
 
Yol getmişəәm bu dünyanın dağında, 
Qara geydim, həәyat varmış ağında. 
Gülü solmuş bağçasında, bağında, 
Bağban qəәbul etsin bu gecəә məәni. 
 
Məәnim qəәlbim kəәdəәr dolu, qəәm dolu, 
Vallah, naləәm yandıracaq sağ-solu. 
Qoşulduğum haqq karvanı, haqq yolu, 
Sarvan qəәbul etsin bu gecəә məәni. 
 
Addım atsam baxar min cür göz məәnəә, 
Kim danışsa, gəәlib dəәyəәr söz məәnəә. 
Həәr gizlinim aşkar olar aləәməә, 
Pünhan qəәbul etsin bu gecəә məәni. 
 

SƏӘN NİYƏӘ ÖZÜNÜ SEVDİRDİN MƏӘNƏӘ 
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Məәn ki, öz-özümü çox qarğımışdım, 
Çoxdandı heç beləә darıxmamışdım, 
Gör nəәləәr eyləәdin, nəәləәr səәn məәnəә, 
Səәn niyəә özünü sevdirdin məәnəә?! 
 
Dağlardan həәsrəәtləә bir kəәklik ötsəә, 
Yuvadan ayrılıb yad yerəә köçsəә, 
Səәdası qəәfləәtəәn kəәsilsəә, bitsəә, 
Səәn niyəә özünü sevdirdin məәnəә?! 
 
Səәni dəә üzürmüş təәkliyin nəәdi,  
Ay əәli xınalı kəәkliyim, nəәdi? 
Deyirdin ümidi səәn itirmisəәn, 
İndi  ürəәyiməә əәkdiyin nəәdi? 
Səәn niyəә özünü sevdirdin məәnəә?! 
 
Təәnha yaratmışdır məәni yaradan, 
ƏӘlləәri xınalın köçəәr yuvadan, 
ƏӘkdiyim  ümiddir, dəәrdiyim güman, 
Səәn niyəә özünü sevdirdin məәnəә?! 
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AYRILIQ NƏӘĞMƏӘSI 
 

Səәni məәnəә bir təәsadüf gəәtirdi, 
Ümid əәkdi gülü solmuş bağçama. 
Güman açmış yeni çiçəәk bitirdi, 
O da soldu, hicran gəәldi bu cana. 
 
Hanı, könlün məәndəә aram tapardı, 
Səәni yeni təәsadüfmü apardı? 
Od qalayıb o ümidin yerinəә, 
Bağçamdakı son gülü dəә qopardı. 
 
Ayrılıq adında tor toxuyuram, 
Həәdiyyəә eyləәyim, o toru səәnəә. 
Dinləә, səәnəә son nəәğməәmi oxuyuram, 
“Səәn niyəә özünü sevdirdin məәnəә?” 
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                RƏӘSSAM ŞƏӘKLİMİ ÇƏӘK 
 

Rəәssam, ləәpəәdöyəәndəә bir şəәklimi çəәk,  
Gördüyün kimi yox, məәn istəәyəәn təәk. 
Baxma göz yaşıma, çəәk gülüşümü, 
Məәsum baxışımı, şux duruşumu.  
Çəәk şirin sözləәri, mehribanlığı, 
Gizləәt qürurumu,  çəәk şıltaqlığı. 
Qəәlbimdəә arzunu çəәk, çəәkəә bilsəәn, 
Bir ümid əәk üstəә, səәn əәkəә bilsəәn. 
Bəәxtimin qarasın at, dalğalara, 
Təәmiz səәhifəә çəәk, səәn ara-sıra.  
Qoy, yusun dalğalar qəәmi-kəәdəәri, 
Dəәyişsin bəәxtimdəә tale-qəәdəәri. 
Çəәk məәni sevincli, xoşbəәxt anımda, 
Qayğıkeş, səәmimi, xoş məәqamımda. 
Üzümdəә qırışı, naxışı az çəәk, 
Bunlar naz deyildir, nazımı az çəәk. 
Deməә ki, dəәrdini deyirsəәn məәnəә,  
Sadəәcəә ruhumu söyləәdim səәnəә. 
Rəәssam, ləәpəәdöyəәndəә bir şəәklimi çəәk,  
Gördüyün kimi yox, məәn istəәyəәn təәk. 

     



 

Adiləә 
 

 98 

               DOĞUM GÜNÜ TƏӘBRİKİ 
 

                          Hüquq elmləәri doktoru  
İsaxan Vəәliyevin doğum gününəә 

 
Başın uca olsun, buluda dəәysin, 
Xəәtrinəә söyüdləәr başını əәysin. 
Bütün əәməәlını Tanrı bəәyəәnsin, 
Səәn dəә razılıqdan nəәsib alasan, 
Həәr yaşında beləә cavan qalasan. 
 
Qadir Mövlam həәr an yetəә dadına, 
Övladların layiq ola adına. 
Baxanda gəәncliyin düşəә yadına, 
Həәləә cavan ikəәn baba olasan, 
Həәr yaşında beləә cavan qalasan. 
 
Dəәrdi silib aparsın yır-yığışlar, 
Göy üzünəә çəәkilsin al naxışlar. 
Bulud dolsa səәni yağsın yağışlar, 
Yanan ürəәkləәrəә su calayasan, 
Həәr yaşında beləә cavan qalasan. 
 
Səәmada alov təәk, şimşəәk təәk çaxıb,  
Ay təәk ulduzları şövqüyləә yaxıb, 
Bulaqdan süzüləәn su kimi axıb, 
Səәni sevəәn könülləәrəә dolasan, 
Həәr yaşında beləә cavan qalasan. 
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Yoxdur gözləәrindəә başqa şəәrəәf-şan, 
Şair ruhlu hüquqşünas, xoş insan, 
Yüz yaşını versin ulu Yaradan. 
Ömrünü salamat, sağ yaşayasan, 
Həәr yaşında beləә cavan qalasan. 
 
Kor olsun xor baxan, bəәdnəәzəәr gözləәr,  
Qoy, görsün şux səәni, həәr baxan üzləәr, 
Salamlasın dağlar, dəәrəәləәr, düzləәr. 
Bir şeir dəә məәndəәn təәbrik alasan, 
Həәr yaşında beləә cavan qalasan. 

 
* * * 

 
Axşam qaranlığı tül pəәrdəә kimi  
örtür günəәşin üzünü, 
itirir gündüz yaşananların izini. 
Göy bir qapaq kimi örtülür yerin üstünəә, 
rəәngsiz toz dəәnəәləәri yağır qəәlbiməә. 
Uzaqlardan ruhumu çəәkir azan səәsi, 
Bu gün sevəә bilimirəәm,  
                        sevəә bilmirəәm  
Allahdan başqa heç kəәsi. 

                                                 
                     
 
 
 
 
 
 



 

Adiləә 
 

 100 

GƏӘL RUHUNLA 
 

Bir axşam gəәl, 
ta uzaqlardan məәhəәbbəәtin qoxusunu 
duymaq istəәdiyim vaxt. 
Gözləәrim dolanda duyğu yükuyləә,  
səәn dəә leysana hamiləә bulud kimi gəәl. 
Ya da ağlayanda dəәsmal misalı  
               qon yanaqlarıma. 
Sonra da heç danışma... Get... 
 
Bir axşam yenəә gəәl, 
Bürküdəә səәrin meh kimi dara saçlarımı,  
susuzlayanda şeh kimi səәrinləәt dodaqlarımı. 
Qaranlıqda ay kimi,  
sükunəәtdəә səәs kimi gəәl. 
Sonra da heç danışma... Get... 
 
Bir axşam yenəә gəәl, 
Darıxanda gəәncliyimi sal yadıma,  
bu dünyadan yorulanda çat dadıma. 
Məәnəә sevgidəәn danış baxışlarınla,  
məәnəә Allahdan danış naxışlarınla... 
Sonra da heç danışma... Get... 
 
Bir axşam yenəә gəәl, 
gəәl, ruhunla... 
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RUHUM BOŞLUĞA DÜŞÜB 
 

Ruhum boşluğa düşüb – 
O zülməәtdəә işıq axtarır, 
məәnsəә itmiş arzularımı. 
Ömrümdəәn keçir həәr an, 
deyirləәr, həәləә cavanam. 
Gəәncliyiməә boylanıram fağır-fağır, 
düşünürəәm ağır-ağır. 
Məәnəә eləә gəәlir ki,  
əәvvəәlləәr xoşbəәxt idim, 
yağışlar şıdırğı yağardı. 
İndi qəәmgin, qayğılıyam,  
yağışlar da çiskin yağır. 
Bəәlkəә dəә fəәsilləәr eynidir, 
məәn dəәyişmişəәm. 
İçimdəә bir kəәdəәr, qəәm, 
görüntüm ayrı aləәm – 
görəәnləәri aldadır. 
Qəәlbim sakit olanda  
başım qeylü-qaldadır. 
Ruhum boşluğa düşüb... 
O zülməәtdəә işıq axtarır, 
məәnsəә itmiş arzularımı. 
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ƏӘSİN DƏӘLİ KÜLƏӘKLƏӘR 
 

ƏӘsin, dəәli küləәkləәr, 
qırın kövrəәk qəәlbimi. 
yelkəәni suya düşmüş  
məәsum ümidləәrimi. 
Toza dönüm havada,  
dumanlara qarışım. 
İtmiş arzularım təәk  
gümanlara qarışım. 
 
ƏӘsin, dəәli küləәkləәr, 
Unudum olanları. 
Sürükləәyib aparın,  
görməәyim addım başı  
ümidsiz qalanları, 
duymayım yalanları. 
 
ƏӘsin, dəәli küləәkləәr,  
sovurun uzaqlara.  
Aparın məәni, yelləәr, 
dağlara, səәhralara, 
Uçurun səәmalara, 
yetirin buludlara. 
 
Qara, yağışa dönüm,  
yağım qara torpağa. 
Fəәsilləәr dəәyişilsin, 
dönüm yaşıl yarpağa. 
Bulaq olum, çağlayım.  
Həәyat geriyəә dönsün,  
uşaq olum, ağlayım. 

SEVGİM AĞLAYIR 
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Səәnsiz gecəәləәrdəә 
içimdəәki məәnləә vuruşuram, 
            qəәhrəәman oluram...  
   Qorxuram səәssizlikdəәn,  
   qorxuram məәnsizlikdəәn. 
   Bir günah işləәyirəәm – 
   yuxuda  
   gəәl ... deyirsəәn, gəәlirəәm. 
   Pıçıltının gurultusu  
   qulağımı batırır,  
                    qəәlbimi dağlayır. 
   Səәnəә həәr gəәlişimdəә  
                    sevgim ağlayır... 

 
 
                                            * * * 
 

Bu gecəә nəә vaxtsa səәnəә yazdığım 
ümid dolu məәktubları oxudum – 
ürəәyimin xatırəә dəәftəәrindəәn. 
Sonra hamısını yandırdım, 
gözləәrimdəәn axan qanlı yaşın atəәşindəә. 
Həәr səәtirdəә,  
həәr damlada kəәfəәnləәdim xatırəәləәri.  
Vəә... ruhumda məәzar qazdım 
                         səәnli sabahlara. 
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              MƏӘNİ MƏӘNƏӘ BURAXMA 
 

Göyəә çəәk məәni, Tanrım, daha yerdəәn qaçım məәn. 
Nurundan qəәtrəә-qəәtrəә şəәfa üçün içim məәn, 
Ayaq yerdəәn üzülsün, buludlara uçum məәn, 
Məәni məәnəә buraxma, yoluma bir işıq tut! 
 
Gözüm zirvəәləәrdəәdir, qarşı yatan dağam məәn, 
Nəә fəәrqi nəә rəәngdəәyəәm, qarayam, ya ağam məәn. 
Bu dünyada ölüyəәm, o dünyada sağam məәn, 
Məәni məәnəә buraxma, yoluma bir işıq tut! 
 
İstəәsəәn, qara boya sabah doğan günəәşi, 
İstəәsəәn, küləә döndəәr can yandıran atəәşi. 
Qoyma, yumum gözümü - danışım sözgəәlişi, 
Məәni məәnəә buraxma, yoluma bir işıq tut! 
 
Şeytana uymuşların ovandı vəә, təәrsi nəә, 
Nəәfsinəә qul olmuşun yaxşısı nəә, pisi nəә? 
Doğru yol göstəәr məәnəә, yolu gəәlsəәm təәrsinəә 
Məәni məәnəә buraxma, yoluma bir işıq tut! 
 
ƏӘlim əәtəәyindəәdir, buraxmaram, tutaram, 
Ölüyəәm, yaşayıram, dirilməәkçün yataram. 
Adını zikr eyləәyib, məәn dəә haqqa çataram, 
Məәni məәnəә buraxma, yoluma bir işıq tut! 
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BAXMA GİZLİ-GİZLİ 
 

Baxma gizli-gizli səәn məәnəә beləә, 
Qəәlbini gözündəәn oğurlaram məәn. 
Sonra da qəәlbinin ardınca düşüb,  
Axtarıb səәn məәni gəәzəә biləәrsəәn. 
 
Baxma gizli-gizli səәn məәnəә beləә, 
Məәhəәbbəәt sevməәyir günahı axı. 
Vurulsan, yaradan ax-vay eləәməә, 
Qalsa, öz boynunda qalsın günahı. 
 
Baxma gizli-gizli səәn məәnəә beləә, 
Sevgi gözdəәn başlar, ondandı qorxum. 
Sevginin təәrifin söyləәyim, dinləә – 
Özündəә yaşamı daşıyan toxum. 
 
Baxma gizli-gizli səәn məәnəә beləә, 
Sevgiləә göyləәrəә ucalar adın. 
Sevməәk çağlamaqdır, çağla, dön seləә, 
Bu çəәtin oyuna özün başladın. 
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ÇƏӘTİRİMİ UNUTMUŞAM 
 

Bugün yenəә yağış yağır, 
çəәtirimi unutmuşam – 
yenəә dəә islanmışam... 
Axtardım əәlləәrini  
üzümü qurulasın,  
əәlimi tumarlasın. 
Gizləәtməәyəә çalışdım  
gözləәrimi hamıdan. 
Sanki səәni axtardı  
gəәlib keçəәn yanımdan... 
Daha sonra anladım  
yolun tam ortasında  
dayanaraq axı məәn,  
yolu tam bağlamışdım. 
Unudaraq özümü, 
bəәlkəә dəә bulud qəәdəәr  
özüm dəә ağlamışdım. 

 
* * * 

 
Yox olmadı səәnsiz bu dünya, 
amma dadı da olmadı heç nəәyin. 
Məәnəә qalan təәkcəә xatirəәm oldu. 
Həәr gün çevirirəәm səәhifəә-səәhifəә,  
həәr gün ağlayıram hönkür-hönkür. 
Təәngəәnəәfəәs qalıram... 
Sanki, göz yaşımla 
bəәxtimdəәn qisas alıram. 
 

 
PEŞMANÇILIQ 
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Ürəәksizin ürəәyinəә 
həәrf-həәrf yazılmışam,  
               pozun məәni. 
Daha yerəә sığışmıram,  
səәmalara yazın məәni. 
Bir yelkəәnsiz gəәmi kimi  
çox çarpışdım firfinayla – 
dalğalar uddu məәni... 
Bir sualın cavabını  
tapmadım məәn – 
Ona niyəә inandım? 
Sözü yalan,  
özü yalan həәyatında,  
bilməәdi ki,  
məәn əәn doğru yalandım. 
 

SALAM 
 

Salam, günəәşin üzünü örtəәn bulud! 
Salam, hüzünlü dağlar! 
Salam, bu şəәhəәri yumaq üçün yağan yağış! 
Salam, yerəә düşməәmiş havada itəәn qar! 
Salam,  qovuşmayan sevgiləәr! 
Salam, yarımçıq qalmiş şeirləәr! 
Salam, son ziyasini yaşayan şam! 
Salam, torpağimizda filizəә dönəәn xain məәrmiləәr! 
Salam, axırdan əәvvəәləә gedəәn eynilikləәr! 

Salam, qan rəәngli dünya! 
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BOĞULURAM ÜRƏӘYINDƏӘ 
 

Gözləәrindəәn yol salıb,  
ürəәyinəә gəәlmişəәm. 
Ört könlünün qapısını,  
geri dönüş biletimi  
                   itirmişəәm. 
Səәn dəәniz ol, məәn səәma,  
qovuşmasaq ümmanlarda, 
səәn dəә sev, məәnim kimi, 
yaşama xəәyallarda. 
Tilsim olub bir məәhəәbbəәt              
yollarını kəәsibdir, 
göz yaşını hansı qəәlbsiz 
gözləәrindəәn asıbdır? 
Unut onu,  
                 o keçmişdir,  
              məәn gəәləәcəәk. 
O yuxudur,  
              məәnsəә gerçəәk. 
Keçmiş iləә yaşayaraq 
ürəәyini dağlama,  
boğuluram ürəәyindəә  
                    ağlama. 
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* * * 
 

Səәssiz, həәzin bir gecəәdir... 
Sabah toz rəәngli bir gün  
başlayacaq yenəә dəә... 
Oyandığımda özüm özüməә  
yetim bir “sabahın xeyir” –  
deyəәcəәyəәm. 
Gözləәrim dolmasın deyəә,  
saçlarımın ucunu didəәcəәyəәm. 
Yastığımı bir kəәnara atıb,  
basdıracam özümü yatağımda.  
... Ruhum məәni gəәləәcəәyəә çəәkəәcəәk, 
xəәzan vurmuş kimi töküləәcəәk  
yaşıl yarpaqlar... 
töküləәcəәk üstüməә  
heç ayaq dəәyməәyəәn torpaqlar... 

 
 
 
                            * * * 

Buluda bel bağlama, göz yaşın olan yerdəә, 
Gözün qəәləәm gəәzməәsin, yaddaşın olan yerdəә. 
Ürəәyinəә yükləә səәn həәyat adlı bir yükü, 

            Kimsəәdəәn ağıl umma, öz başın olan yerdəә. 
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HÖRMƏӘT 
 

Bu adamın qurdu içindəә... 
Qorxusu sinəәsindəә  
çalxalanan ehtiras. 
İnsanlığı ovcunda  
gizləәtdiyin çürük “hörməәt”. 
Saxta gülüşü iləә fırlanır 
nifrəәtinin başına. 
Ruhlarda açdığı 
yaralar qanayır, 
canlar sızıldayır. 
Ruhunu şeytana satıb,  
əәləәyəәz yeli kimi əәsir. 
Haqsızlığın qılıncıyla  
haqqın yolunu kəәsir. 
Bu adamın nəәfsi içindəә... 
Duymur ölüm məәləәyinin  
ayaq tappıltısını. 
Öz əәlinləә açır  
cəәhəәnnəәm qapısını. 

 



 

Yuxuma yağış yağır 
 

 111 

AYRILIQ YUXUSU 
 

Vaxt var idi,  
sevgi gəәmisindəә  
üzəәrdim məәn həәr gecəә. 
İndi isəә ayrılıq gəәmisi  
lövbəәr salıb  
yatağımın baş ucunda –  
                     gizlicəә. 
Gecəәnin yarısında, 
gecəәnin qarasında  
ağ yelkəәni ağarır. 
Yelkəәni yelləәyəәrəәk  
məәni qonaq çağırır... 
Ağlamağım gəәlir,  
dayanammıram. 
Oyanmaq istəәyirəәm,  
oyanammıram... 

 
 

* * * 
 

Dodaqlarımda həәsrəәt nəәğməәsi, 
qulaqlarımda sevginin səәsi. 
Təәnhalığın zirvəәsindəәyəәm. 
bu gecəә... Səәn hardasan? 
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BU DÜNYA AĞLAYIR 
 

Dünyaya gəәldiyim kimi dəә gedirəәm,                        
                   ağlaya-ağlaya. 
Ancaq gəәldiyimdəә təәləәskəәn,  
quşlar kimi məәsum, 
getdiyimdəә ağır-ağır, günahkar, 
həәr addımımda yolun qəәlbini  
                   dağlaya-dağlaya. 
Gedirəәm... 
Çiyinləәrimdəә işğal edilmiş  
bir həәyatın çöküntüsü, 
başımda fikirləәrin tör-töküntüsü, 
qəәlbimdəә böyüdükcəә-böyüyəәn matəәm... 
Kirpikləәrimdəә dolan buludlar, 
Ruhumda fırtına qoparan səәssizlik... 
Gedirəәm,  
                gedirəәm həәmişəәlik ... 
Buraxıb gedirəәm dünəәnəә baxmağa  
               məәhkum baxışlarımı, 
dodaqlarımda üşüyəәn həәsrəәtimi. 
Bu dəәfəә  
gözləәrim dörd bir yana baxa-baxa, 
ayaqlarım addımlayır,  
bu son gediş olduğunu anlayır. 
Hönkürtü düyüram,  
bu dünya öz səәsiləә məәnəә ağlayır... 
Bu dünya ağlayır... 

 
 
 
 

YAĞIŞ YAĞIR 
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Yağış yağır narın-narın, 
əәridir hicranın qarın. 
Arzu doğur ürəәyimdəә 
tutub əәlindəәn o yarın 
                  gəәzəәm qoşa –  
həәr təәrəәfi başdan-başa. 
Gözləәrindəә sevgi görüm 
                  həәr baxışda, 
məәhəәbbəәtin izin görüm  
                  həәr naxışda. 
Bu dünyanı biz dolanaq  
                  bu yağışda, 
xoşbəәxt olaq həәr addımda,  
                  həәr qarışda. 
 

* * * 
Yağış yusun sevinciməә  
çəәtir tutan həәr şeyi. 
Hamı içsin bizim kimi  
sevgi adlı bir meyi. 
Təәbiəәtəә bar gəәtirsin  
                 bu yağış, 
Üzümüzəә nur gəәtirsin  
                 bu baxış. 
Yağ, ey yağış,  
                 yağ, ey yağış! 
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SƏӘNSİZLİK DƏӘNİZİNDƏӘ ÜZÜRƏӘM 
 

Səәnsizlik dəәnizindəә üzürəәm, 
bu dəәnizdəә 
eşitmirəәm nəә gəәmi fiti,  
nəә qağayı səәsi... 
Bircəә səәs duyuram, 
o da dəәnizin səәsi. 
Dəәniz səәni soraqlayır,  
eşidirəәm pıçıltısını, 
dəәniz səәnsiz ağlayır, 
görürəәm dalğaların 
hıçqırtısını. 
Bir bax gözləәriməә... 
qan damır gözləәrimdəәn dəәnizəә, 
dəәniz boyu axır, axır,  
itir üfüqün əәnginliyindəә. 
Dəәniz od tutub yanır, 
həәr təәrəәf qan rəәngindəә. 
Səәnsizlik dəәnizindəә üzürəәm... 
Bu dəәnizin suyu duzlu, 
sahilinin gözü sözlü... 
Çox çəәkirəәm səәnsizliyin qayğısını, 
Bir bax ürəәyiməә... 
səәn dəә bura başaltmısan  
ürəәyinin ağrısını. 
Səәnsizlik dəәnizindəә üzürəәm... 
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ÜMİD KİTABI 
 

Məәn həәr gecəә açıram ümid kitabımı, 
səәn həәr sabah bağlayırsan... 
Unutdurmaq istəәyirsəәn özünü, 
başlayıram danışmağa,  
tez kəәsirsəәn sözümü. 
Yolçu olduğunu xatırladırsan  
həәr kəәlməәndəә. 
Dilin buludların əәn tutqunu, 
gözləәrin vücudunun əәn satqınıdır. 
Həәrdəәn əәsir düşürsəәn qəәlbinəә, 
əәlin getməәkdəәn üzülür. 
Bir içim su olursan, 
sevgin baxışından süzülür. 
ƏӘlin ixtiyarsız ümid kitabıma uzanır, 
qatladığın yerindəәn açırsan yenəә. 
Özünü axtarırsan...  
                         baxdıqca məәnəә. 
Sonra...  
qorxursan özünü tapmaqdan,            
sabaha qalan anı hesablayırsan, 
günəәşin hicabını  
                 vaxtından tez açırsan, 
özünü aldadırsan... 
Məәn həәr gecəә açıram ümid kitabımı, 
səәn həәr sabah bağlayırsan... 

 

  
 
 
 
. 

AĞLAMAQ ASANDI, AĞLA 
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Gedirəәm, həәsrəәt yolunu,  
Bağlamaq asandı, bağla. 
Qəәlbindəә gizli eşqini 
Saxlamaq asandı, saxla. 
 
Çox tutmuşdu gözün məәni, 
Yandırırdı közüm səәni, 
Ayrıldın, indi sinəәni 
Dağlamaq asandı, dağla. 
 
Tapmadın itəәn başını, 
Göyəәrtdin qara daşımı, 
Məәn siləәrəәm göz yaşını, 
Ağlamaq asandı, ağla. 

 
 

* * * 
 

Həәr xatirəәnəә – həәr xatırladığımda yanaram, 
səәnəә dəә külüm yadigar qalar... 

 
* * * 

 
Gözləәr ağlayanda gülməәk çəәtindir, 
Qəәlbin göz yaşını silməәk çəәtindir. 
Qəәm etməә Adiləә, dünyadan köçsəәn, 
O ölüm sayılmaz, ölməәk çəәtindir. 
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YUXU KİMİ 
 

Təәbiəәtin qoynunda  
biz görüşüb səәninləә, 
bir ömrəә dəәyəәr  
yol getdik bir saatlıq. 
Sağında nazəәnin göl,  
solunda bir sıx meşəә. 
Kəәpəәnəәkləәr uçuşurdu,  
           – əәtrafda nəәşəә. 
Yol getdik biz dost kimi,  
bu dünyanın sonuna, 
baş qoymuşdu bu zaman 
göl meşəәnin qoynuna. 
Suları lay-lay kimi 
meşəәni dəә ayaqüstəә uyudurdu. 
Məәn günəәşin şüasında,  
səәnsəә ayın ziyasında yol getdik,  
biz bir eşqin girdabında inləәdik... 
Səәn torpağın kəәsəәyindəә, daşında, 
məәn buludun göz yaşında yol getdik. 
Yorulmadıq, 
xəәyal qurub, arzuladıq 
heç əәsməәsin bizəә təәrəәf 
vida adlı o zalım köç. 
Qoy, birlikdəә yol gedəәk,  
bir ömür boyu, 
meşəә iləә bu göl kimi, 
                 yuxu kimi.  
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* * * 
 

Sabah olur, dan sökülmür qaranlığın arasından, 
Gecəәnin beli bükülür, ağ doğulmur qarasından. 
Bada getdi cavanlığım, arzum ömür sırasından, 
Adiləә, anla ki, bu gecəә bəәxtin ölüb - matəәmdir, 
Bu matəәm yerdəә cisminəә, göydəә ruhuna sitəәmdir. 
 

 
                   XOŞBƏӘXT OL 
 

Dəәnizləәr kimidir gözləәrin,  
ümmanında azıram. 
Qulağıma mürgü kimi  
pıçıldayan sözləәrin  
lay-lay oxuyur məәnəә – 
                    şeir yazıram. 
Dost kimi uzanır  
məәnəә təәrəәf əәlləәrin –  
cəәnnəәtəә aparan yolda. 
Dəәrmanım olur nəәfəәsin  
başımı qoyduğum qolda. 
Həәyatıma məәna qatır varlığın, 
gözləәrimi qamaşdırır baxışın. 
Məәnsiz bu dünyanı neyləәyəәnim, 
Xoşbəәxt ol, xoşbəәxt ol,  
məәnəә xoşbəәxtliyi bəәxş eləәyəәnim, 
məәni məәndəәn eləәyəәnim...  

 
 

  
 

YAĞIŞIN SƏӘSİNƏӘ 
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Yenəә dəә ürəәyimin  
arxasınca gedirəәm, 
haranı arzu etsəә,  
oraya yönəәlirəәm. 
Ruhuma sakitlik,  
gözləәriməә işıq,  
özümləә barışmağa  
bəәhanəә axtarıram. 
Bəәxtıiməә bu dəәfəә dəә 
yenəә duman, çəәn düşüb. 
Ancaq bu dəәfəә duman  
gözləәrimi yaşartmır. 
Ardııca gəәləәn yağış 
isladır yanaqlarımı, 
Yağış eşqin kimidir –  
                       şehdir,                               
atəәşini söndürür dodaqlarımın. 
Yağış yuyur küskünlüyümü... 
Dönürəәm seləә-suya,  
yağışa qarışıram,  
özümləә barışıram... 
Tutub bu yağışın ucundan, 
çıxıram eşqin zirvəәsinəә. 
Yarpaqlar təәk oynayıram 
bu yağışın nəәğməәsinəә. 

  
 
 
 
 

EY MƏӘNİ SEVƏӘN ADAM 
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Ey məәni sevəәn adam! 
ƏӘvvəәl Allahı sev,  
səәni yaratdığıyçün. 
Sonra torpağı, vəәtəәni, 
ağacları, çiçəәkləәri, 
çiçəәk üstəә böcəәkləәri. 
Musiqini, təәbiəәti, 
bir dəә əәbəәdiyyəәtı.  
Anla bu həәyatı,  
dəәrk et kainatı! 
Şeytana ləәnəәt oxu, 
insanı sev,  
həәyatı sev,  
Azadlığı, işığı sev, 
ilməә-ilməә toxu ruhuna. 
Ey məәni sevəәn adam! 
əәn axırda məәni sev.  
Allahdan savab alaq. 
Səәn dəә yarım, məәn dəә yarım, 
sev ki, bütöv olaq. 
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ÖZÜMƏӘ ÜNVANLANAN ŞEİR 
 

Səәn tarixsəәn, yaddaşsan, yuxu, ya da bir ovsun, 
De, gözləәrim önündəәn xəәyalı nesəә qovsun? 
Yoxsa qar dəәnəәsisəәn, səәpəәləәləәn havada, 
Saçlarımı yay günü gümüşləәdəәn qırovsan? 
 
Hansı kitabəәdəәnsəәn, ilk yazılan sözmüsəәn? 
Səәbrin abidəәsindəәn qoparılan dözümsəәn. 
Gecəәyəә döndəәrirsəәn ağrılarla sabahı, 
Məәn vəәfa bulağıyam, səәn qaynayan gözümsəәn. 
 
Səәn qəәmin yazarısan, əәli titrəәk peşəәkar, 
Kəәdəәr küçəәləәrindəә hey dolanan bəәrgüzar. 
Səәsi görəәn gözləәrin yaşla dolub, olub kar, 
Qulaqlarıni tıxa, yaz, yazdığın yadıgar. 
 
Hönkürürsəәn, gülürsəәn, səәsin gəәlir, ha-ha-ha, 
Axşamdan ip uzatdın həәr gecəәdəәn sabaha. 
Yüz fikir ödəәməәdi bircəә borcu dünyada, 
Şair demiş “Dünyanın iti atından baha”. 
 
Kim daşıyar kölgəәni, varmı beləә bir beşik? 
Bağrın sızıltılardan min ildir dəәlik-deşik. 
Qoy ruhun azad olsun, nəә fəәrqi var, Adiləә, 
Bəәdəәn zindan içindəә, saray olsun, ya eşik?! 
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BİR UŞAQ VARDI 
 

Bir uşaq vardı bir zamanlar, 
diqqəәtləә baxardı əәtrafına. 
Dinləәməәzdi “olar”ları, “olmaz”ları, 
heç baxmazdı yasaqlara, 
qoşulmazdı uşaqlara...                        
Qarşılardı günəәşin doğuşunu,  
baxardı üfüqün arxasınca... 
Tez-tez uzaqlara dikiləәrdi gözləәri... 
Qoxlayardı çiçəәkləәri,  
oxşayardı ləәçəәkləәri... 
Axtarırdı... 
Dəәrdi tapdı sonunda,  
bağrı  yandı  
hey baxdığı laləә kimi  
                      onun da. 
Oğurladı o laləәnin bağrındakı qarasını, 
oğurladı insanların ağrısını, yarasını... 
İndi yaralı keçir bu küləәkli şəәhəәrin  
                      tozlu küçəәləәrindəәn. 
Özü dəә havadakı toz kimi axır,  
deyəәsəәn adı “şair”əә çıxır. 
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AYRILIQ SEVGİNİN LAL BACISIDIR 
 

Sevgim sürgün, həәsrəәtim yorğun, 
Gəәl, tökül gözləәrimdəәn, ey eşqim! 
                      ürəәyimdəә yanırsan. 
Eləә hey  
“məәn heç sevməәdim” – deyirəәm, 
ey dost, inanırsan? 
Sevginin əәn gözəәl dili,  
gizləәnməә, kirpikləәrimin arasında. 
Söyləә, qəәlbimin ağrısını... 
Anlat, sevginin lal bacısını. 
Həәtta oxu,  
oxu, sevib ayrılanların mahnısını.                   

 
                                      - 

Sevgi vəә ayrılıq birgəә yol gedir, 
O həәyatın dadı, bu acısıdır. 
Biri məәlhəәm kimi, biri qəәlb dəәlir, 
Ayrılıq sevginin lal bacısıdır. 
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MUĞAM USTADI YAQUB MƏӘMMƏӘDOVU 
DİNLƏӘRKƏӘN 

 
Dünya çox genişdir, zaman incəә yol, 
Bütün gözəәllikləәr Allahına qul. 
Muğam bir elmdir, elm dəә bir gül, 
Bu elmi səәsiləә fəәth edir, Yaqub!  
 
Gücü təәk qolunda deyil insanın, 
Həәqiqəәti görməәz gözü nadanın. 
Çarmıxa çəәkiləәn yolu İsanın, 
Həәzin avazıləә təәk gedir Yaqub! 
 
Sözü göz yaşardır, qolu bağlayır, 
Səәsi ocaq çatır qəәlbi dağlayır. 
“Dostu yola salır”, özü ağlayır, 
Odu nəәfəәsiləә kül edir Yaqub! 
 
Zilindəә gizli bir ocaq qalanıb, 
Yandırır segahın pəәrdəәləәrindəә. 
Bəәmindəә bu odu söndürməәk üçün, 
Bulaq təәk çağlayır, dad edir Yaqub! 
 
Həәr muğam deyəәnin izi başqadır, 
Könüldəә ocaq təәk közü başqadı. 
Yaqubun muğamda izi başqadı, 
İziləә dəәsgaha yol edir Yaqub! 
 
Muğam haqq səәsidir, səәs isəә əәsəәr, 
Düşünüb danışan, həәm düşündürəәr. 
Adiləә söz iləә verirsəә dəәyəәr, 
Səәs iləә qəәlbləәrəә yetirir Yaqub! 
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AYRILIQ 
 

Ayrılıq vəәd edirdi bu axşamkı gözləәrin, 
Qalmadı bircəә an da ona baxacaq halım. 
Get! - deyirdi baxışla söyləәdiyin sözləәrin, 
Kirpiyinin ucunda sallanırdı xəәyalım. 
 
Adın batsın, ayrılıq, sevincimin qatili! 
Açammadım açmasın səәn açdığın falımın. 
Bilməәdim ki, kim oldu bu duanın batili, 
Hansı qəәləәm yazacaq bu gün məәnim halımı? 
 
İndi həәsrəәt yol salıb sinəәmin yarasından, 
Yanağımda göz yaşım, dilimdəә min bir ahım. 
Səәni xatırlayıram dörd divar arasında, 
Açılarmı gecəәnin qoynundakı sabahım?! 
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ÖZ-ÖZÜMLƏӘ SÖHBƏӘT 
 

Qəәlbimdəә bircəә diləәk, 
ƏӘlacın tapam gəәrəәk. 
Bəәlkəә dəә  buludlarda?.. 
Dolubdu buludlar da. 
Al, bu ipin ucunu,  
Dırman, bulud var harda. 
Gör, çatdıra biləәrsəәn 
Məәni bu istəәyiməә? 
O zaman çevriləәrəәm  
Məәn sevgi məәləәyinəә. 
İpin ucu ləәləәkdir, 
Bir qaranquş ləәləәyi. 
Səәn deməә o ləәləәk dəә  
Bu dünyanın kəәləәyi. 
Məәhəәbbəәt – sehr, ovsun, 
Diləәkləәr hasil olsun. 
Çox çəәtin oyun  –  sevgi, 
ƏӘyiləәn boyun – sevgi, 
Səәbəәb “hava”, “su”, “qisməәt”, 
Qurbanlıq qoyun  –  sevgi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SƏӘNİ XATIRLADIR 
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Bu gün eləә böyüyüb ki, ürəәyim, 
                    dünyaya sığmır. 
Günəәşin şəәfəәqləәri gülür üzümdəә. 
Sonra isəә yay günü yağış yağır, 
havanı soyudur, 
eləә bil təәbiəәt səәfəәrbəәr olub 
                     məәni ovudur. 
Yenəә artırıb səәxavəәtini təәbiəәt, 
xoşbəәxt günləәrimizin xatırəәsi təәk. 
Bu gün xəәyalın da xoşbəәxt baxır,  
xəәyalından gözləәriməә sevgi axır. 
Səәhəәr mehi asta-asta qapımı tıqqıldadır, 
Çiskin yağış yavaş-yavaş  
                     pəәncəәrəәmi çiqqıldadır. 
Pəәncəәrəәmin açıq tağı,  
                     səәrinləәdir otağı. 
Yatağımda səәrin küləәk 
saçlarımı darayır, üzümü sığallayır, 
bu gün həәr şey səәni məәnəә xatırladır.  
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BU SABAH 
 

Bu sabah əәtrini duydum, 
Bildim ki, bu gecəә darıxmısan,  
ayağına yalınqat ümidləәrini, 
əәyninəә nimdaş arzularını geyinmisəәn, 
düşmüsəәn bu küləәkli şəәhəәrin yollarına. 
Bürünmüsəәn səәn bu gecəә məәnsizliyinəә,  
 məәnsəә toz rəәngli səәnsizliyiməә. 
 
Bu sabah əәtrini duydum 
otlara düşəәn şehdəәn,  
əәlləәrinin həәrarəәtini hiss etdim  
üzüməә toxunan mehdəәn. 
Ürəәyiməә axdı içdiyim bir ovuc su,  
səәrinləәdi səәnin yanğıların. 
Bu sabah bu şəәhəәrdəә  
əәlləәrim boşaldı, 
               gözləәrim doldu.  
 
Bu sabah əәtrini duydum... 
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NƏӘ QƏӘDƏӘR DƏӘYİŞMİSƏӘN 
 
ƏӘlləәrin gücünü itiribdir təәklikdəәn, 
ağarıb saçların, çatılıb qaşların, 
kölgəәləәr sayrışır qırışlarında. 
Səәsin dəә kobudlaşıb bir az, 
gözləәrin dəә rəәngini itirib məәni görməәyəәli...                         
Nəә qəәdəәr dəәyişmisəәn məәn görməәyəәli. 
 
...Gündüzləәr gözləәrinin içi güləәrdi xoş söhbəәtdəәn, 
axşamlar alışardı məәhəәbbəәtdəәn. 
İndi gözləәrinin altı çöküb  
qulaqların sevgi nəәğməәsi eşitməәyəәli... 
Nəә qəәdəәr dəәyişmisəәn məәn görməәyəәli. 
 
Bir çinara oxşayırdın o vaxtlar, 
Boy atmışdı əәtrafında “budaq”lar... 
Bilmirdin ki, olacaqdır olacaqlar... 
İndi sınıb boy atmış budaqların, 
indi solub baxçan, bağın məәn girməәyəәli... 
Nəә qəәdəәr dəәyişmisəәn məәn görməәyəәli... 
 
Həәləә qəәlbin... heç döyünmürmüş kimi, 
artıq kəәpəәnəәk təәk həәr çiçəәyəә qonmur könül quşun. 
Həәr şeyəә, hamıya etinasız, 
sükut içindəә ... gözləәyir, məәn sevməәyəәli... 
Nəә qəәdəәr dəәyişmisəәn məәn görməәyəәli...  
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O HAQDIR 
 

Sizəә bir şeir oxuyum, 
adı olsun HƏӘQIQƏӘT, 
kəәsdiyi başa sorğu-sual olmasın. 
Birini dəә oxuyum, 
adı olsun ƏӘDALƏӘT, 
haqqı danan olmasın. 
Bir dəә məәsləәhəәt edim – 
itirəәn peşman olmasın, 
adı olsun LƏӘYAQƏӘT. 
Sizəә bir arzum vardır, 
qəәlbinizdəәn bir an əәskik olmasın, 
adı olsun MƏӘHƏӘBBƏӘT. 
Bir dəә buna edin niyyəәt – 
adı – SƏӘMİMİYYƏӘT 
Hamısı “O”nda birləәşir, 
Ondadır təәkcəә QÜDRƏӘT.  
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* * * 
 
Məәndəәn yuxarıda göy dolu, 
Məәndəәn aşağıda yer. 
Ruhum bəәdəәnimləә davada, 
çıxıb canımdan  
durub bir addım aralıda –                            
                                 havada. 
Bir ocaq qalanıb sinəәm altda, 
                              yandırır. 
Bir əәlçim bulud dolub gözləәriməә,  
eləә bil ki, od alıbdı o ocağın qorundan. 
Yelləәnirəәm,  
məәnəә yer yoxdu bu dünyada,  
asılmışam hörümçəәk torundan.  

 
                         

* * * 
   
   ”Dostlar” dişsiz ilan kimidirləәr, adama sarılaraq da 
öldürəә bilirləәr... 
 
  

* * * 
 
Bəәdəәn torpaqdan yaranıb, ruh Alılahdan gəәlib.  
Bəәdəәn torpağa, ruh da Allaha geri dönəәnəә qəәdəәrki zaman 
kəәsiyi – yaşamdır. Yaşamın yolu isəә təәkamüldəәn keçir. 
 
 
 
 

GƏӘRƏӘK 
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Yatan bəәxti gec oyatdım, 
Günümü qara boyatdım. 
Bu vaxtadəәk bəәsdi yatdım, 
Gün keçir, oyanmaq gəәrəәk. 
 
Yetəәr içdim ağı, zəәhəәr, 
Yasda qaldım, boğdu qəәhəәr. 
Qırx ildir dözdüm birtəәhəәr, 
Qaranı soyunmaq gəәrəәk. 
 
İstəәrəәm gəәzəәm dağ, aran, 
Qoy sağalsın qəәlbdəә yaram. 
Xoş gün keçəәr aram-aram, 
Yol üstəә dayanmaq gəәrəәk. 
 
Artıq dözmürəәm zülüməә, 
Bəәmdəәn qalxacam ziliməә. 
Köçüb yeni məәnziliməә, 
Sevincəә boyanmaq gəәrəәk. 
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BU ŞƏӘHƏӘRİN YARAŞIĞI 
 

ƏӘdaləәt hissi düşüb  
bu şəәhəәrin kor quyusuna. 
Gözləәr görmür,  
haqqın əәrizəәsi oxunmur, 
zamanın zindanı necəә dəә qaranlıqdır. 
Günəәş yorğun-yorğun doğur həәr səәhəәr 
öz-özüləә danışan adamlar selinəә. 
Çoxu eyni yolun cığırında-  
kəәdəәr burulğanının izindəә, 
sevinc yoxdu heç birinin üzündəә. 
Bu şəәhəәrin gecəәsinin ayı oğru,  
gündüzünün günü oğru... 
oğurlayıb ay üzləәrdəәn nuru, 
                              günəәş işığı. 
Aldanmayın, gözəәlliyinəә, 
saxtadır bu şəәhəәrin yaraşığı.  

 
 

      * * * 
Bu gecəә bitməәyəәcəәk 
hüzünləәr məәnim üçün. 
Dinləәdiyim Segah muğam –  
                    səәnin üçün. 
 

Məәn alışdım bulud olub, 
dolub-dolub, boşalmağa. 
Məәn alışdım məәhəәbbəәtdəә 
uduzanlardan olmağa. 
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BİR ADAM VARDI 
                                       

ƏӘbülfəәz Elçibəәyəә  
 

Bu ölkəәdəә bir adam vardı,  
küləәkləәr aldı əәlindəәn kürsüsünü, 
əәvəәzindəә yoldaş verdi xəәstəәliyi, ehtiyacı... 
Köçüb getdi bu dünyadan,  
gözləәrindəә ağrı, acı... 
O isəә heç düşməәdi qəәlbləәrdəәki taxtından, 
küsdü əәdaləәtin kor quyusuna düşəәn baxtından. 
Oxuyurdu İstiqlal marşı, azadlıq nəәğməәsi, 
BÜTOV AZƏӘRBAYCAN üçün gəәlirdi səәsi. 
O, xoru sevəәrdi,  
İndi isəә dəәbəә düşüb solo oxumaq, 
oxuyanların da qorxudan səәsi qısılır... 
Onun səәsi kəәsiləәndəәn  
bu ölkəәnin toz-dumanında  
sükuta dalğalanan bayraqlar asılır... 
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MƏӘN PAYIZ FƏӘSLİYƏӘM 
 

Məәn payız fəәsliyəәm – saralan ağac, 
Ömrüm dəә töküləәn yarpaqlar kimi.  
 
Gözləәnilməәz gəәləәn qasırğa kimi 
Payızda arabir gücləәnəәn küləәk. 
Arxasından yağan sağnaq yağışlar 
Kəәdəәrdəәn boşalan əәlim, qolum təәk. 
 
Səәhəәrləәr özünü göstəәrməәk üçün  
Zəәif ziyasıyla parlayan günəәş. 
Solsa da bəәxtimdəә itəәn arzular, 
İçimdəә ölməәyəәn son ümidim təәk. 
 
Axşam qaranlığa bürünəәn dağlar 
Özümləә baş-başa qalmaq istəәyim. 
Buludu çadra təәk örtəәn zirvəәləәr 
Yaşıl xəәyallara dalmaq istəәyim. 
 
Üşüyəәn ulduzlar isinməәk üçün  
Buludla gizləәnqaç oyunu oynar.  
 
Qəәlbim dəә sevincdəәn çırpındığı vaxt  
qəәləәmdəә, kağızda təәsəәlli arar. 
Özünü itirsəә əәsəәn küləәkdəәn, 
Yenicəә doğulan şeirdəә tapar. 
 
Sinəәm oxunmayan söz ağacıdır,  
həәr gün bircəә yarpaq düşəәr azından. 
Məәn payız fəәsliyəәm, eləә ömrüm dəә 
Həәr gün bircəә yarpaq tökəәr özündəәn. 

ETİRAF ELƏӘYƏӘM MƏӘHƏӘBBƏӘTİMİ 
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İstəәyirəәm düşüm eşq qadasına, 
Qəәlbimin pas atmış möhürü sına. 
Çıxıb gəәləәm könlünün qapısına, 
Etiraf eləәyəәm məәhəәbbəәtimi. 
 
Xoşbəәxtlik gül aça o an üzümdəә, 
Baxışlar toqquşa göz dəәnizindəә. 
Eşqimiz birləәşəә əәhdin düzündəә, 
Etiraf eləәyəәm məәhəәbbəәtimi. 
 
Sevgin əәkilibdir arzularımda, 
Boy atıb, gül açıb arzularım da. 
Ürəәyim qalmasın ahu-zarında, 
Etiraf eləәyəәm məәhəәbbəәtimi. 
 
Qoy versin, bununçün İlahi cəәzam, 
Eşqin dəәnizindəә bir anlıq azam. 
Sonra bu sevginin dastanın yazam, 
Etiraf eləәyəәm məәhəәbbəәtimi. 
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BAŞLAMADAN BİTƏӘN SEVGİ 
 

Sevəәnəә sevməә deməәrəәm, 
Sevsəә məәnim günahım yox. 
Güləәnəә ağla deməәrəәm, 
Məәn ağlatsam günahım çox. 
 

Gedəәni qaytarmamalı, 
gedəәn məәcbursa getməәyəә. 
Qalana yas tutmamalı, 
qalan da məәcbur qalmağa. 
Başlamadan bitəәn sevgi 
Məәn atmadım bu sevginin təәməәlini. 
Ancaq təәrəәzidəә çəәkdim  
yalan-doğru əәməәlimi. 
 

Getməәyini istəәməәdəәn göndəәrdiyim,  
                             dinləә məәni. 
Bu bir alın yazısıdır...                           
Məәn qırmaq istəәməәzdim 
inan, səәnin ürəәyini. 
Allah cəәnnəәtəә aparar,  
ürəәkdəәn sevəәnini. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

İLHAM PƏӘRİMƏӘ 
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Səәsim dəә yetmirdi dəәrdimi deyim, 
O məәndəәn gedəәli dünyam qaraydı. 
Susmuşdu dodaqda yaralı neyim, 
Çalmırdı, sinəәmdəә sözüm yaraydı. 
 
Görəәn hansı duyğu qaytardı məәnəә 
Ruhumda gizləәnəәn, itəәn pəәrimi. 
Özüləә bir dünya gəәtirdi yenəә, 
İlhamım soyutdu könül təәrimi. 
 
Həәr gecəә başımda qara kölgəәləәr, 
Məәni qorxudurdu təәnhalığımda. 
Ziyarəәtəә gəәlib indi qəәm dəәrəәr, 
O ilham pəәrisi qəәm otağımdan. 
 
Tutulmuş bulağın gözünu açdı, 
Qıymadı o pəәri, könlüm tez sola. 
Ürəәk dəәftəәriməә nurunu saçdı, 
Sözüm dildəә qala, bəәdəәnim öləә. 

         
* * * 

 
Bir dəәrd evim vardır, sakini təәk məәn, 
Küləәkləәr sovurar, açar qapımı... 
Həәr gecəә bir şeir enəәr qeybdəәn, 
Döyəәr pas bağlayan naçar qapımı... 
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HƏӘYAT HƏӘZİN BİR NƏӘĞMƏӘDİR 
 

Həәyat həәzin bir nəәğməәdir, 
Həәr kəәs özü-özünəә oxuyar. 
Dünyanın min naxışı var, 
Məәhəәbbəәt toru toxuyar. 
Səәn məәnim ömrüməә  
sonradan yazılan əәl yazısısan. 
Səәn – sinəәmdəә saralan hekayəәm, 
Payızımdan sıyrılan qayəәm. 
Məәn – bulud, 
Səәn – məәndəәn töküləәn yağışım, 
Həәr damlamda duam, alqışım. 
Səәn – ümidim, dayağım, ahım, tabım, 
Səәn – həәləә yazılmamış kitabım... 
Bu dünya olum qoxuyar, 
bu dünya ölüm qoxuyar. 
Olumla ölüm arası 
yaşamdı, zülüm qoxuyar. 
Həәyat həәzin bir nəәğməәdir, 
Həәr kəәs özü-özünəә oxuyar. 
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MƏӘN SƏӘNƏӘ NƏӘ AD VERİM 
 

Səәn məәnim qəәlbiməә bir 
çiçəәk toxumu əәkdin. 
Bilməәdin ki, bar üçün 
çiçəәyəә sevgi gəәrəәk...  
Məәn isəә heç olmasa  
bircəә daşın üstünəә  
bir ovuc torpaq atdım. 
Mamır olub göyəәrdi,  
yaşıl-yaşıl səәrildi 
ağ varaqlar üstünəә... 
Səәn məәni yaşatmadın,  
məәni daşlar yaşatdı... 
Quru oldu, yaş oldu,  
daş oldu artıq yerim... 
Məәn səәnəә nəә ad verim?  
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ALLAHDAN GECİKƏӘN PAYIM 
 

Baxıram küçəәləәrəә,  
səәkiləәrəә damlara, 
Baxıram ara-sıra  
yoldan keçəәn adamlara. 
Həәrəәnin bir nisgili,  
həәrəәnin bir həәsrəәti... 
Biri gizləәdəә bilir  
nisgilini bircəә anlıq gülüşündəә. 
Biri məәsum duruşunda. 
Biri itirməәk istəәyir həәsrəәtini 
bir gözəәlin baxışında. 
Biri atıb özünü  
həәyatın çirkab quyusuna. 
Qorxu tökülür saralmış üzündəәn,  
sudan çıxmış balıq kimi  
böyüyəәn gözləәrindəәn... 
Biri gizləәdəә bilməәmiş nisgilini, 
yazmış qanıyla qollarına  – 
“ata”, “ana”, “yar” deyəә. 
Baxıram o küncdəәkinəә  
açıq yaxasından görünür  
Ürəәk şəәkli çəәkmiş  
               ürəәyinin üstünəә. 
Bu dünyada arzusuna çatmadığı, 
vüsalına yetməәdiyi bəәllidir. 
Atıb məәcnunluq daşını...  
Neyləәsin ki, 
“yüzün yarısı əәllidir”. 
Baxışım gəәzir, dolaşır,  
Qayıdır öz üstüməә  – 
kor oluram tüstüməә. 
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Yazmaq istəәyirəәm səәni  
bütün vücuduma,  
yazmaq istəәyirəәm ruhuma... 
Dilimdəә tük bitirəәnim, 
Gündüz günüm, gecəә ayım... 
Allahdan gecikəәn payım... 

 
BOŞLUĞA DÜŞMÜŞƏӘM 

 
Boşluğa düşmüşəәm, oyalanıram... 
Eləә hey xəәyallara dalıram. 
Heç görməәdiyim birini anıram, 
onu görmüşəәmmiş kimi sanıram. 
Həәtta nəәləәri sevdiyini dəә bilirəәm, 
O gecəәləәri sevir, məәn gündüzləәri, 
O dağları sevir, məәnsəә düzləәri. 
Məәn həәyatı o var deyəә sevirəәm,  
O isəә məәni həәyatı bilir. 
Beləәcəә...ağrıları keçmişimdəәn silir. 
Görəәnləәr bəәxtəәvəәrlik verirləәr, 
bu dünyanın əәlindəәn 
deyirləәr, - İNSAN qapdın. 
ƏӘslindəә məәn su idim,  
axıb, çuxurumu tapdım... 
Eləә hey xəәyallara dalıram, 
taleyimi xəәyallarıma yazıram... 
Tanrının məәnəә biçdiyi ömrü hesablayıram... 
Heç görməәdiyim birini anıram... 
Eh... boşluğa düşmüşəәm, oyalanıram. 

 
                               



 

Yuxuma yağış yağır 
 

 143 

ƏӘLVİDA 
 

Eşqin yollarında azdım, 
təәrifini beləә yazdım: 
Nəәhayəәtsiz qumsallıq,  
sahili görünməәyəәn 
suya həәsrəәt dalğalar... 
Vaxtsız qopan fırtına 
qum təәpəәləәrini sovurar... 
sovurar aşıqləәrin başına. 
Nəә səәn Məәcnun oldun, 
nəә məәni Leyli olmağa qoydun. 
Çıxıb getdin səәssizcəә, 
yolunu gözləәdim, illəәr keçdi... 
Bircəә dəәfəә təәbrik etdin bayramımı... 
Donub qaldım yerimdəәcəә... 
Səәsindəәki o soyuqluq 
oydu məәni oyuq-oyuq. 
Eləә bil ki, hissin yoxmuş, yad kimi... 
Bilməәdin ki, həәr səәsini duyduğum an  
məәnimçün bayram kimi... 
Məәn özümü aldatmışdım,  
səәn həәr zaman beləә idin. 
Məәn səәnin gözləәrindəәn  
oxuyardım “səәn” vəә  “məәn”, 
məәnimsəә gözləәrimdəә həәmişəә “biz” olardı. 
Qaçıranda gözləәrini, 
məәnim gözləәrim dolardı. 
O zamanlar əәyilmişdim saf sevgiyəә, 
istəәrdim ki səәn dəә əәyil. 
Səәn gedəәndəә yeni nəәğməә yazmışdım 
“Bu həәləә son vida deyil”... 
Bəәlkəә dəә sevməәmişdim  
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səәni bütün varlığımla?! 
Yoxsa eşqin təәrifini  
yazmazdım qumsallıqdan, 
yazmazdım səәhralardan. 
Ya da hiss etməәzdim səәni ta uzaqdan. 
Zaman sağaltdı yaralarımı, 
daha soyunmuşam qaralarımı.  
Sağaldı səәnin vücudundakı xəәstəәlik , 
məәnim vücudumdakı səәnsizlik. 
İndi səәhrada su axtaran o qadın deyiləәm... 
ƏӘvvəәl xəәyallarım itdi, 
sonra ümidləәrim soldu. 
Nəә oldusa səәni uzaqdan görəәndəә oldu. 
Məәhəәbbəәtimin sızıltısı dondu, 
əәlləәrim üşüdü, qar yağdı üstüməә... 
...vəә o gün yeni bir nəәğməә oxudu  
                    titrəәyəәn dodaqlarım. 
Ayrıldıq... 
Ayrılıq ölüm deyil ki... 
                         ƏӘlvida... ƏӘlvida...       
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EY TALEYİM APAR MƏӘNİ 
 

Ey məәnim həәyat bulağım, 
beləә uzaqlara axma. 
Ey taleyim, 
məәni qurdlar süfrəәsindəә 
                     təәk buraxma. 
Bükük qoyma boynumu, 
həәyat gizləәnqaç oyunumu? 
Səәn olubsan yelləәncəәk təәk, 
yelləәnirəәm neçəә ildi məәn dəә səәndəә. 
Bəәxtim məәnim,  
bilirsəәn ki, bu ürəәk yalan ağrımaz. 
Ürəәyiməә əәkdiyin o ilk ağac tez qurudu. 
Zalım ağac, 
asdı məәni budağından  
                      gəәncliyimi sürüdü. 
O ağacın cürük kökü qırır xəәyallarımı,  
                      sıxır damarlarımı... 
Ey məәnim həәyat bulağım, 
axarınla tumarla saçlarımı. 
İstəәyirsəәn, sürü məәni yanınca...       
Hara axsan, hara getsəәn,  
Ey taleyim, apar məәni, 
aparmasan, düşəәcəәyəәm dalınca... 
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GEDİRƏӘM 
 

Doydum yazıdan, oxudan, 
Bezdim yalandan, qorxudan, 
Oyandım qara yuxudan 
İşığıma gedirəәm. 
 
Yolum var həәr gün bir addım, 
Yeri bezdirdi fəәryadım. 
Buluda yazılıb adım, 
Yağışıma gedirəәm. 
 
Sözüm gülməәdi ürəәkdəәn, 
Nəә alçaqdan, nəә yüksəәkdəәn. 
Qala tikdim daş, kəәsəәkdəәn, 
Koğuşuma gedirəәm. 
 
Hey ağladım əәsəә-əәsəә, 
Könlümü bağladım səәsəә. 
Allahdan başqa heç kəәsəә – 
Aşiqiməә gedirəәm. 
 
Yolumu kəәsəәnləәr olub, 
Yaşam vəәd edəәn çoxalıb. 
Etibar ölübsəә, ölüb – 
Doğuşuma gedirəәm. 
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NİYƏӘ MƏӘNƏӘ ÖYRƏӘTMƏӘDİN 
 

Canım anam,  
niyəә məәnəә öyrəәtməәdin yaşamağı? 
Öyrəәtmisəәn bu dünyanın dəәrdləәrini 
ürəәyimdəә daşımağı. 
Öyrəәtmisəәn yuva tikim  
bu dünyanın torpağından, daşından. 
Kirpiyimləә od götürüm  
dünyanın göz yaşından. 
Bilməәdim ki, yuva olmaz 
ürəәyimin ağrısından,  
                      yanğısından. 
O vaxt kömür sobasının istisindəә  
                      yatdım,  
səәn öləәnəәdəәk yatdım. 
Ömür keçdi,  
təәrgitməәdim bu vəәrdişi,  
deyəәsəәn adəәt etmişəәm  
gəәncliyimdəә qazandığım  
yaraları qaşımağı... 
Canım anam,  
niyəә məәnəә öyrəәtməәdin 
yaralarsız yaşamağı? 
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SIRASINA 
  

 “Yüz deyil, min deyil içimin dəәrdi, 
  durub dayanıblar toy sırasına” 

                                                              Yavəәr Həәsəәn 
 

Ey dostum, gəәl tutaq toyunu səәnin, 
Heyifdi bu qəәdəәr göz qorasına. 
Olsun bir gözəәlin oyunu səәnin, 
Qalma subayların say sırasına. 
 
Tab da, tabana da olar sevəәndəә, 
Bu qəәdəәr dad etməәz aşiq sevəәndəә. 
Eləә haray çəәkdin qorxdu sevəәn dəә, 
Gəәlib dayanıbdı hay sırasına. 
 
Dünya dolu insan çoxun üzündəәn, 
Məәn adam gəәzirəәm yoxun üzündəәn. 
Sinəәm meydan olub oxun üzündəәn, 
Səәn dəә gəәlib durdun yay sırasına. 
 
Ağlatma, di kiri, qəәm üstəәyəәm məәn, 
Bir himəә bəәnd kimi dəәm üstəәyəәm məәn. 
Yaşında boğullam nəәm üstəәyəәm məәn, 
Sonra duracaqsan vay sırasına. 
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BU DA BİR DUADIR 
 

Allahım, yalvarıb əәhd eləәyirəәm, 
Məәni sürünəәn təәk aparma yerdəәn. 
Yüksəәkdəә uçmağa cəәhd eləәyirəәm. 
Tutsan əәlləәrimdəәn qalxacağam məәn. 
 
Süzülüb gözümdəәn su kimi axsa, 
Bir sevgi çiçəәyi, bir yaşıl çəәməәn. 
Özün xatirinəә bəәxtim dəәyişsəәn, 
Bulağın gözü təәk axacağam məәn.  
 
Dursan xəәyal kimi üzbəәüzümdəә, 
Arzular itməәsəә, arzular yetsəә.  
Durub arzuların şimşəәk izindəә, 
Bu gündəәn özüm dəә çaxacağam məәn. 
 
Bir hikməәt toxusan dodaqlarıma, 
Bir yamşaq yaxısan yanaqlarıma, 
Bir dua oxusan qulaqlarıma, 
Qoparıb sinəәməә taxacağam məәn. 
 
Ruhuma süzülsəә sabah azanı, 
Bahar sansa dəәli konlüm xəәzanı. 
Zaman dəәyişsəә dəә qəәləәm yazanı, 
Fəәnaya, məәnaya baxacağam məәn. 
Allah hüzuruna çıxacağam məәn. 
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YUXUMA YAĞIŞ YAĞIR 
 

Yuxuma yağış yağır, 
buludlar sulayır xəәyallarımı.  
Yuxuma günəәş doğur, 
göyəәrdir bir-bir arzularımı. 
Quşlardan alıb bir qanad,  
ruhum uçur göy üzündəә... 
Ümidləәrim çiçəәkləәnir,  
istəәkləәrim ləәçəәkləәnir. 
Ay Allah!...  
yuxumda göy qurşağı var... 
əәlçim-əәlçim ağ buludlar... 
Məәnəә dünəәni düşünməәk yasağı var.. 
Səәmam bir daha qaralmayacaq... 
Demişdim səәnəә,  
alacağam səәbrimin savabını - 
dünya dördkünc olmayacaq... 
Yuxuma yağan yağışlar  
bəәxtiməә dəә yağacaq, 
yuxuma doğan günəәş  
bəәxtiməә dəә doğacaq... 
Dön, bir bax... 
Yuxuma yağış yağır... 
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BİR GÜNAH İŞLƏӘTSƏӘK 
 

Deyirəәm 
bəәrabəәr bir günah işləәtsəәk...               
bizi rüsvay edəәn sevgini öldürsəәk... 
Sonra əәl-əәləә verib qaçsaq bu şəәhəәrdəәn. 
Qisas alsaq bizi ayıran gecəәdəәn – 
                              utanmasaq səәhəәrdəәn. 
O gün ayrılığı da bəәrabəәr yaşasaq... 
Səәn anlatsan hansı mahnıları dinləәdiyini  
                             məәnsizliyindəә. 
Məәn oxusam yazdığım şeirləәrimi  
                              səәnsizliyimdəә. 
Sevgini öldürüb, 
ləәzzəәt alsaq onsuzluğun əәzabından... 
Sonra da yollar axtarsaq Allahın qəәzəәbindəәn... 
Səәn Füzulidəәn sitatlar gəәtirəәsəәn –  
“Eşigin daşını qan iləә yudu çeşmi-təәrim” – deyib, 
ciyəәrimi yandırasan, 
bizəә haqq qazandırsan... 
Məәn Nəәsimini xatrlasam, 
desəәm ki: 
“ Eşq içindəә binəәva qaldım, həәqqəә cəәhd eyləәrəәm”... 
Ayrılığı yaşasaq  
iyirmi dörd saatın içindəә bir arada –  
                           günəәşləә ay kimi... 
sonra oturub saysaq günahlarımızı 
barmaq hesabı – say kimi. 
Qatil olduğumuzu unutsaq,  
özümüzü dəәnizləәrəә vursaq,  
günahlarımızı yusaq, paklansaq,... 
“sudan quru sıxsaq”... 
Hakim dəә özümüz olsaq, məәhkum da. 
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Qəәrar versəәk ki... 
bizim günahımızdır günahsızlığımız, 
haqqımızdır haqsızlığımız. 
Sonra quş olub uçsaq, 
səәmadan torpaq səәpsəәk bu şəәhəәrin üstünəә. 
oxşatsaq “ölüləәrini” bu şəәhəәrin heykəәlinəә, büstünəә. 
Uyutsaq insanları indiki kimi... 
Sonra... 
Qayıtsaq sevgisiz könlümüzəә, 
ağlasaq son günümüzəә. 
Ayrılarkəәn iki yanaqdan iki günahsız öpüş alsaq – 
biri məәrhum sevgimizəә,  
o biri itib gedəәn keçmişimizəә... 
Deyirəәm, bəәrabəәr bir günah işləәtsəәk...              
 
 

* * * 
 

Bir yağış istəәyirəәm, səәni məәnəә danışsın! 
Bir atəәş istəәyirəәm, könlüm yansın, alışsın! 
Bir həәyat istəәyirəәm, gül çiçəәyəә qarışsın! 
Bir dünya istəәyirəәm, milləәtləәri barışsın! 

 
* * * 

 
Dünyada əәn tez quruyan su gözyaşıdır. 
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ŞEİRİM YARANIR 
 

Dinləәyin, 
təәxəәyyülümün musiqisi çalınır. 
Allahın kəәlamı təәk 
məәnaları uyuşan,  
təәkrarlanan ritmləәr... 
Düşüncəәm formalaşır, 
ruhum bəәdəәnimləә yarışır... 
Özümləә tanış oluram,  
ülfəәtimdəәn zövq alıram. 
ƏӘdaləәtləә söhbəәtləәşirəәm, 
həәqiqəәtləә, məәhəәbbəәtləә,  
səәdaqəәtləә məәsləәhəәtləәşirəәm, 
İnanın... 
Allahın qüdrəәtinəә  
şükrüm oyanır, 
qarşımda sabahın  
bu günü dayanır... 
Bir müqəәddəәs od  
yandırır sinəәmi, 
gözəәlliyəә dost eyləәyir  
           Allah məәni. 
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AĞLAYIN MƏӘNİM HALIMA 
 

Arzular bir ovuc sözəә dönüşüb, 
Sızıb, damla-damla eşqəә dönüşüb. 
Köz alıb ocaqdan qəәlbiməә düşüb, 
Ağlayın, məәnim halıma. 
 
Deməәyin, sizinçün sözəәm, gileyəәm, 
Könlüm təәk sızlayan yaralı neyəәm. 
Məәn buludam, yağışa hamiləәyəәm, 
Ağlayın, məәnim halıma. 
 
ƏӘdaləәtəә sığmaz yasaq kimiyəәm, 
Evimdəә gəәrəәksiz bucaq kimiyəәm. 
Boşuna açılmış qucaq kimiyəәm, 
Ağlayın, məәnim halıma. 

 
 

* * * 
 

Dünyada əәsl karlar eşitməәk istəәməәyəәnləәrdir. 
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SƏӘN DƏӘYİŞMƏӘDİN 
 

Həәftəәləәr dolandı, ay tamam oldu, 
Günləәri sayırdim, say tamam oldu. 
Havalar dəәyişdi, yay tamam oldu, 
Səәn dəәyişməәdin. 
 
Mövsümləәr, təәqvimləәr ili dəәyişdi, 
İçindəәki nəәfsi qulu dəәyişdi. 
Gəәləәnləәr, gedəәnləәr yolu dəәyişdi, 
Səәn dəәyişməәdin. 
 
Məәnəә, dəәyiş – dedin, düşdüm axına, 
Dəәyişdim, uzaqdan gəәldim yaxına. 
Ürəәyim quş olub uçdu yaxana, 
Səәn dəәyişməәdin. 

 
          BİR YUXUNUN KƏӘNARINDA 
 

Bu gecəә keçdim bir yuxunun kəәnarından, 
Keçəәrkəәn baxdım yuxunun açıq qalmış qapısından. 
Gördükləәrim yarıqapalı gözləәrimin arasından. 
İçəәridəә səәn vardın, yanında da... 
Gördüm, nağılımızın sonunu. 
Gördüm...  
üç alma düşəәrkəәn göyləәrin yarıldığını, 
ömrümdəәn böyük bir zamanın qırıldığını... 
Bu gecəә qışıma düşdüm baharımdan, 
bu gecəә keçdim bir yuxunun kəәnarından. 
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SƏӘN 
 

Səәn!  
Ey qəәlbimi təәslim etdiyim, 
Tikanlar arasında çiçəәk açan ümidim! 
Sevginin məәsumluğuna  
ruhumla çalacağam qanad – 
ayrılığa inad... 
 
Səәn! 
Gözləәrinəә məәhkum edəәn ürəәyimi! 
Qar ayazındakı isti alın yazım! 
Mövsümləәri unudub yağış 
yayda da yuyubdur yanaqlarımı. 
Məәn çoxdan vermişəәm imtahanımı... 
 
Səәn!  
Bu gecəә yuxusunda  
xoşbəәxtlik dəәryasına yan alan gəәmim! 
Sevgi dəәryasında batırmasan məәni, 
səәnəә  
               bu gecəә qəәnim.... 
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SUSSAM 
 

Yanında otursam danışmaq üçün... 
Otursam vəә sussam... 
Səәn dəә bir söz söyləәməәsəәn. 
Baxışlarımız yanaşsa, 
gözləәrimiz danışsa... 
Dinləәsəәk nəәğməәnin həәzin tonunu – 
iki fəәrqli başlanğıcın oxşar sonunu... 
Xəәyallarımız bulaq olub çağlasa, 
ikimizin ortaq taleləәrini pıçıldasa... 
Xəәbəәr yayılsa,  
sözümüz danışılsa şəәhəәrdəә, kəәnddəә... 
Birləәşsəәk, dəәnizləә səәmanın qovuşduğu xəәtdəә... 
Yanınca uçsam danışmaq üçün... 
Uçsam vəә sussam... 
Azadlığın qanadlarında, 
bir eşq məәləәyi birləәşdirsəә əәlləәrimizi,  
küləәyəә təәrəәf uçursa bizi... 

 
          

* * * 
 

Ruhum bir beşik olub, bəәdəәnimi yırğalayır.  
Bu gecəә laylay oxunacaq qəәdəәr məәsumam... 

     
* * * 

 
Səәn eşqin döyüşəә hazırlaşan əәsgəәrisəәnsəә, məәn eşqin 
şəәhidiyəәm... 
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GECƏӘNİN ŞEİRİ 
 

Xoşbəәxtlik  əәl çəәkmir, vurulub məәnəә, 
Bu gün məәhəәbbəәti yara bilmirəәm. 
Hakim kəәsilibdi bütün günüməә, 
Bu gecəәm ağappaq, qara? Bilmirəәm. 
 
Yazıram, ömrümün gözəәl anını, 
Baxışım xəәyallı, gözləәrim xumar. 
İblisin, şeytanın küskünlüyünü, 
Görür başım üstəә bəәyaz buludlar. 
 
Gecəәm aydınlanır sanki bu anda, 
Dostun sevincindəәn məәnəә pay düşüb. 
Baxarsız bu sabah bir başqa danda 
Doğacaq günəәş dəә, göyəә hay düşüb. 

 
 

* * * 
 
İşğal olunmuş ruhumu,  
ayaqlarıma vurulmuş qandallarımı,  
məәhkum sevgimi qurtarmaq üçün 
yaşamaq istəәyirəәm həәləә... 
Yazmaq istəәyirəәm həәləә sözləәri bəәzəәməәdəәn... 
Allah, məәnəә yeni ruh ver, 
                        sağlam bəәdəәn... 
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GƏӘL EY İLHAM PƏӘRİM 
 

Həәr gün gəәl könlüməә, ey ilham pəәrim, 
Gəәl ki, könülləәrdəәn çiçəәkləәr dəәrim. 
ƏӘvvəәl Bəәxtiyarın “Gülüstan”ından 
Təәk bir gül qoparım Haqq budağından. 
“Ağalar bilməәdi birdir bu torpaq 
Təәbriz dəә, Bakı da Azəәrbaycandır. 
Bir elin ruhunu, dilini ancaq 
Kağızlar üstündəә bölməәk asandır.” 
Gəәl, ey ilham pəәrim, burda savab var, 
Boynumdan atacaq neçəә günah var. 
ƏӘgəәr üşütməәsəә qəәlbi boran, qar, 
ƏӘksilməәz ruhumdan bir an kaman, tar. 
Sırada neçəә söz, necəә kəәlamlar, 
Rəәngləәrin vurğunu Rəәsul Rza var. 
“Ayrılsam da varımdan, yoxumdan,  
ayrılmaq istəәmirəәm rəәngli yuxumdan.  
Rəәngləәr!  
Sevincim,  ağrım, incikliyim!. 
Sizsiz nəә rahatlığım, nəә dincliyim?” 
Məәnim rəәngli ruhum, daim gəәncliyim! 
Bir əәlçim buludum, ağ göyəәrçinim! 
Gəәl, ey ilham pəәrim, gəәl, həәr misrada 
Körpü sal gözümləә könlüm arası. 
Gəәl, bitsin ayrılıq, həәsrəәt gözümdəә 
Nigarın sağalsın qəәlbdəә yarası. 
“Ala gözlüm, səәndəәn ayrı gecəәləәr 
Bir il kimi uzun olur neyləәyim? 
Bağçamızda qızılgülləәr həәr səәhəәr 
Tezdəәn açır, vaxtsız solur, neyləәyim?” 
Gəәl, yoxsa qəәləәmim sözü əәsirgəәr, 
“Ey ilham pəәrisi, varsansa əәgəәr, 
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Bu gün qanadını üzəәriməә gəәr”. 
Bugündəә günəәşim, sabahda yazım, 
Ruhundan gül dəәrim Məәmməәd Arazın. 
“Vəәtəәn məәnəә oğul desəә, nəә dəәrdim, 
Mamır olub qayasında bitəәrdim!” 
Sözü gözümdəәdir Xəәlil Rzanın, 
Niyyəәtin sözündəәn ala biməәrəәm. 
“Yoluma neçəә min ƏӘzrayıl çıxa, 
Ömrü məәzar iləә böləә bilməәrəәm. 
Anla, ey imansız! Azəәrbaycansız 
Yaşaya bilməәrəәm, öləә bilməәrəәm.” 
Gəәzişim Vurğunun misralarında, 
Vəәsf edim ceyranı Mil, Muğanında. 
“Yerdəәn ayağını quş kimi üzüb, 
Yay kimi dartılıb, ox kimi süzüb”. 
Sözü mirvari təәk, muncuq təәk düzüb, 
Təәsvir eləәyəәrəәm məәn təәbiəәti 
Səәn gəәlsəәn könlüməә, ey ilham pəәrim. 
Arzum, istəәyim var, səәni görəәydim. 
Soruşub Müşfiqin arzularını, 
“Qəәləәməә söz verəәydin. 
ürkəәk baxışlarınla ruhumu dindirəәydin, 
məәni sevindirəәydin”. 
Çözüb Cavidimin söz kəәləәfini, 
Bir sual eləәyəәm, əәsəәrmi yelləәr? 
“Açmasın çiçəәkləәr, gülməәsin gülləәr, 
Ötüşməәsin şirin dilli bülbülləәr. 
Dəәrdim çoxdur elləәr, elləәr, ay elləәr! 
Yar-yar deyib gecəә-gündüz ağlaram!” 
Cəәfəәr Cabbarlının qış gecəәsindəәn  
salsın küləәk səәsi biyabanlara. 
“Səәnsiz solsun göy yarpaqlar,  
axar sular bulansın.  
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Oxu, bülbül, bəәlkəә yarım oyansın”. 
Bir az da gəәzinim sevgi bağında, 
Yolumu qoy, salım Kəәsəәməәnlidəәn. 
Gəәl, ruhum, gəәl, məәnləә bir az danış, din, 
Könlümü təәbimləә bir azca şad et. 
“Oyatma mürgülü xatirəәləәri, 
Getməәk istəәyirsəәn bəәhanəәsiz get”. 
Ey pəәrim, qıyma ki, kəәdəәrin əәlindəә ölüm, 
Gəәl, incəә-incəә döy, sinəәmdəә qəәmi. 
Bakı küləәyi təәk əәsib keçməә səәn, 
Təәpikləә qapımı, qır pəәncəәrəәmi... 
ƏӘli Kəәriməә dəә rəәhməәt oxuyum, 
Onun ilhamından şeir toxuyum. 
 “Həәsrəәtin araya atdı dağ, dəәrəә, 
 Sönəәn işıq oldun, batan səәs oldun. 
Qayıt, məәnim gülüm, qayıt bu yerəә, 
 Ey məәnim istəәyim, nəә gəәlməәz oldun?!” 
Eh!... Eləә bilirəәm həәr gəәlişindəә 
sevinc yazacağam, heç kəәdəәr gəәlməәz. 
Dedi, məәndəәn əәvvəәl Musa Yaqub da: 
 “Bu dünyanın qara daşı göyəәrməәz.” 
Dünyada yeganəә təәsəәllim məәnim, 
Yazıb azaldıram qayğılarımı. 
Bircəә gün gəәlməәsəәn ziyarəәtiməә 
Dəәrdimi danışıb Cabir Novruza, 
Yaramdan söz iləә qan qaşıyacam. 
“Səәn gizli gəәlmisəәn ömrüməә, inan 
Bu gizli eşq iləә yaşayacağam. 
Dünyanın əәn böyük yükü sayılan, 
Gecikmiş məәhəәbbəәt daşıyacağam.” 
Axtarsan səәn məәni göyləәrdəә axtar, 
Göydəә dəә yerim var, inan, göz üstəә. 
Neçəә könülləәrəә Nəәbi Xəәzri yar,  
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Onun da ziyası düşür söz üstəә. 
“Yağış yağar bağlar üstəә, 
Şamamalar tağlar üstəә. 
Duman gəәləәr dağlar üstəә 
Örpəәyini salar gedəәr.” 
Sabahı gəәtirəәn nazlı günəәşdəәn 
Ruhuma yamyaşıl xəәyallar dolar. 
Ümidim üzülsəә sönəәn atəәşdəәn, 
Hüseyn Arif sözü könlümü alar. 
“Məәndəәn təәzəә şer xəәbəәr alan dost, 
Bəәs yazın gəәlməәsi şer deyilmi?! 
Gəәzməәyəә çıxanda – çölün, çəәməәnin 
Üzünəә gülməәsi şer deyilmi?!” 
Könlüm istəәr duysun şirin kəәlamlar, 
Söz iləә sinəәmdəәn vurmayın, dostlar! 
Sanmayın ki, unutqanlıq yaram var, 
İnciyib uzaqda durmayın, dostlar! 
Mirvarid Dilbazi düşür yadıma, 
Özümü onun təәk sanıram həәrdəәn. 
“Oz icindəәn yanan bir ocağam məәn,  
Yandıqca daha gur yanacağam məәn !” 
Vəәtəәndəә bir damla qan istəәmirəәm, 
Adını duymağa “yan” – istəәmirəәm. 
 Qarabağ torpağım qayıtsın məәnəә, 
Duymayım bir daha aman səәsləәri. 
Şair Qabil deyəәr:  
“Bəәdgüman istəәmirəәm! 
Sevindirsin milləәti, qoy  sülhün şad xəәbəәri, 
Ümid səәnəәdir ancaq, Azəәrbaycan əәsgəәri!!!” 
Həәr gün gəәl könlüməә, ey ilham pəәrim, 
Gəәl ki, könülləәrdəәn çiçəәkləәr dəәrim. 
Gəәl, səәn gəәtirdiyin tufana qurban, 
Göyçəәyəә, Təәbrizəә, Turana qurban. 
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Könlüm ilhamınla həәr yanı gəәzəәr, 
Süleyman Rüstəәməә salar bir nəәzəәr. 
“Səәnin çiçəәyinəә, gülünəә qurban! 
Məәnəә qardaş deyəәn dilinəә qurban! 
Vəәtəәninəә qurban, elinəә qurban! 
Baxdıqca hüsnünəә doymayır gözüm, 
Təәbrizim, Təәbrizim, gözəәl Təәbrizim!” 
Getməә, ilham pəәrim, hara gedirsəәn, 
Qayıt gəәl, sondürməә qəәlbdəә atəәşi... 
Yollarına məәhkum oldu baxışım, 
Qar ayazında isti alın yazım! 
Mövsümləәri unutmuşdu göz yaşım, 
Yayda da yumuşdu yanaqlarımı, 
Məәn çoxdan vermişəәm imtahanımı... 
Ey ilham pəәrisi, təәrk etməә məәni, 
Həәləә şair olub, ad almamışam. 
Nəәriman şeirinin oduna oxşar, 
Həәləә ürəәkləәrəә od salmamışam. 
“Eləә davranırsan, eləә baxırsan, 
Eləә bil qarşıda quru bir daşam. 
İpəәk saçlarını bir vaxt oxşayan, 
Eləә bil hardasa məәn olmamışam.” 
Həәr gün gəәl könlüməә, ey ilham pəәrim, 
Həәləә gör sırada neçəә könül var, 
Dəәrməәk istəәyəәrəәm onlardan da bar. 
Gəәl, dönəәk xatirəә dolu illəәrəә, 
Açılsın könlümün yolu gülləәrəә. 
Tofiq Bayram kimi sevəәk bir kəәrəә, 
Axsın sevgi üçün gözümüzdəәn yaş. 
“Gəәl ki, səәnsiz ürəәk bir daş, 
Poz qanunu, səәdləәri aş. 
Sevəә-sevəә öləәydim kaş. 
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Səәn olaydın vəәsiyyəәtim. 
Ay gecikəәn məәhəәbbəәtim!” 
Arzular dua kimidir, 
Niyyəәtəә bəәləәnməәk deyil. 
Hasil edəәn İlahidir, 
Diləәməәk diləәnməәk deyil. 
Çağıracam ilham pəәrim 
Gəәləәcəәkdir köməәyiməә. 
Çalınacaq ilhamımın musiqisi  
təәbiəәtin rəәsmi təәk – 
                           həәmahəәng...  
Rüstəәm Behrudinin yuxusu kimi 
Yuxuma həәr gecəә məәləәkləәr yenəәr. 
“Şair yuxusuna gül-çiçəәk girəәr, 
Yenəәr yuxusuna göydəәn məәləәkləәr. 
Yuxumda nəә gördüm?! 
Onun əәlindəәn. 
Nəә çəәkdim… 
İlahi! Bilməәyəәcəәkləәr.” 
Gəәl, ey ilham pəәrim, yetiş dadıma, 
Bir kəәlam yaraşdır məәnim adıma. 
Allahın adıyla yazım niyyəәti, 
Onun zəәrrəәsindəә düşüm yadıma. 
Gedəәk bu dünyanın sonuna qəәdəәr. 
Verim gözəәlliyin sözləә qiyməәtin, 
Qadın təәk keçirdim ömrümü həәdəәr, 
Şair təәk veriləә bəәlkəә qiyməәtim. 
Sonra apar məәni çox uzaqlara, 
Qoy, ruhuma doğsun axşamdan səәhəәr. 
Ramiz Rövşəәn kimi dəәrdi unudub, 
Gəәzim küçəә-küçəә, şəәhəәrbəәşəәhəәr. 
“Gəәl, əәl-əәləә tutub gedəәk,  
Gedəәk biz olmayan yerəә 
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Həәr dəәrdi unudub gedəәk, 
Dəәrdimiz olmayan yerəә.” 
Uzaqlarda gəәzməә ey ilham pəәrim, 
Səәnsəәn bu dünyada təәkcəә həәmdəәmim. 
Ya səәn gəәl, ya çağır, məәn özüm gəәlim 
apar birdəәfəәlik özünləә məәni. 
Gəәlməәsəәn, düşəәrəәm çöləә, səәhraya, 
Ruh kimi uçaram günəәşəә, aya. 
Şəәhriyar şeirinin düşüb sehrinəә, 
laylalar oxuyum, bayatı deyim. 
“Allahından səәn əәgəәr qorxmayıb, olsan təәrsa, 
Qorxaram məәndəә dönüb dini məәsihayəә 
gəәlim.” 
Gəәl ki, ey ilham pəәrim! 
Gəәl ki, ey ilham pəәrim! 
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LƏӘ İLAHƏӘ İLLƏӘLLAH 
 

Günahkar əәl sığal çəәkib ehtiyatla 
saçlarını tumarlayır bu dünyanın. 
Günahlar hörümçəәk toru təәk  
bir-birinəә qarışanda  
göy qaçır yerin üstündəәn. 
Yer təәrsinəә dönür... 
Yeddi tül pəәrdəәnin arxasından  
Allah böylanır... 
ƏӘl silkinir günahlardan, 
sürüşür,  
dünyanın saçları arasından düşür. 
yenir təәslim vəәziyyəәtinəә, 
acı bir qəәhqəәhəә iləә  
ağlayır əәziyyəәtinəә, 
ağlayır sükuta... 
Dünya utanır günahlarından, 
əәyilir təәrsinəә dönmüş yeri öpməәk üçün. 
Utanır Allahın gözləәrindəәn yer,  
yerinəә qayıdır... 
ƏӘl yeni günah toxuyarkəәn, 
o əәl boyda yer kürəәsinin aralı qapısından  
cəәnnəәt görünür. 
Dünya dil açıb oxuyur: 
Ləә İlahəә İlləәllah! 
 

 
 
 
 
 

İSTƏӘMİRƏӘM 
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Bir ürəәyəә yazılmışam, pozun məәni, 
Bir yuxuda görülmüşəәm, yozun məәni. 
Qəәrib yerdəә gömülmüşəәm, qazın məәni, 
İstəәmirəәm... İstəәmirəәm... 
 
Ömrümü bəәxtiməә qurban eləәdim, 
Həәyanı üzüməә türban eləәdim. 
Nadanı karvana sarvan eləәdim, 
İstəәmirəәm... İstəәmirəәm... 
 
Dəәyirman da təәrs işləәdi o illəәr, 
Sil-süpür eləәdi bəәxtimi yelləәr. 
Məәnəә ağlamasın şəәr deyəәn dilləәr 
İstəәmirəәm... İstəәmirəәm... 
 
Səәnin yolun həәləә uzun, ay adam, 
Məәnim yolum yox, görünmür, ay adam, 
İslanmışam, deməәyin – quru adam 
İstəәmirəәm... İstəәmirəәm... 
 
Kül basmış ocaqda od olub yansam, 
Gəәl, agla bir məәnim halıma, anam. 
Artıq sonsuz kimi özümü anam 
İstəәmirəәm... İstəәmirəәm... 
 
Ayrı olmur güldəәn tikan, neyləәyim, 
Bu nəә həәyat, bu nəә məәkan neyləәyim? 
Fəәləәk çəәrxəә verir təәkan, neyləәyim, 
İstəәmirəәm... İstəәmirəәm... 

 
HÜZÜN 
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Hüzün dalğa-dalğa üstüməә gəәlir, 
gülməәyi bacarmadığımı bilir  – 
bilir o da, hara gedəәcəәyini, 
bilir, onu kimin çəәkəәcəәyini... 
Xəәyallarım yaralanıb,  
od tutub yanır yaddaşım.  
Ümidləәrim köz bitirib,  
qorxuram heç yaşamaya  
arzularım  
yüz yerindəәn qan itirib. 
Hüzün dalğa-dalğa üstüməә gəәlir... 

 
                              
 

* * * 
 
İstəәmirəәm ağ kağızım sözləә dolsun, 
istəәyirəәm, sözləәrimi göz dolusu görəәn olsun. 
İstəәyirəәm həәr sözümdəә sevgim, hissim, duyğum olsun! 
 
 

                                         * * * 
 

Məәnim sevgim dua savabında,  qibləәsi fəәrqlidir. 
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AY ALLAH 
 

Bir bahar axşamı isti meh gəәtir, 
Payızda küləәyi, yazda şeh gəәtir, 
Nurundan könlüməә bir fəәrəәh gəәtir, 
Məәni öz oduna yandır, Ay Allah! 
 
Yamacı dolaşım, zirvəәyəә baxım, 
Yağışdan əәvvəәlki şimşəәk təәk çaxım, 
Kəәraməәtin göndəәr, Dəәrgaha qalxım 
Məәni öz oduna yandır, Ay Allah! 
 
Xəәyalınla keçir günüm, saatım, 
Bir kəәpəәnəәk olum, güləә naz satım, 
Bülbül təәk gülşəәnəә səәs, avaz qatım, 
Məәni öz oduna yandır, Ay Allah! 
 
Bu çəәtin yollarda naşıyam, naşı, 
Ağrıyır, göynəәyir bağrımın başı, 
Sevindir, sevgidəәn axsın göz yaşı, 
Məәni öz oduna yandır, Ay Allah! 
 
Unudum dünyanı, bir Səәni anım, 
Sığınım lütfünəә həәr elmi qanım, 
Qoyma pəәrvanəә təәk atəәşəә yanım 
Məәni öz oduna yandır, Ay Allah! 
 
Bütün gözəәl adlar Tanrı adıdır, 
Xəәyalımın quşu yel qanadlıdır, 
Səәnin sevgin dadlılardan dadlıdır, 
Məәni öz oduna yandır, Ay Allah! 
 
Bir başqa eşq iləә alovlanmayım, 



 

Adiləә 
 

 170 

Ocaqda kül olub qalaqlanmayım, 
Quluna qul olub, oda yanmayım, 
Məәni öz oduna yandır, Ay Allah! 
 
Adiləәyəәm, şeiri başa yetirdim, 
Quluna döndüyüm nəәfsi bitirdim, 
Səәbr edib atəәşi suya gəәtirdim 
Məәni öz oduna yandır, Ay Allah! 

 
 

NƏӘ VAXT ŞEİRLƏӘRİNİ OXUSAM 
                               

Nəә vaxt şeirləәrini oxusam, 
 təәkliyin qorxusunu  
 səәndəә yaşayıram. 
 Qorxuram soyuq şüşəәnin  
 arxasında çırpınan həәsrəәtindəәn... 
 Bilirəәm,  
 deyəәcəәksəәn, ürəәk duymasa  
 yaza bilməәz bunu ağıl. 
 Bilirəәm,  
 səәni dəә, məәni dəә aşar bu nağıl... 
 Nəә vaxt şeirləәrini oxusam 
 oduna qalanıram, 
 atəәşim yayılır divarlarına... 
 O şüşəәnin bu üzündəә 
 səәni üzəәnləәri yamanlayıram... 
 Nəә vaxt şeirləәrini oxusam, 
 sözün bizdəәn böyük  
 olduğunu anlayıram. 
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                   AYDAN ARI, SUDAN DURU 
 

Yağış yağsa bir səәhəәr, 
torpaqla şevişməәyəә  
könlü olmasa əәgəәr, 
gölləәnib çuxurlarda,  
bir az dözəәr birtəәhəәr. 
Sonra səәbri kəәsiləәr,  
üz tutub küləәkləәri  
çağırar köməәyinəә. 
Quruyar öz-özündəә,  
hopar toza, dumana. 
Dönəәr gəәldiyi yerəә,  
buluduna yamana. 
Suya oruclu olan,  
nəәfsindəәn olar kəәnar. 
Bir damla su ox olar,  
içəәrsəә dili qanar. 
Şəәrbəәt olsa, zəәhəәr təәk  
ciyəәrləәri yandırar. 
Məәn bir yağış damlası, 
məәn suya orucluyam. 
Ay adam, zəәhməәt çəәkib,  
ardımca gəәlməәyəәsəәn. 
Özünü “aydan arı,  
sudan duru” bilməә səәn. 
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OXU MƏӘNİ 
 

Gəәl!...  
At üzümdəәki pəәrdəәni. 
Hamıya anlat ki,  
demişəәm payızdır günahkar ayrılıqlara... 
Gözləәrimin içinəә hayqır, 
cır şeirləәrimin yaxasını... 
Yırt gecəәləәrin çuxasını, 
çıxart... 
çıxart dualarımın əәbasını... 
De ki, demişəәm gecəәdir günahkar qaranlıqlara... 
Tut sürü küçəә boyu məәsum sevgimi, 
aləәməә car çəәk ki,  
demişəәm günəәşdir əәridəәn,  
yağışdır isladan xatirəәləәri... 
Çəәk yol,  
yol, ipəәk saçlarımı hörükləәrimdəәn, 
axır ki, bircəә dəәfəә bax,  
bax, oxu məәni göz bəәbəәkləәrimdəәn... 
Gəәəәəәl!...  
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DƏӘVƏӘTSİZ GƏӘLDİM 
 

Bağışla, dəәvəәtsiz gəәldim,  
                     sevdiyim! 
Faydası yox... 
İsitməәdin nəәfəәsinləә, 
               yandırmadın  
o müqəәddəәs atəәşinləә 
sevgi dolu ürəәyimi. 
Zirvəәləәrin qarı kimi, 
yamacların rüzgarı təәk  
                 üşütdün. 
Gözləәrinəә sual etdim, 
söz verməәdi... 
Bir ocaq qalayım dedim,  
köz verməәdi... 
Başqasına aid idi sevəәn qəәlbin...  
Heç görməәdi məәni gözün. 
Dinləәməәdi sevəәn qəәlbim... 
Yandım özüm, söndüm özüm,  
                 dondum özüm... 
Vaxtsız əәsdim  
bu şəәhəәrin küləәyi təәk. 
ƏӘsib doldum ürəәyinəә  
                 boran-boran... 
Səәn məәnəә ümid verməәdin,  
məәn oldum səәndəә sovrulan. 
Səәn sevməәdəәn sevdim səәni... 
Bağışla, dəәvəәtsiz gəәldim,  
                       sevdiyim! 

 
 

* * * 
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Qaranlıq yollarda yandırıb bir şam, 
Bütöv Azəәrbaycanı gəәzdim bu axşam. 
Gördüm Şahdağını, Ağrı dağını, Savalanını... 
Üz tutdum göyləәrəә: 
– Bizi nağıllarda itirməә, Allah! 
Bizi öz gerçəәkliyimizdəә bitir! 
 

                    
GİZLƏӘTMİŞƏӘM SƏӘNSİZLİYİMİ 

 
Harda təәnhalıq olsa, 
         məәn orda öləәcəәyəәm. 
Bilməәsinləәr məәzarımın yolunu, 
heç kim görməәsin gözəәl, 
          ya da çirkin olduğumu. 
Ağ-appaq kəәfəәn  
                    geydirməәsinləәr, 
məәnsiz qoymasınlar  
                    qaranlığımı. 
Ölüm alıb aparmaz ki,  
          dünyadan  uzaqlığımı. 
Yumasınlar vücudumu, 
                       soyutmasınlar. 
qəәlbimdəәki dost sevgisini.            
Orda gizləәtmişəәm çunki,  
                        səәnsizliyimi. 
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AĞRIMA ÜRƏӘYİM 
 

 Ağrıma ürəәyim! 
 Ağrıyanda əәtrafı unuduram, 
 bir səәn qalırsan, bir dəә məәn. 
 Soruşuram bircəә kəәlməә,  
 bir yumub,  
 min dəәrd tökürsəәn gözləәrindəәn. 
 Hamısı daş kimi düşür başıma,  
 o an heyfim gəәlmir göz yaşıma. 
 Ağrıma ürəәyim, ağlama ürəәyim! 
 Sinəәm daşıya bilmir ağırlığını,  
 səәn ağrısan, ağlamasın söz necəә?  
 Gözləәrimdəәn damla-damla  
 tökülürsəәn həәr gecəә. 
Ağlama ürəәyim!  
Yüksəәk təәpəәləәrdəәn  
çiçəәk qoxuları gəәlir burnuma 
Ağrıma ürəәyim, ağrıma! 

 
                 



 

Adiləә 
 

 176 

ƏӘZİZİM 
 

Ömrüm-günüm, nəәləәr çəәkdim, bilməәdin, 
Həәsrəәtindəәn içim yandı, dinməәdim. 
Sevinc yazdım, qəәm oxudum, dinləәdim, 
Sevgimizi öldürməәdim, əәzizim. 
 
Qurtardım şəәrindəәn neçəә günahın, 
Oyandım qoynundan qəәmli sabahın. 
Axıb tökülsəә dəә gözümdəәn ahım, 
Sevgimizi öldürməәdim, əәzizim. 
 
Gül-çiçəәk hörmüşdün, başımın tacı, 
Canım bu sevginin nəәzir-niyazı. 
Səәbr etdim tapılar dəәrdim əәlacı, 
Sevgimizi öldürməәdim, əәzizim. 
 
İlahi, qəәlbiməә əәkdiyin nəәdir, 
Məәhəәbbəәt yolunda çəәkdiyim nəәdir? 
Ümid dəә Tanrıdan bir həәdiyyəәdir, 
Sevgimizi öldürməәdim, əәzizim. 
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GÖZLƏӘRİNİ YUM, DİNLƏӘ 
 

Gözləәrini yum, dinləә, 
ƏӘvvəәldəәn inanmadım şirinliyinəә, 
çiling-ağac oynadım bu dünya iləә. 
Qoxmadım  
ölümü yaxınımda hiss edəәndəә dəә. 
ƏӘn gözəәl sevgini yaşadım, 
qorxmadım itirməәkdəәn,  
əәslindəә heç olmayan şeyi – 
sadəәcəә yazaraq yaşadım sevgini. 
 
Gözləәrini yum, dinləә, 
Qorxmadım borandan, qışdan 
qorxduğum qəәdəәr qarğışdan –  
bir insanı ağlatmaqdan,  
bir insanı alçaltmaqdan, 
qirdığım bir ümid üstəә  
sevgi qəәsri ucaltmaqdan. 
 
Gözləәrini yum, dinləә, 
Qorxmadım ilandan,  
qorxduğum qəәdəәr yalandan. 
Məәn bayquş deyiləәm... 
evim çox soyuq... 
dost keçib deyəә,  
istisinəә gəәzirəәm xarabalarda. 
 
Gözləәrini yum,  
Göz yaşlarım səәbəәbsiz axır, 
                                     dinləә... 

 
SEVDİYİM 
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Səәn getsəәn ömrümdəәn, qəәlb sıxılacaq, 
Günah kimi başıma qaxılacaq, 
Bilirəәm ki, evim dəә yıxılacaq, 
Xəәbəәrimi yel gəәtirəәr, sevdiyim. 
 
Ağlayanın biri dəә səәn – olacaq, 
Eləә bilməә səәnəә asan olacaq. 
Göz yaşım axacaq, leysan olacaq, 
Xəәbəәrimi sel gəәtirəәr, sevdiyim. 
 
Səәnsiz qəәm-kəәdəәrəә tuş olacağam, 
Qəәlbləәri üşüdəәn qış olacağam, 
Bir məәzar üstünəә daş olacağam, 
Xəәbəәrimi el gəәtirəәr, sevdiyim. 
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SƏӘNƏӘ BİR ŞEİR OXUYUM 
 

Səәnəә bir şeir oxuyum – 
mövzusu həәyat olsun. 
Xəәyallardan qoparsın səәni,  
könlünəә yaşamaq həәvəәsi gəәtirsin. 
Eləә oxuyum ki, çaylar axsın ruhunda,  
bulaqlar zümzüməәsiləә,   
çiçəәkləәr şəәbnəәmiləә ağlasın  
gözləәrinin əәvəәzinəә. 
 
Səәnəә bir şeir oxuyum – 
mövzusu sevgi olsun. 
Sona çatmış hiss eləәməә özünü, 
gül kimi solma yolsuzluqdan. 
Qış günü günəәş altında  
qovrulma susuzluqdan. 
Eləә oxuyum ki, hicran axşamları 
vüsal səәhəәrləәrinin saplarını çözsün. 
 
Səәnəә bir şeir oxuyum, – 
mövzusu gülüş olsun. 
Uzaqlardan eşıdəә bilməәsəәn dəә  
gülüşümün səәsini,  
təәbəәssüm qondura bilim üzünəә. 
gülüşümün sevinci dolsun gözləәrinəә. 
Eləә oxuyum ki, sabahın gülsün, 
sinəәndəәki ahın gülsün! 
 
Səәnəә bir şeir oxuyum, – 
mövzusu öpüş olsun. 
Bilirəәm ki, hiss edəәrsəәn, 
uzaqlarda olsan beləә,  
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aradakı məәsafəә siqaret dumanı qəәdəәr. 
Eləә oxuyum ki, yanağında izi qalsın. 
Gün boyunca qulağında 
o izin sözü qalsın... 
Səәnəә bir şeir oxuyum... 

 
 
 

SƏӘNSİZLİYİM 
 

Səәnsizliyim – yad eyləәyib özümü, 
Səәnsizliyim – məәndəәn alıb dözümü, 
Səәnsizliyim – kor edibdi gözümü, 
Məәnsizliyin -  nəә edəәcəәk, nəә bilim? 
 
Səәnsizliyim - bu dünyadan bezdirir, 
Səәnsizliyim - fikirləәrim azdıırır, 
Səәnsizliyim – ölüm hökmü yazdırır, 
Məәnsizliyin – nəә edəәcəәk, nəә bilim? 

 
* * * 

 
Şəәhvəәt –  yuxudur, oyanmağa yaxın bitəәr, 
Sevgi isəә o yuxuya aparan yol... 
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BURAX MƏӘNİ ÇIXIM GEDİM 
 

Burax məәni çıxım gedim, ey dünya! 
Böyümüş gözləәriməә yazığın gəәlsin, 
əәzilirəәm ürəәkdəәki yük altında. 
Ürəәkdəәki yük özüməәm, 
özümdəәki ümidləәrim... 
 

Burax məәni çıxım gedim,  
yaşadığım həәyat deyil. 
Uç gəәl, -  deyir göyləәr məәnəә. 
Necəә uçum? 
Qollarım qol, qanad deyil. 
Yol ver məәnəә,  
yükümü boşaltmağa,  
ümidimi yaşatmağa... 
Güc ver məәnəә bu dünyadan ayrılmağa, 
məәləәk göndəәr qanadımı sarımağa... 
 

Burax məәni çıxım gedim,  
işim yoxdu yer üzündəә. 
Küləәk olub əәsəәmməәdim,  
qaranlığın qarasını kəәsəәmməәdim, 
Başımın üstündəәn  
qara buludları qovammadım. 
İndi həәr gün bulud olub  
dolub-dolub, boşalıram,  
Yuyuram xəәzəәl yarpağı, 
yuyuram boz torpağı. 
 

Burax məәni çıxım gedim,  
Həәyat laylay oxuyur,  
pozulub ahəәngləәri... 
Heç yaşıla boyanmır 
taleyimin rəәngləәri... 
 

Burax məәni çıxım gedim, ey dünya! 
PƏӘNCƏӘRƏӘDƏӘN GÖRÜNƏӘNLƏӘR 
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Dünyanın pəәncəәrəәsiləә  
boyum olmasa da təәn, 
Bu gün səәnin pəәncəәrəәndəәn baxdım,Vəәtəәn! 
Vəәtəәn, səәnin yaraların – 
əәlindəәki barmaqların, 
hansını kəәssəәn qanayır... 
Meşəәləәrin qoynunda  
bir oduncağa dönüb,  
odlanan insanların. 
Odlayan uzun barmaq, 
odlanan baş barmağın.  
Şəәhadəәt barmağın da  
tuşlanıb çəәçəәləәnəә. 
Dünya gör-götür dünyası.., 
çaldığı oyun havası... 
Barmaqları möhkəәm yum,  
möhkəәm olsun yumruğun! 
Qoy əәlləәrin açılsın təәk Allaha! 
Çağır, çağır Yaradanı,  
Anan namaz üstəәdi... 
Vəәtəәn, torpağın cadarladı, 
yağış yox, dua istəәdi... 
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YORĞUNAM QƏӘLƏӘM 
 

Kağız parçasına bir neçəә söz düz, 
Ancaq qara rəәngdəә yazma, nəә olar?! 
Şəәffaf bir badəәyəә al şəәrab təәk süz 
bu bəәyaz gecəәni... Vurğunam, qəәləәm, 
Qürbəәtəә gəәlmişəәm, yorğunam, qəәləәm. 
 
Bu qəәrib yerləәrdəә yanan ocağam, 
Dost üçün açılan geniş qucağam. 
Səәnəә həәr sirrimi anladacağam, 
Özüm nöqtəәn, nidan, sorğunam, qəәləәm, 
Qürbəәtəә gəәlmişəәm, yorğunam, qəәləәm. 
 
Bölüş sevincimi, qəәmimi aşım, 
Həәmdəәm ol məәnimləә nəә çəәksəә başım. 
Hissim dəә qəәribdir, donub göz yaşım, 
Bir dilim ay altda durğunam, qəәləәm, 
Qürbəәtəә gəәlmişəәm, yorğunam, qəәləәm. 
 
Səәmada ulduzlar yanar məәnimçün, 
İstəәsəәn əәl atıb dəәrim səәninçün. 
Bu qəәlbi yüz yerəә bölləәm yarımçün, 
Küsdürüb könlümü, darğınam, qəәləәm, 
Qürbəәtəә gəәlmişəәm, yorğunam, qəәləәm. 
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NEÇƏӘ GÜNÜM QALIB 
 

Neçəә günüm qalıb görəәn  
ayrılmağa bu dünyadan?... 
Neçəә günüm qalıb görəәn  
əәzabların silinəәcəәk nöqtəәsinəә,  
qoyulacaq nidasına?... 
Yaşananların,  
yaşanmayanların əәlvidasına... 
Neçəә günüm qalıb görəәn  
Ümidləәrəә, xəәyallara 
əәl yelləәyəәcəәyim günəә?... 
Qayğısız uşaqlığıma,  
qayğılı gəәncliyiməә, 
ondan sonra heç olmayan  
                dincliyiməә?... 
Hamısını yükləәyib bir torbaya  
keçirməәliyəәm qoluma. 
Həәr an hazır olmalıyam 
düşəәcəәyim yoluma. 
Neçəә günüm qalıb görəәn? 
Varmı məәni bu yoldan saxlaya biləәn? 
Taleləәri alınlara yazan Allah! 
Tövbəәləәri qəәbul edəәn, 
günahları pozan Allah! 
Səәn öldürəәn, Səәn Yaradan, 
neçəә günüm qalıb görəәn  
ayrılmağa bu dünyadan?... 
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İKİMİZ 
        

I 
 

İkimiz –  
Səәn vəә məәn... 
Sahildəәki görüş yerimiz... 
ƏӘl-əәləә, ayaqyalın gəәzdiyimiz 
isti qumlar... 
Qum üstündəә ayaq izləәrimiz, 
bizdəәn əәvvəәl addımlayan kölgəәmiz, 
o kölgəәdəә əәriyəәn buz – ikimiz. 
 
İkimiz – 
Səәn vəә məәn... 
Baş qaldırıb ümidləәrin arxasından 
boylanardıq bir yuxunun yaxasından. 
Bir duanın çuxasından 
sıyrılardıq, 
ucalardıq duman kimi. 
Amin deyəәn olmadı ki duamıza... 
bizim üçün dumanlar da güman kimi... 
 
İkimiz – 
Səәn vəә məәn... 
Açmamış solub gedirik 
ağac tumurcuğunda. 
Heyif, bitir ömrümüz,  
bir həәsrəәt ocağında... 
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II 
 

Gəәl, bir razılıq edəәk, 
Yollar axtaraq, gedəәk 
söz aciz qalan yerəә – 
gözləәr danışan yerəә.  
Bu şeirin yazarı məәn,  
yazdıranı səәn oldun. 
Səәnin ürəәk dəәftəәrindəәn  
süzüləәn xatirəәləәr  
diqtəә eyləәdi yenəә. 
Məәni ovunduracaq  
bircəә cavab ver məәnəә. 
ƏӘl çəәkib xəәyallardan, 
söyləә, çıxım gəәlimmi? 
Şeirdəәki “ikimiz”dəәn  
birisi məәn idimmi? 

            
* * * 

 
Heç olmasa bircəә gün  
dağıdın qəәm-qüssəәmi. 
Silin, göz yaşlarımı, 
tumarlayın saçlarımı, 
al rəәngəә boyayın solmuş yanaqlarımı. 
Eybi yoxdu, yaraşmasın... 
ona yaraşmayan məәhəәbbəәtim təәk, 
məәnəә yaraşmayan xəәyanəәti təәk. 
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SALAM GECƏӘM 
 

Salam, gecəәm! 
Azadlığında darıxdığım günün  
                       son dayanacağı. 
Yenəә gəәldim qoynunda həәbs olmağa... 
İpləә çəәkdim bu gün saatın əәqrəәbləәrini, 
ah-naləәmdəәn qaldı beli bükülü... 
boşaldıram əәtəәyinəә ürəәyimin yükünü... 
 

Salam, gecəәmdəәki Ay! 
Günəәşdəә yaralarım açıldı,  
təәləәsdi qan verməәyəә. 
Qaçıb gəәldim, nurunda can verməәyəә... 
Səәnin nurun bəәs eyləәyir,  
sözləәrimi günah kimi tövbəәləәrdəәn süzməәyəә, 
Gücüm çatır gözləәriməә görünəәni ağ kağıza 
düzməәyəә. 
 
Salam, gecəәmdəәki ulduzlar! 
Hansınızsız, məәnim tale ulduzum?! 
Dinləә məәni, əәgəәr bir gün  
bir ulduzla görüşsəәn,  
əәgəәr bir gün səәmalardan  
qopub düşsəәn, xəәbəәr eyləә. 
Razılaşıb qisməәtimləә 
məәn dəә səәninləә uçum,  
məәnim tale ulduzum... 
 

Salam, gecəәm! 
Götür, apar, yetir məәni güllü çəәməәnlikləәrəә,  
zümzüməәli bularlara... 
İstəәyirsəәn, vur daşlara, dağlara... 
Yumuram gözləәrimi,  
apar məәni, işıqdan doğan qaranlıqlara... 
 

Salam, gecəәm! 
* * * 
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Yazırsan, sözün var məәnəә... 
danışardım... 
daş kimi ürəәyi daşıdığından, 
sevgisiz, istəәksiz yaşadığından, 
həәr dəәfəә yaramı qaşıdığından... 
Bu istəәyin bir meh qəәdəәr ürəәyiməә dəәysəәydi, 
bir tük qəәdəәr ruhumu titrəәtsəәydi, 
vaxta, sözəә dəәysəәydi... 
danışardım.. 

* * * 
 

Bağrına qan sıçramış bu torpaqda 
qızılgülləәr, yasəәməәnləәr, süsəәnləәr açmır artıq, 
qanı yuyub bu torpağa qəәrib(əә) rəәngdəә açan 
yad çiçəәkləәr əәkdiləәr... 

 
* * * 

Gəәlin, silin ürəәyimdəәn bu hissləәri, 
bir dəә alın günahkar həәvəәsləәri. 
Məәn ki günün ortasında 
zülməәt gecəә təәk qarayam. 
Anlatsam, çarəәsi yox, 
anlatmasam biçarəәyəәm... 
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BU GÜN ƏӘTRAFA BAXDIM 
 

Bu gün əәtrafa baxdım,  
gördükləәrim yalan, təәməәnna, rüşvəәt. 
Heç gözüməә dəәyməәdi  
nəә insanlıq, nəә məәrhəәməәt.  
Könlüzəәnginləәr darlıq içindəә  
                       uzaqdan baxır, 
vicdan yoxsulları varlıq içindəә – 
həәr şeyəә hücum çəәkir. 
Allahsız boş söyləәyir,  
macal vermir kimsəәyəә. 
İmanlı qulaq asır,  
ona da söz yasaqdır. 
Bu gün əәtrafa baxdım,  
həәr yanda min bir hiyləә... 
Dönüb getdim, 
anladım ki, köz düşəәndəә  
düşdüyü yer yanar ancaq... 
Dönüb getdim, 
xəәyalların arxasınca,  
bəәrk yapışdım ümidləәrdəәn... 
Anladım ki, bundan sonra 
məәni ancaq ümidləәrim yaşadacaq... 
Qəәləәmimin mürəәkkəәbi qurtardı,  
dörd qatladım kağızımı. 
Bundan sonra bıçaq açmaz ağzımı... 
Bu şeirin son bəәndini 
köçürürəәm gözləәriməә  
bir ah kimi, dua kimi, 
oxuyuram göy üzünəә.. 

 
YUXUDA DA OLSA 
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Xəәyalın gözüməә yuxu təәk dolsun, 
Gəәlsin qəәlb bağımdan çiçəәk dəәrməәyəә. 
Məәnim dəә xəәyala bir borcum olsun – 
Yumum gözləәrimi – yol göstəәrməәyəә. 
 
Bu gecəә yuxuma qonaq gəәləәsəәn, 
Baxıb gözləәriməә halım biləәsəәn. 
Umu-küsüləәri kəәnara atıb, 
Hicranı könlümdəәn özün siləәsəәn. 
 
Qəәlbimdəә bir gizli ümid yatıbdır, 
İstəәrəәm bu bayram məәnəә dönəәsəәn. 
Artıq vüsalın da vatxı çatıbdı, 
Yuxuda da olsa məәni sevəәsəәn. 

 
 
 



 

Yuxuma yağış yağır 
 

 191 

SƏӘN GEDƏӘN GÜN 
 

Yadımdadı... 
Səәn gedəәn gün yağış yağırdı, 
göy boşalırdı gözləәrimdəәn. 
ƏӘlləәrim əәsirdi, 
can gedirdi bəәdəәnimdəәn... 
Son dəәfəә baxırdım gözləәrinəә, 
Dupduruydu – su kimi, 
məәsum-məәsum baxırdı –   
eləә bil heç dolmamışdı bu günəә kimi. 
Son dayanacağa çatmışdın,  
yenəәcəәkdin,  
gözləәrimin qarasında sönəәcəәkdin... 
Səәn gedəәn gün yağış yağırdı,  
qəәm yağırdı ürəәyimdəәn... 
Ayaqlarım əәsirdi,  
yer-göy titrəәyirdi,  
canım gedirdi əәldəәn. 
Ağlayırdı gedişinəә ağaclar, 
budaqlarda titrəәyirdi yarpaqlar, 
islanırdı o qup-quru torpaqlar. 
Səәn gedəәn gün peşman olub  
sızlayırdı yana-yana azarın, 
yağış yağır,  
islanırdı məәzarın, ana! 
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DÜNYA MƏӘNƏӘM 
 

Dünya – güzgüdəәn boylanan  
              məәnəәm əәslindəә. 
Üzbəәüz dayanıb  
gözləәrinin içinəә baxıram,  
İtirəәm dəәrinliyindəә,  
              o da itir məәndəә. 
Bu itkiyəә yer çəәkimi dəә deyirləәr,  
əәslindəә zamanın təәrəәzisidir. 
Məәn ağır gəәldiyimçün gedirəәm,  
               dünya qalır. 
Bilirəәm, həәr “məәn” gedəәndəә  
               o yüngülləәşir. 
Axırda küsdürüb  
yola salacaq,  
təәk qalacaq, toz olacaq –                       
məәnsiz, insansız.                                                          
Dünya – məәnəәm əәslindəә. 
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SAĞ İKƏӘN XATIRLA MƏӘNİ 
 

Ömür boyu kündəәləәdim ümidləәri, 
bir təәndirəә yapammadım. 
İtirmişəәm yollarında taleyimi – 
                         tapammadım. 
Qəәlbiməә əәkdiyin sevgi ağacı  
çiçəәkləәmir neçəә ildir. 
Çünki, səәnin həәdiyyəәnləә – 
göz yaşıyla suvarıram o ağacı... 
Məәnim qəәlbim bir məәzardı bu sevgiyəә, – 
məәzarın da üstü açıq. 
Ya gəәl qaldır bu məәzardan o sevgini, 
                              ya da bağla – 
təәki gəәl çıx! 
Səәn gedəәndəәn taleyimdəәn,  
vaxt dayanıb məәnim üçün. 
Üz arabir güləә bilir, 
qəәlb ağlayır səәnin üçün. 
Bəәdəәn həәrdəәn sevinir, ruh əәzilir  
eşqin ağırlığından. 
O sevginin kölgəәsindəә  
ümidimi bağlamışam qəәdəәriməә, 
arzuları həәbs etmişəәm kəәdəәriməә. 
Bu sevgi kül edib məәnim qəәlbimi, 
səәn dəә inadınla külümü ovma. 
Bu sevgi qapına gəәtirib məәni, 
məәhəәbbəәt xəәtrinəә qapından qovma. 
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* * * 
 

Ağlatsa da məәni hey acı-acı, 
qəәlbim məәhəәbbəәtin olub möhtacı. 
Yoxsa bu sevgiyəә heç ağlamazdım, 
həәr gecəә yataqda zalım həәsrəәti  
səәnin sevgin bilib qucaqlamazdım. 
Artıq çəәksəәləәr dəә dar ağacına, 
təәrəәddüd etməәrəәm heç, gedəәcəәyəәm. 
Keçmişi xatırlayıb,  
gəәləәcəәyəә bel bağlayıb,  
bu günəә SƏӘN deyəәcəәyəәm. 
Kimsəә yaxınlaşıb adımı sorsa,  
məәn səәnin adını söyləәyəәcəәyəәm. 
Zamana fürsəәt deyibləәr,  
səәn fürsəәti zaman bildin. 
Beş dəәqiqəә vaxt istəәdim  
gözləәrinəә baxmaq üçün... 
Vaxt istəәdin səәn dəә məәndəәn... 
Qorxdun... 
məәni yenidəәn sevməәkdəәn... 
gözləәrindəәn könlünəә axacaq bu sevgidəәn, 
keçmişdəәn, gəәləәcəәkdəәn, indidəәn... 
Neçəә ildir o vaxt tamam olmadımı? 
Bircəә dəәfəә xatırlayıb sevəәnini  
heç gözləәrin dolmadımı? 
Deyirdin, həәsrəәtiməә dözəә bilməәzsəәn məәnim, 
indi uzatdığın vaxt məәnəә olubdur qəәnim. 
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* * * 
Tez-tez xatırlayıram... 
Dəәnizin kəәnarında rəәngləәri seyr edəәrdik. 
Səәn sevəәrəәk seyr edəәrdin dəәnizin mavisini, 
məәnsəә səәnin gözləәrinin qarasını... 
Səәn rəәngləәri yazardın yaddaşına,  
                               məәn dəә səәni. 
Bir zamanlar o dəәnizin kəәnarı dəәm gəәtirəәrdi bizəә. 
indi səәnsiz qəәm gəәtirir... 
Sevgimizi qayalara yazardıq – daşa dönüb,  
həәr il gedib baxıram, üzəәrini yosun örtüb... 
Suya söyləәnəәn sevgmiz sular kimi lal olub... 
Gecəәləәr ay, gündüzləәr gün 
bizsiz doğub o yerləәrəә, 
nəәm qumlara çəәkdiyimiz “ürəәk”ləәri dalğa yuyub... 
Aylar keçib, illəәr ötüb,  
baxışların xəәyalımdan silinməәyib, 
o baxışlar bəәxtimin vaxtını alıb. 
Sözləәrin qəәlbiməә ümid verməәyib, 
gözləәrin vaxt verib, bəәxtimi alıb. 
Bilirəәm ki, neçəә sevgi bəәxtiyarı, 
neçəә sevgi intiharı görmüsəәn səәn –  
yaşamlara, ölümləәrəә dəәyəәcəәk bir səәnəәm üstəә. 
Biləәsəәn ki, sevgimizin yadığarı  
o saralan varaqları 
yatırmışam neçəә gecəә sinəәm üstəә... 
Biləәsəәn ki, gördüyün o ləәkəәli ay,  
səәnin xoşbəәxtliyin üçün 
üzünəә pəәrdəә çəәkmişdi, 
o ləәkəәni son çıxış yolu seçmişdi. 
Arzum budur, bir dəәfəә insafa gəәlib, 
yadına sal, ikicəә səәtirləә məәni. 
Küsməәyi unudub, həәsrəәti silib, 
nəә olar, sağ ikəәn xatırla məәni. 

GƏӘLDİM GEDİRƏӘM 
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Məәn yoxdum bu dünyada,  
Gəәl! – dedin, gəәldim. 
 Yedim,  
       yatdım,  
           oyandım,  
                 addım atdım... 
Səәn oldun sağım, solum, 
səәn oldun gerçəәyim, yuxum. 
Danışdım, güldüm, 
Sus! – dedin. 
      İçimdəә bir haray, 
           dodaqlarım möhürlü,  
                 lal kimi yaşadım. 
Gecəә ümid bağladım səәhəәrəә, 
səәhəәr dəә bir ip uzatdım gecəәyəә. 
Sevdim,  
           sevilməәdim. 
                  Ağladım,  
                             ağlatmadım. 
Boylandım dünyanın pəәncəәrəәsindəәn, 
      ayaqlarımdan çəәkdin,  
           geri çevirdin yolumu... 
Get! – dedin. 
         Bir yanğı böyüdü ürəәyimdəә, 
                                   ölürəәm... 
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BU GÜNDƏӘN 
 

Neçəә illəәr gözləәmişəәm səәsini, 
Yad eləәdim məәnəә doğma kəәsimi. 
Gəәl ümidim, səәnsizliyin yasını 
Gec dəә olsa atacağam bu gündəәn. 
 
Susammıram, sevəәn qəәlbin səәsiyəәm, 
Kökləәnmiş bir tarın sarı simiyəәm. 
Səәnsiz cadar olmuş torpaq kimiyəәm, 
Seləә-suya çatacağam bu gündəәn. 
 
Sınaqlar yaşadım əәzab donunda, 
Ömür səәrf eləәdim vəәfa yolunda. 
Çox çəәkdim cəәfanı, indi – sonunda 
Gəәldin, səәfa tapacağam bu gündəәn. 
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SON DƏӘFƏӘ DEYİRƏӘM, SEVİRƏӘM 
 

Heç kimi sevməәdim səәnin qəәdəәr,     
Heç kiməә ağlamadı gözləәrim.                  
İndi təәkəәm,  
              səәninləәdir ürəәyim.      
Üzünəә baxıb sevdiyimi söyləәməәdim.                 
Gün keçdi, həәsrəәt çoxaldı, 
ömür keçdi, gəәnclik itdi...                      
Hara getsəәm yanımdaydın.          
Bir günəәşdəә yandıq, 
bir yağışda islandıq, 
bəәzəәn sabahı dirigözlü açdıq... 
Səәn dəә məәnəә açmadın qəәlbini, 
heç olmasa aç yuxularını.          
Yuxularına gəәlim,  
üzünəә toxunum,  
                 ruhuna dolum...     
                   
Saatlar durub, gecəә keçmir, 
öskükürəәm, sinəәm sökülür,            
Səәnsiz sabahkı günüm dəә  
səәnli bu gecəәmin qəәlbindəәn  
                     beləәcəә sökülür. 
Ürəәkdəәn sevdim, 
              ürəәksiz gedirəәm. 
Bu təәrəәfdəә sevgimiz, 
o təәrəәfdəә ayrılıq,  
məәn ortadayam,            
heç bilmirəәm hardayam, 
             nəә haldayam. 
 
Gedirəәm, sevdiyim!  
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Göy üzündəәn səәnəә 
söyləәməәdiyim sevgimi  
                 göndəәrəәcəәyəәm.              
Qəәlbinəә çatanda səәn dəә cavabını 
göy üzünəә söyləәrsəәn.                 
Boğazında cümləәləәrin  
              düyünləәnməәsin,  
göz yaşların axmasın,  
məәnəә heç sevgi iləә  
baxmayan gözləәrindəәn.  
Səәni ilk gördüyümdəә  
sevdiyim kimi sevirəәm, 
Ürəәyim çırpınır,  
                        gedirəәm,  
İlk vəә son dəәfəә deyirəәm. 
Sevirəәm, sevirəәm... 
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KÖNLÜMƏӘ ƏӘSƏӘN KÜLƏӘK 
 

Bir küləәk əәsdi könlümün qapısında – 
                                  sevgi adına. 
Saxlayıb soruşdum  
buralara çatanadəәk haralarda əәsdiyini. 
Susdu... gözləәri anlatdı həәr şeyi. 
Anladım... gəәmisi harda lövbəәr salsa,  
bu küləәyin o limanda əәsdiyini. 
 
Bir şeyi dəә oxudum 
o küləәyin baxışında...  
İsanın nəәfəәsini, Davudun səәsini, 
Musanın əәsasını, Məәhəәmməәdin duasını... 
Dəәnizləәri, səәhraları dolanmışdı 
başında eşqin havası. 
Fəәrqi yoxdu onun üçün... 
təәki orda sevgi olsun... 
 
Çox çiçəәkləәr iyləәmişdi – 
                                 güləә bəәnzəәr. 
İçindəә ağlayan boşluğu kiritmişdi... 
Bəәdəәnini uyutmuşdu,  
ürəәyini soyutmuşdu...  
Dönəәndəә dəә həәr limandan  
xaşxaşların, laləәləәrin həәsrəәtini gəәtirmişdi... 
 
Dəәnizləәrin duz qoxusu, 
limanlarda yaşadığı sevgiləәrin təәr qoxusu  
ürəәyini vurmamışdı... 
 
 
Nadanlığı ürəәyindəә çürütmüşdü, 
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insanlığa tumar çəәkib böyütmüşdü. 
Bir sevgi əәsdi könlümün qapısında – 
                                  insanlıq adına... 
Bu küləәyəә kimi məәhəәbbəәt deyir, kimi səәadəәt... 
Məәnim üçün sevgi əәn ali hissdi,  
               ey könlüməә əәsəәn küləәk!... 

 
NƏӘYƏӘ GƏӘRƏӘK 

 
Həәr söz dəәyir qəәlbiməә çox dəәrindəәn, 
Yaralayır, qan verir yüz yerindəәn. 
Məәn yazığın kəәm-kəәsir qəәdəәrindəәn  
Bir xəәbəәr verməәyəәn tel nəәyəә gəәrəәk?! 
 
Ömür keçdi, yar düşdü məәndəәn uzaq, 
Həәmdəәm dəә yox, gecəәləәr ulduz sayaq. 
Payız gəәldi, yaydan soruşmayaraq, 
Saçı oxşamayan yel nəәyəә gəәrəәk?! 
 
Gül-çiçəәk hörülsəә başımın tacı, 
Tikanı batmasa, verməәsəә acı. 
Yüz dəәstəә bağlansa dəәrdim əәlacı, 
Sevdiyim verməәyəәn gül nəәyəә gəәrəәk?! 
 
Dünyanın astarı üzündəәn baha, 
Xoş niyyəәtin olsun, batma günaha. 
Baş alıb gedirəәm uzağa daha, 
Bülbülü olmayan gül nəәyəә gəәrəәk?! 
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           BUGÜN YAĞAN YAĞIŞ DEYİL 
 

Bugün yağan yağış deyil, 
Buludlardan  
çəәtiri olmayan qadının  
başına süzüləәn göz yaşlarıdır. 
O qadın itəәləәyib  
ayağı altından torpağı bu gecəә... 
Yarımçıq ömrünün  
qapısı arxasında gizləәnəәn ölüm,  
ölümün arxasında gizləәnəәn  
qorxulu gülüş  
qucaqladıqca ruhunu 
dəәhşəәt bürüyüb üzünü, 
yumub gözləәrini... 
Masanın üstündəә sızıldayan şamın  
sarı işığından bəәdəәni üşüyüb... 
Bu gecəә ruhu da bəәdəәninin həәbsindəәykəәn 
dözməәyib bu həәyata... 
Axırda  – 
asıb özünü yuxuda... 
Gözləәri qaraldıqca  
qarşısında açılan səәhnəә cəәhəәnnəәm yox, 
arzularının xəәritəәsi olub... 
Qaldırıb Allaha sağ əәlini,  
sol əәliləә çəәkib boynundakı ilgəәyi... 
Allahın məәləәkləәri ağlayır o qadına, 
bugün yağan yağış deyil... 
 

 
 
           
         KÜSKÜNLÜYÜN ONA DEYİL 
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Küskünlüyün ona deyil,  
                      bəәxtinəә yağan yağışlara, 
alnına quş qanadı kimi qonan qırışlara. 
Onsuzluğuna, 
                      çarəәsizliyinəә... 
ƏӘlin dəәysəә sevinəәcəәk 
            ağ şalının əәtəәyinəә 
                       düyünləәnəәn taleyinəә... 
 
Küskünlüyün ona deyil, qəәləәməә. 
Yazır ki, “Səәsiməә payız gəәlib, 
səәsim yarpaq-yarpaq tökülür, 
                      səәn gəәl, həәsrəәtin getsin”... 
Gəәlməәsəә dəә, küskünlüyün ona deyil,  
səәni qəәləәməә, kağıza əәsir edəәn evinəә. 
Qadınsız evinin divarları soyuq,  
                     döşəәməәsi toz... 
Silinmir,  
Silinsəә, neçəә qat dəәrd çıxarıla gəәrəәk. 
Yataq otağının qapısı ağır... 
Açılmır,  
əәl atsan dəәstəәyinəә qəәm töküləәcəәk... 
 
Küskünlüyün ona deyil, qəәribliyəә. 
Qürbəәtdəә ağlamaq da olmur... 
Gözyaşlarını buludlarda gizləәtmisəәn,  
                    o gəәlsəә, yağdıracaqsan. 
Həәləә ki, qovrulursan... 
 
 
Küskünlüyün ona deyil, günəәşəә. 
Eyni onun kimi  – 
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Günəәş təәkbaşına dünyanı yandırır,  
                   o da səәni... 
Eləә yandırır ki,  
ömür xəәzinəәnin külləәri qalxır ƏӘrşi-ƏӘlaya. 
Çevrilib bəәlaya,  
                  tökülür şeirləәrinəә... 
 
Küskünlüyün ona deyil, dağlara. 
Aranızdakı dağlar həәsrəәtini dağlayır,  
                 gözləәrini bağlayır. 
Dağların gözləәri dolur,  
                 anasızlığına, yarsızlığına.  
 
Küskünlüyün ona deyil... 

 
 
 
                                     * * * 
 
Ölümdəәn sonra nəә olacağını bilməәk mükün olsaydı,  
insanlar ölümdəәn bu qəәdəәr qorxmazdılar.  
Onlar məәsuliyyəәtdəәn yox, məәchulluqdan qorxurlar. 
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YERİ VAR 
 

Professor Akif Bayramın doğum gününəә  
 

Atalar bir günü min aya düzəәr,   
O gün əәzizləәri gözləәrin gəәzəәr. 
Allahın naxışı ruhunu bəәzəәr –  
ƏӘn xoş arzuların bu gün yeri var. 
 
Yel əәssin, sel gəәlsin ömür dağından, 
Yarpaqlar küsməәsin öz budağından. 
Öpsün neçəә alqış dost yanağından, 
ƏӘn xoş arzuların bu gün yeri var. 
 
Gözləәrin hamıya mehriban baxar, 
ƏӘrkanın gəәncləәrin zehninəә axar. 
Niyyəәtin bəәdxahı yandırıb-yaxar, 
ƏӘn xoş arzuların bu gün yeri var. 
 
Fikrin gəәzəәr hey səәmada, torpaqda, 
Göyəәrəәn tumurcuq tapar budaqda. 
Qəәlbin şux, ruhun saf, sözün dodaqda, 
ƏӘn xoş arzuların bu gün yeri var. 
 
Həәr düşəәn yarpaqda xatirəә gizli, 
Baxışın, gülüşün söhbəәtli, sözlü. 
Keçsin ömrün-günün baharlı, yazlı, 
ƏӘn xoş arzuların bu gün yeri var. 
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ƏӘsəәrləәrin xalqa verib nəәfini, 
Nəәzməә düzdün durnaların səәfini. 
Yad əәlləәrdəәn aldın Mirzəә Şəәfini, 
ƏӘn xoş arzuların bu gün yeri var. 
 
Elmin, nailiyyəәtin ucadan uca, 
Nəәğməәn, şeiriyyəәtin qocadan qoca. 
Səәnin yumruq qəәlbin açıq bir qucaq, 
ƏӘn xoş arzuların bu gün yeri var. 
 
Arzumdur, həәmişəә sağlam olasan, 
Bu sözləәr ürəәkdəәn gəәldi, biləәsəәn. 
Şeiri ad gününəә təәbrik alasan 
ƏӘn xoş arzuların bu gün yeri var. 
 
Dedin, dost qəәdrini dost kimi biləәk, 
Həәyatı rəәngarəәng günləәrəә böləәk. 
Yetmiş beş nəә yaşdı? Yüz yaşı görəәk 
ƏӘn xoş arzuların bu gün yeri var. 
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ƏӘLİM ALLAH ƏӘTƏӘYİNDƏӘ 
 

Getsəә doğmam, yadım məәnim, 
Qırılmaz qanadım məәnim. 
Artıq sözdəәn asılmışam 
Unudulmaz adım məәnim. 
 
Həәm günaham, həәm savabam, 
Su üzündəә yanan odam. 
ƏӘlim Allah əәtəәyindəә, 
Buraxmaz, tutubdu o da. 
 
Öz dəәrdimin sahibiyəәm, 
İki xoşbəәxtdəәn biriyəәm. 
Çox sınağa çəәkməә məәni, 
Məәn Eşqimin şəәhidiyəәm. 
 
              * * * 

Sinəәm üstəә ocaq çatdım,  
üşüyürsəәn, gəәl qızın. 
İstəәyirsəәn, köz dəә apar,  
ocağını alışdır. 
Sinəәm altda bir yaralı  
ney ağlayır,  
gəәl, səәn dəә bir ağı de. 
İstəәyirsəәn lal nəәğməә ol –  
ürəәyimdəә oxunma. 
Küləәk olsan uzaqdan əәs,  
ocağıma toxunma. 

    
 
 

GECƏӘ KİMİ 
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Gecəә kimi hüzünlüyəәm, 
dörd divarın arasında  
bir masamdı, bir qəәləәmim, bir dəә məәn. 
Yazmaq istəәyirəәm  
                nikbinliyimi, 
bəәdbinliyim üzüməә durur. 
Zarafat etməәk istəәyirəәm özümləә,  
ağzımı bıçaq açmır. 
Səәrbəәstliyimi yazım deyirəәm,  
məәhkumluğum çökür çiyinləәriməә.  
Bu gecəә hüzünlüyəәm. 
Duyğularım qabarır,  
gecəә yığıb gözləәrimdəәn yaşları  
sabah çiçəәkləәrinəә şeh təәk saxlayır. 
Gözləәrim dikilir bir nöqtəәyəә,  
axtarır itirdikləәrimi, 
tapır qəәm içindəә məәni. 
Ürəәyim yükləәnir  
başım çəәkdikləәrini, 
gecəә kimi qucaqlayıram  
                 ürəәyimi. 
Gecəә kimi... 
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ŞEİRƏӘ ÇEVRİLƏӘN SƏӘS 
 

Yaz gəәldı, sözümdəә çəәməәn əәtri var, 
Ey dost, səәn dəә gəәlsəәn həәsrəәtim bitəәr. 
Səәnin istəәyinəә şəәrik olar var, 
Darıxma, arzular hasiləә yetəәr. 
 
Ay da gümüşləәndi “Sonalı göl”dəә, 
Quların sızlayan  kamanı oldum. 
Sevirəәm gözləәrəәm, gözləәrim yolda, 
Məәn səәnin amanın, gümanın oldum. 
 
O ulduzlu gecəә, sehirli gecəә, 
Yarpaqlar oyandı budaqlarında. 
Məәhəәbbəәt süzüldü göydəәn beləәcəә, 
Həәsrəәt gülümsəәdi dodaqlarımda. 
 
Gecəә dəә geyindi qara nimtəәnəә, 
Ulduzlar oxudu sevgi nəәğməәsi. 
Etiraf eləәyəә bilməәdim səәnəә, 
Bir şeirəә çevrildi qəәlbimin səәsi. 
 
Səәnin sevgi dolu baxışlarından, 
Sanki açılıbdır qisməәtim məәnim. 
Dünyanın əәn varlı adamıyam məәn, 
Sevəәn ürəәyimdir dövləәtim məәnim. 
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YENƏӘ YUXU TUTMADI 
 

Bu gecəә yenəә yuxu tutmadı. 
Ümidləәrimi dəәrman kimi  
damcıladıb gözləәriməә  
baxdım sabaha. 
Xəәyallarım  
əәsir torpaqlarla səәsləәşdi, 
uzanıb getdi,  
haçalandı, əәyildi,  
dönüb özündəә birləәşdi.  
Hamı gecəәni yaşadı, 
məәn sabahı gözləәdim. 
Sübhün nəәsimi  
son akkordla bitirdi  
gecəәnin Şüştəәr təәsnifini,  
çəәkdi ruhumda  
Xocalının rəәsmini. 
Bu gecəә yenəә yuxu tutmadı. 

 
 
 
                                      * * * 
 
Gündüzün azadlığından gecəәnin həәbsxanası daha azaddır. 
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MƏӘHƏӘBBƏӘT ÜÇBUCAĞI 
 

Bu həәyat bir tamaşadır, bilir İlahi, 
Sevəәnləәrin ürəәyinəә çəәkdirir ahı. 
Səәni sevəәn qovur səәni, səәn sevdiyini, 
Qovhaqovun töküləәcəәk kiməә günahı? 
 
Bu məәhəәbbəәt üçbucağı necəә əәzabdı, 
Gözləәrimdəәn oxunanlar fəәrqli qəәzəәbdi. 
Sevəәn yaxın, seviləәnin sevdiyi uzaq, 
Bu dünyanın oyunları vallah əәcəәbdi. 
 
ƏӘtəәkləәrdəә daşınanlar ağırdı – daşdı, 
Ürəәkləәrəә yük olanlar gözdəәki yaşdı. 
İstəәyirsəәn yaşı töküb, daşı atasan, 
Başın tutur aradakı o başıdaşlı. 
 
Gecəәləәr dəә həәyat adlı burulğandayıq, 
Yolu tapmır bu dəәnizin qoynunda qayıq. 
Təәk gəәlmişik, təәk gedəәrik, Allah da təәkdir, 
Biz dünyanın sevgi adlı oyunundayıq. 
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ÜMİDİ HƏӘDİYYƏӘ VER 
 

Unudulmur həәrdəәn itəәn baxışın, 
Oda yaxır məәndəәn ötəәn baxışın, 
Getməә, bölür həәsrəәti təәn baxışın, 
Gedəәndəә ümidi həәdiyyəә ver, get. 
 
Ürəәyin alışsa qar istəә məәndəәn, 
Deməә yay fəәslidir, var, istəә məәndəәn. 
Bülbülləәr bəәsləәrəәm, xar istəә məәndəәn, 
Gedəәndəә ümidi həәdiyyəә ver, get. 
 
İstəәsəәn yüz dəәfəә başına dönüm, 
Sapanddan atılan daşına dönüm. 
Ağlasan gözünün yaşına dönüm, 
Gedəәndəә ümidi həәdiyyəә ver, get. 

 
 
 
                                      * * * 
 
Səәn heç varlığını bilməәdiyin birinin yoxluğunda 
darıxdınmı? 
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YAZMAĞI SEVİRƏӘM 
 
 
Yazmağı sevirəәm. 
Həәr sözün arxasınca qapı-qapı yollanıram, 
Həәr misranın arxasınca küçəә-küçəә dolanıram. 
Bəәzəәn qarşıma çıxan yavan sevgi hekayəәləәrinəә əәl 
yelləәyib,  
ya da xəәyanəәti görüb qaçaraq uzaqlaşıram “eşq 
zirvəәsi”ndəәn. 
Bəәzəәn yetim bir arzunun saçlarına sığal çəәkirəәm tindəә,  
bəәzəәn yollara düşürəәm dəәrdin həәsrəәtindəә. 
Bəәzəәn ayağıma dəәyəәn daşı, 
ümidləәrimi dara çəәkəәn ipi tumarlayıram.  
Bəәzəәn sevinc kimi qucaqlayıram kəәdəәrimi,  
ya da həәr addımbaşı qamçılayıram qəәdəәrimi. 
Bəәzəәn sevgi pay kimi çıxır diliməә,  
vicdanım geri yollayır təәsadüfəәn qəәləәmimın ucuna düşəәn 
sevgi romanını. 
Bəәzəәn bir şeirin arxasınca qəәlb-qəәlb gəәzirəәm, 
yazdığımı balam kimi sevirəәm,  
ürəәyimin xatırəә dəәftəәrinəә sıralayıb düzürəәm. 
Yazmağı sevirəәm.  
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TOY MAHNISI 
 

Aylar keçir, il dolanır, 
Sevəәn həәsrəәtəә dayanır. 
Bu evdəә toy şamı yanır, 
Bugün sevəәnləәr qovuşur. 
 
Yaxanda çiçəәyin, gülün, 
Gülüş səәpəәləәsin, gülün. 
Bülbül iləә doğma gülü –  
Bugün sevəәnləәr qovuşur. 
 
Bulaqlar qaynayar, coşar, 
Sevgi nəәğməәləәri qoşar. 
İki gəәnc vüsalı yaşar, 
Bugün sevəәnləәr qovuşur. 

  
 

* * * 
 

  Hissin qızğın at olsa, ağlını yüyəәn eyləә... 
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QƏӘLBİNİ SIXAN KƏӘDƏӘR 
 

Qəәlbini sıxan kəәdəәr,  
                          edir səәni dəәrbəәdəәr. 
Danışdıqca ürəәyin ağlayır acı-acı… 
Deyirsəәn, gəәl danışım səәnəә dəәrdimi, bacı. 
Yazarsan bəәlkəә bir gün xatlrəәnəә adımı, 
məәni heç anlamayan  
                          doğmamı, həәm yadımı, 
özümü dəәrk edəәndəәn qəәlb evimi qovuran  
                          atəәşimi, odumu. 
Məәni doğan anam da  
xəәbəәrsiz oldu məәnim əәsl həәqiqəәtimdəәn. 
Günahlandırdı məәni,  
həәr gün keçib qarşıma  
                         yamanladı, danladı. 
Axı məәni dünyada hansı qadın anladı?... 
Duymadı övladımın anası bircəә dəәfəә 
                          qəәlbimin istəәyini, 
ocaqda közəә dönüb necəә alışdığımı, 
bilməәdi gözləәrindəәn oxumaq istəәdiyim  
bir eşqin həәvəәsiləә yanıb tutuşduğumu. 
Bugünəәdəәk düşmüşəәm o eşqin arxasınca... 
Heç kimsəә gözləәrimdəә bu arzunu görməәdi, 
ürəәyiməә məәnim təәk sevəәn kimsəә girməәdi. 
Sevgi torpağa düşəәn bir su damlası kimi, 
məәn o su damlasını udan qupquru torpaq. 
Sevgi yamyaşıl ağac,  
                           məәnsəә saralan yarpaq. 
Bir çiçəәk dəә açmadı o ağacda nəәdəәnsəә, 
bir yanım boş qaldı hey, 
                           susub qapıldım hissəә. 
Hamı yatdı gecəәləәr,  
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içimi göynəәdəәn o kəәdəәrim heç yatmadı, 
düşüb ömür yoluna bir dəәli sevgi gəәzəәn  
bu yaralı qəәlbimin əәlindəәn yar tutmadı. 
Aldığım həәr nəәfəәsəә qarışdı ayrılıqlar,  
heç günəәşi görməәmiş qovuşdu qaranlıqlar. 
Məәni həәr gün bitirir xəәyalımı bəәzəәyəәn  
                                o sevgiyəә həәsrəәtim. 
Ancaq neyləәyim ki məәn  
xəәstəәlik təәk hopsa da yanan ciyəәrləәriməә  
bir dəәfəә dəә olmayır bu əәzaba nifrəәtim...  
Gözləәriməә dolan eşq gözümdəәn getmir artıq, 
məәni doğma balam da ovuda bilmir artıq. 
Gəәl ey sevgi məәləәyim!  
                              Xəәyalımın qadını! 
ƏӘlləәrim gəәzir səәni, gözləәrim  gəәzir səәni, 
gözləәriməә baxaraq “səәni sevirəәm” deyəәn  
dilləәrinin arzusu ağrıdır, üzür məәni. 
Artıq bu arzularım böyüyüb –  
                              məәndəәn böyük, 
tutub ümidləәrimin əәtəәyindəәn uçuram. 
Eləә bil ki, üzülür ayaqlarım da yerdəәn,  
səәmalarda buluda, dumana bürünürəәm. 
Məәn qara kəәdəәrimin, təәkliyimin əәlindəә  
                             bir qula çevrilmişəәm,  
bu günümdəәn sabahın ardınca sürünürəәm. 
Danışdıqca ürəәyin ağlayır acı-acı… 
Deyirsəәn, yaz dəәrdimi, danışım səәnəә, bacı. 
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İÇİMDƏӘ BIR MƏӘN ÖLDÜ 
 

Aləәm dolandı başıma, 
Bilməәdim varam, ya yox. 
İçimdəә bir “məәn” öldü,  
basdırmağa yerim yox.  
Yasını tutdum,  
bükdüm axirəәtin rəәnginəә, 
apardım dəәfn etməәyəә ruhumda –  
                    dağlanmışı. 
Ruhum da dağ-dağıydı...  
Dağların arasına  
atmağa da qıymadım  
ta əәzəәldəәn qisməәti bağlanmışı... 
Güldüm...  
hönkürtüyləә asta-asta  
laylay dedim muğam üstəә... 
Qəәlbiməә gömməәk istəәdim... 
İlan kimi sürünməәkdəәn  
məәnim sağlam dəәrim yox. 
İçimdəә bir “məәn” ölüb,  
basdırmağa yerim yox.  

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ƏӘFV ETMƏӘZ ALLAH SƏӘNİ 
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Az da olsa vaxt varkəәn  
Düz yola dön, ay adam! 
Yolun sonuna çatdın 
etiqada gəәlməәmiş, 
iman kamilləәşməәmiş.  
Ümidləәnməә,  
bu halınla qapın açılan deyil. 
Ahım tutar, yanarsan, 
Sidq iləә tövbəә eləә,  
açsın qapını Rəәbbim.  
o an ki... bu an deyil. 
Yoxsa baxar qəәlbinəә – 
deyəәr, müsəәlman deyil. 
İnsafa gəәl, halallıq al  
qırdığın bu könüldəәn. 
Gedəәcəәk, zalım adam, 
həәr iki dünyan bada. 
ƏӘfv etməәz Allah səәni, 
əәfv etməәsəәm dünyada. 

 
  

* * * 
 

Məәn səәni dürr töküləәn ağzında gizləәtdiyin daşdan 
tanıyıram... 
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AYRILIQ YOLU 
 

Havadan ayrılıq qoxusu gəәlir, 
Deyirəәm, üz-üzəә gəәl sağollaşaq. 
Ürəәyim qocalan ruhuma gülür, 
Bu dəәfəә son dəәfəә gəәl, halallaşaq. 
 
Bu dünya kimiydı sevgin dəә – yalan, 
Neçəә illəәr sonra ağıllanmışam. 
Telefonun qara qutusunda qalan 
Köhnəә mesaj kimi nağıllanmışam. 
 
Özünün özünəә acığı tutur, 
Sevgimi dəәlidir, səәnmi divanəә? 
Ağlın bu sevgini başından alır, 
Könlünəә qaytarır zalım zəәmanəә. 
 
Yolumdan silinib ayaq izləәrin, 
İzləәri itirəәn məәnim izimdir. 
Boynunu bükmüsəәn təәr nəәrgizləәrin 
ƏӘtri diləә gəәlir: bu yol sizindir. 
 
Məәhəәbbəәt yolu var, var həәsrəәt yolu, 
Dostca ayrılmağın söhbəәti, yolu. 
Axı ayrılıqlar ölüm deyil ki, 
Ölüm – ayrılığın növbəәti yolu. 

 
 

 
 
 

                    
                              * * * 
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Həәsrəәtdəәn çox yazdım 
           bu günəә qəәdəәr, 
Həәsrəәt - sevincdirmi, 
            yoxsa ki, kəәdəәr? 
Həәsrəәtini çəәkdiyim, 
            Tale - hakim, 
            səәn - cəәza, 
məәn - məәhkum. 
Çəәkəәcəәyəәm bu cəәzanı 
             sevəә-sevəә, 
Sevəәcəәyəәm, 
             dözəә-dözəә. 
And içirəәm 
sinəәmi dağlayan közəә. 
Hakim söndürür bu odu, 
cəәzam yenidəәn qalayır. 
Məәnəә qalır təәbiəәtdəәn 
             meh umam, 
məәn bu eşqəә məәhkumam, 
              məәhkumam... 
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SEVGİ VARSA HƏӘYAT DA VAR 
 

Məәnim sevgim çox dəәlidir, 
Sevdim, ömürlük sevəәrəәm. 
Allah sevgisi bəәllidir, 
İkinci onu biləәrəәm. 
 
Payız məәnəә təәrəәf gəәlməәz, 
Baharına alışaram. 
Kimsəә onun yerin verməәz, 
Məәndəә məәnəә qarışaram. 
 
Dəәnizi dəә yorar gözüm, 
Sahilindəә dayanaram. 
Havada rəәqs edəәr sözüm, 
Dalğaları o sanaram. 
 
Sevgi varsa həәyat da var, 
Həәr təәrəәfdəәn allah baxır. 
Məәni yaşatmaq istəәyəәn  
Məәni öldürəәcəәk axı... 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
TƏӘLƏӘSMƏӘ RƏӘSSAM 
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Asta çəәk şəәklimi,  
təәləәsməә rəәssam, 
xatirəәləәrimi yaxala baxışlarımdan. 
Yelləәncəәkdəә yelləәnəә-yelləәnəә 
söyləәdiyim nəәğməәni dəә çəәk –  
                         çiçəәk-çiçəәk. 
Atamı, anamı, bizi çəәk,  
o günləәrin rəәngini al qırmızı çəәk... 
Atamın qartal baxışını,  
anamın xoş davranışını, 
çəәk, bəәrəәkəәtli ocaq başını... 
Tut ağacının altındakı 
kilim üstəә süfrəәni çəәk.  
Yenicəә pəәrvazlanan quş kimiyəәm... 
Təәləәsməә rəәssam, 
başım üstəә açıq səәmanı,  
ağappaq buludları, 
oxu baxışımdan, çəәk 
şəәbnəәm-şəәbnəәm yağan yağışları. 
Bax gecəәməә, gündüzüməә, 
ruhumu çəәk – bax üzüməә. 
Xəәyallarıma toxunma... 
məәnim üçün əәsməә, əәsməә... 
Təәləәsməә... Rəәssam, 
çəәk xatirəәləәrimi,  
                      unut məәni... 
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                 ÖZÜMLƏӘ SÖHBƏӘT 
 

Ünvanlı sevgidəәn yaza bilməәsəәn, 
Səәnin məәhəәbbəәtin varaqda qalar. 
Eşqin şəәhidiyəәm deyib keçməә səәn, 
Şəәhidin kəәfəәni bayraqdan olar. 
 
Çəәk baxışlarını özündəәn daha, 
Güzgü təәnəә edir, dözəә bilməәyir. 
Üzəәrlik yandırıb batma günaha, 
Özünü sevəәnləәr gözəә gəәlməәyir. 
 
Sevginin ünvanı yuxarıdadır, 
Yerdəә ocaq çatib hisləәdəәr səәni. 
Sevgi göz yaşının buxarındadır, 
Sevsəәn yağış olub isladar səәni. 
 
Ah-vay eləәməә ki, unudulmuşam, 
Qəәddimi dağların sazağı əәyib. 
Güya məәn sığalla ovudulmuşam, 
Saçıma yüz zülmün darağı dəәyib. 
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SONU YOX BU AYRILIĞIN  
 
Gözləәrin dikilir bircəә nöqtəәyəә, 
Sual sual üstəә – deşir divarı. 
Cavablar sualda gizlidir deyəә, 
Bir kimsəәyəә çatmır qəәlbin hovarı. 
 
İndi yazıq səәnəә, heyifləәr məәnəә, 
İki əәlimizdir, bir dəә başımız. 
Səәn dəәli olsan da, məәnsəә divanəә, 
Məәcnundan, Leylidəәn keçib yaşımız. 
 
Səәnin bitməәkbilməәz o istəәkləәrin 
Gördüyün yuxunu təәrsinəә yozdu. 
Yüz yerdəәn sancıldı “bal pəәtəәkləәrin” 
“Örtülü bazarlar dostluğu pozdu”. 
 
Məәn şeir yazıram, səәn darıxırsan, 
Sevgini itirib, giley gəәzirsəәn. 
Güzgüyəә baxanda lap karıxırsan, 
Gözümdəәn töküləәn “biz”dəәn bezirsəәn. 
 
Məәnim göz yaşımı borc alıb həәr gün, 
Səәn küskün gəәzirsəәn, məәn isəә dalğın. 
Sevgimiz uzağa, sazağa sürgün, 
Bəәlkəә dəә sonu yox bu ayrılığın.  
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SƏӘNIN DÜNYANDA GÖRÜŞƏӘNƏӘDƏӘK 
 

Suallarla, nidalarla, üç nöqtəәləәrləә dolu 
bir xatirəә oxudum dostumun dəәftəәrindəәn. 
Unudub bu dünyanı, unudub sağı, solu   
yazırdı bir il əәvvəәl itirdiyi yarının  
qəәmindəәn, kəәdəәrindəәn. 
Yazırdı ki, səәnsiz keçəәn həәr gecəә 
yatağıma səәrirəәm xatirəәni, sevdiyim! 
Günləәr tez gəәlib keçir, aylar ili haqlayır, 
həәr gecəә gecəәyarı bir qadın əәl sallayır,  
pəәncəәrəәmin önündəә adımı sayıqlayır. 
Üzü məәləәk üzüdü, qollar qanad şəәklindəә. 
Ayrılıq hakim kimi, fəәləәk vəәkil qismindəә. 
Susuram, bilmirəәm ki nəә danışım səәninləә? 
İçimdəәki ağrınımı, yaranımı, əәzizim! 
Qəәlbimdəәn bir ah kimi asdığın daşlarımı, 
yoxluğunda axıtdığım göz yaşlarınımı? 
Bir ruh gəәzir canımda izini təәzəәləәyəәn, 
yuxularda məәləәk təәk hey məәni əәzizləәyəәn. 
Odur kimsəәsizliyim,  
könlümdəә haray salan, haylayan səәssizliyim. 
Zamana nifrəәtim dəә yorğun düşüb, əәzizim, 
Çarəәləәrdəә kilid var – durğun düşüb, əәzizim. 
Məәn səәnəә aid idim, hardan haraya gəәldik, 
bir səәsin ahəәnginəә ayrı yuxular gördük: 
Niyəә oyun oynadı həәyat görəәsəәn bizəә? 
ayrılığın laylası çalındı ikimizəә – 
səәnəә ölüm laylası, məәnəә zülüm laylası. 
Nəә olar, oyan gəәl, səәnsiz çox darıxıram... 
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Sevdiyim, ölməәyəә cəәsarəәtim yox, 
səәn məәnim özüm olmusan,  
özümü çox sevirəәm,  
                 öldürməәyəә niyyəәtim yox. 
Səәnsiz günləәrim qara, qara gecəәləәr kimi, 
Səәsim dəә hey tutulur, qırıq hecalar kimi. 
Dincliyim yox olan yar qucağıdır,  
xatirəәn gecəәmin oyuncağıdır. 
Bir ildir burnumdan gedib əәtirin, 
Həәsrəәt yağan yağış – itib çəәtirim. 
Ruhumu paklayan, yar, –  naxışların, 
qəәlbiməә yağır hey yaz yağışları. 
Ayrılıq küləәyi eləә əәsdi ki,  
səәnin güvəәndiyin o səәrv yıxıldı. 
Tükəәnmiş bildiyin o məәhəәbbəәtim  
oduna yandıqca artdı, çoxaldı. 
Dəәrdimin sayı itib, neçəә olub bilmirəәm, 
Özümdəәn keçdim canım, səәndəәn keçəә bilmirəәm. 
Məәn səәni qınamıram, səәni əәcəәl apardı, 
ƏӘcəәlimi qinayım, yoxsa səәnəәmi yanım?... 
Allah bağışla məәni, özüməә borclu qalım. 
Yaz gəәldi bax, sevdiyim,  
bir dünya qəәdəәr uzaq, nəәfəәs qəәdəәr yaxınsan, 
səәn məәnim ürəәyiməә sısqa bulaq təәk sızıb  
çağlayan bir axınsan. 
Hanı məәnəә “sevirəәm” deyəәn şirin dilləәrin, 
Ver əәlini əәliməә, xəәzan qoxur əәlləәrim. 
Səәn torpağın payıydın, verdim torpağın payın. 
Gecəәdir, nuru sönüb ulduzların, həәm ayın... 
Bir yol uzanıb gedir indi məәndəәn səәnəәdəәk, 
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ƏӘlvida, ey məәləәyim! ƏӘlvida... bir dəә səәnin 
işıqlı dünyanda görüşəәnəәdəәk. 

                         
* * * 

 
ƏӘn xeyirli övladını –  
yuxumu qoru, Allah! 
Tökülürkəәn gözləәrimdəәn  
tökür gözləәrimi. 
 
Bir kəәlməәyəә sığdırdığın ömrümün  
səәssiz həәrfləәrini qoru, Allah! 
Üstünlüyündəә sözüm bitir... 
 
Yerin üstündəәki məәn,  
məәndəәki neçəә xəәritəә... 
Buludların altında məәn,  
məәndəәki neçəә xəәzinəә... 
Xəәritəәni qorumadım,  
xəәzinəәmi qoru, Allah!
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             DEYƏӘCƏӘKDİM 
 

Ver əәlini əәliməә  
“gedəәk üzüküləәyəә” –  
yamaclardan bac almağa. 
Çıxaq gedəәk məәhəәbbəәtin 
zirvəәsinəә ucalmağa –  
deyəәcəәkdim...  
 
Duyğum anam,  
ağlım atam... 
Bilmirəәm ki, hansın atam? 
Anam od olub yandırır  
ürəәyimi, 
atam su töküb söndürür. 
 
Unut məәni...  
məәn alışdım  
məәhəәbbəәtəә ac qalmağa... 
atam deyir  
tut əәlindəәn təәnhalığın,  
get,  

birlikdəә qocalmağa.
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* * * 
 

Səәnsiz...  
daha neçəә gecəәyəә salam verəәcəәyəәm, 
yanan qəәlb evimin atəәşindəә üşüyəәcəәyəәm? 
Başım üstəә bir-bir ulduzlar sönəәcəәk,  
arzularım gözləәrimdəәn töküləәcəәk... 
Səәnsiz...  
daha neçəә danım söküləәcəәk? 
İtdikcəә ümidləәrim  
yoxluğun bir xəәncəәr kimi  
saplanır ürəәyiməә... 
Səәnsiz...  
torpaq, hava, od, su... nəәyiməә?... 
Nəәyiməә gəәrəәk? –  
nəәfəәs-nəәfəәs ölürəәm... 
Bilirəәm, böyük sevgiləәr dildəә yox,  
könüldəә yaşanarmış...  
yəәni xəәyallarda – səәnsiz... 

 
 

* * * 
 

Günəәşin işığında qaranlıq batdı gözləәriməә... 
Ruhum iləә qoxuladım həәr ağacı, yarpağı, 
ovucladım göy üzünün ürəәyini – torpağı. 
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AŞİQİNƏӘM 
 

Danışmırsan, ürəәyindəә söz bişir, 
Gözləәrindəәn baxışıma köz düşür. 
Dilindəәn az qala bir söz sürüşür: 
Aşiqinəәm! 
 
Deyir: bu dəәryada üzəәrmi gəәmim? 
Səәnin o qəәlbindəә bitəәrmi qəәmin? 
Bitəәrsəә... vüsalın yetəәrmi dəәmi? 
Aşiqinəәm! 
 
Deməә, dəәrya, selindəә boğulmaram,  
Yaz günüyəәm, məәn boranda doğmaram. 
Səәn məәn oldun, məәn artıq məәn olmaram, 
Aşiqinəәm! 

 
* * * 

 
Məәnim yüküm fil yuku,  
daşıyarmı tısbağa? 
Dizləәrim qırılıbdır,  
iməәkləәrkəәn  
oxşayıram uşağa. 
 
Ey toxunma duyğusu, 
itib qapımın açarı. 
Günəәş doğmur bu şəәhəәrəә  
keçməә hasarı. 
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TƏӘKLİYİMDƏӘ SIXILIRAM TÜNLÜKDƏӘN 
 

Həәrəә bir dəәsmal götürüb,  
yığılır dörd təәrəәfiməә  
öz bəәxtini ağlayır. 
Dünəәn qırmızı geyinəәn  
bügün qara bağlayır. 
Məәn kiminləә dəәrdləәşim? 
Çıxım gedim sahiləә, 
Xəәzəәrləә söhbəәtləәşim. 
 
Bu da sahil... bu da Xəәzəәr, 
Birinəә məәzar olar,  
o birin bəәxtin bəәzəәr... 
Gözləәrimi yumuram, 
dalğalara qoşulub  
sahiliməә axıram. 
Üfüqdəәki iki rəәsməә baxıram. 
Biri günəәş, biri ay –  
bir-birini tanımırlar... 
 
Bircəә dəәfəә görüşməәdi,  
sevdiyinəә yetişməәdi 
                      heç biri. 
Fırtınalarda boğulan  
ayım kimi,  
                      ilim kimi... 
Bir gün məәn dəә unudulsam  
                     ölüm kimi 
kim yadıma salar, Allah?!  
Səәni – məәni... 

  
AĞLADI 
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Nəә tez keçdi bu keçəәn il... 
 
Yoldaş getdi, yol ağladı. 
Bir çiçəәk dəәrməәk istəәdim 
canım üçün – kol ağladı. 
Qucaq açdım sevdiyiməә, 
                     qol ağladı. 
Kövrəәldim... baxdım buluda  
gözüm ondan bol ağladı. 
 
Nəә tez keçdi bu keçəәn il... 
 
Gözüm doldu, yaş ağladı,  
bircəә şeir yazdım səәnəә,  
çatıldı yüz qaş – ağladı... 
Səәbir, səәbir, səәbir dedim,  
səәbrim çatdı, daş ağladı. 
Dedim, girim, torpaq altda, 
gedəәn o sirdaş ağladı... 
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GECƏӘNİ SABAH ELƏӘDİN 
 

Gecəәni sabah eləәdin  
arzuları böləә-böləә. 
Bilmirəәm, nəәləәr olacaq  
           bundan beləә. 
Açılacaqmı düyünü  
           bəәxtimizin, 
atılacaqmı təәməәli  
           taxtımızın?... 
Şirin sözün uzaqlardan  
tumar çəәkir saçlarıma –  
sevinir ipəәk telləәrim. 
Gözləәrinin həәsrəәtiyləә  
çağırırsan,  
səәnin gözləәrin çox dəәrin... 
Baxışdıqca dəәrinlikləә  
nəәn oluram duyğulara əәsir, köləә. 
Gecəәni sabah eləәdin  
arzuları böləә-böləә. 

 
     

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

BU GÜN ÖLDÜM 
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Bu gün düşüncəәləәrin kölgəәsinəә sığındım. 
Üşüyəәn əәlləәrim heç isinməәdi. 
Yaşayıb-yaşamadığımı bilməәdiyim dünyada 
sonumun gəәldiyini sandım... 
Söhbəәtləәrin, ümidləәrin,  
səәndəәn az eşitdiyim “biz”ləәrin 
bir melodiya kimi səәsləәndi qulaqlarımda. 
Səәnsiz, düşdüm boşluğa, 
kölgəәm heç qovuşmadı 
qaranlıqdan aydınlığa. 
Bu gün çiçəәkləәr açmadı, 
daha quşlar oxumadı. 
Bilmirəәm təәbiəәtəә nəә oldu? 
Amma təәk üşüyəәn məәn oldum, 
yaz günündəә qar oldum. 
Vəә... bu gün məәn ÖLDÜM!   
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DÜŞÜNCƏӘ 
 

Hava cansıxıcı, dəәniz qağayısız, 
Qayıqsız, küləәksiz, səәssiz, 
Qumlar da darıxır günəәşsiz 
                ...vəә məәn səәnsiz. 
Dalğalar, vurun sahiləә. 
Qumları tumarlayın, oxşayın. 
Dəәniz maviləәşsin, dalğalansın, 
Günəәş şüasını saçsın, 
Ləәpəәləәr gümüşləәnsin. 
Gün batışında ayrı bir aləәm,  
Ayrı bir gözəәllik olsun, 
ƏӘlləәrin əәlləәrimi tutsun. 
Həәyat dediyin həәyat kimi, 
Dəәniz dediyin dəәniz kimi olsun. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARZU 
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Bir gün bir yola çıxsam, 
heç kimin getməәdiyi. 
O yolda həәyat tapsam, 
heç yaşanmamış olsa. 
Sehrli xəәləәt alsam, 
ölçüməә uyğun olsa. 
Geyinsəәm, 
heç kim məәni tanımasa. 
ƏӘlimdəәn bir xata çıxsa, 
amma məәndəәn bilinməәsəә. 
Baş götürüb getsəәm, 
böyüdüyüm məәhəәlləәyəә. 
Bəәs eləәsəә təәmiz hava, təәmiz su, 
heç olmasa başqa yeməәk arzusu. 
Qayğısızca  yaşasam, 
dönüb yenidəәn uşaq olsam, 
yıxılsam, dursam, 
üstüm-başım çirkləәnsəә dəә 
bircəә qəәlbim qırılmasın... 
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HƏӘSRƏӘTİ AĞLAYAN GÖZÜM Kİ 
YOXDUR 
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Qəәlbimin harayı, hayı söyləәyir, 
Məәnim danışmağa sözüm ki, yoxdur. 
Qəәlbimdəә bir dəәli həәsrəәt göynəәyir, 
Həәsrəәti ağlayan gözüm ki yoxdur. 
 
Dünyada çox şeyi sirr saxlamışam, 
Bilirəәm gözləәrim saxlamayacaq. 
Dilim susub, içimdəә ağlamışam, 
Bu halımı heç kim anlamayacaq. 
 
Nəә edəә biləәrəәm yollarda qalsam, 
Yol təәk yoldakını danlayan olmaz. 
Çiçəәk təәk açılıb yenidəәn solsam, 
Solanı payız təәk anlayan olmaz. 
 
Niyəә dilim-ağzım beləә bağlanıb, 
Kimsəә yollarıma tikan, daş atır. 
Kimsəә əәl-qolumu sıxıb-saxlayıb, 
“Söz”ü tamah üçün çox ucuz satır. 
 
Çox yaxın bildiyim yollar yoxuşmuş, 
Keçilməәz qalalar kəәsib aranı. 
Yaramı göynəәdəәn soyuq baxışmış, 
Nəәrgiz dönüb olur bir çaytikanı. 
 
 
 
 
 
Şikayəәt etməәyəәm yağış yağanda, 
Susuz səәhralara dua oxuyam. 
Başıma göyləәrdəәn şimşəәk çaxanda, 
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Məәhəәbbəәt adında çəәləәng toxuyam. 
 
Ömrümün günləәri bir gün bitəәcəәk, 
Bu dünyanın nəәşəәsinəә uymaram. 
Zamanı çatanda gəәləәn gedəәcəәk, 
Həәqiqəәtin acısından doymaram. 
 
Bir şüşəә təәk çılıkləәnib ürəәyim, 
Çəәtin ki düzəәləә qırılan şüşəә. 
Bu gecəә bir layla olub gəәrəәyim, 
Bu gecəә ürəәyim sinəәmdəә bişəәr. 

 
 

         ƏӘLVİDA 
 

Səәn vurdun, məәn vuruldum, 
    eləә vuruldum ki... 
       əәsir etdi bu sevda... 
Ayrıldıq... 
        Ayrılıq ölüm deyil ki... 
ƏӘlvida... 
Bəәlkəә dəә yeni həәyatın  
başlanğıcıdır 
                     bu vida. 

 
 
 
 
 

HƏӘSRƏӘT RUHA KƏӘFƏӘN BİÇİR 
 

         Yolçu yolunda gəәrəәk, 
         Yol gedirəәm  
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                              həәr gecəә. 
         Yolumun bəәxtinəә düşüb 
              bu gecəә bir dar küçəә. 
         Bu dar küçəә sıxır məәni, 
         həәsrəәt sıxır ürəәyimi, 
         ürəәyim dəә daralır 
         eləә bu dar küçəә kimi. 
         Addımlarım güc alaraq 
         düyünləәnmiş dilimdəәn 
         həәsrəәtimi acı-acı güldürür. 
         Ürəәyimi bu küçəә təәk  
                                  daraldan, 
         gündüzləәri gecəә kimi  
                                  qaraldan  
         həәsrəәt məәni yaman sıxır  
                                   bu gecəә. 
         Yol gedirəәm beləәcəә,                          
         Həәsrəәt ruha kəәfəәn biçir 
                                 həәr gecəә.                      
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DÜŞÜR 
 

Göydəә cisimləәr qarışır, 
Ay günəәşdəәn ayrı düşür, 
Bu gün Tanrı pay bölüşür, 
Məәnəә xoşbəәxt olmaq düşür. 
 
İstəәmirəәm taxt-tacı məәn, 
Saymıram yaşı, vaxtı məәn, 
Ömür yolum versəә aman, 
Məәnəә cavanlaşmaq düşür. 
 
Yel əәsir, ildırım çaxır, 
Həәzin-həәzin yağış yağır, 
Şaqraq dağ çayları axır, 
Qəәlbiməә çağlamaq düşür. 
 
Tanrı məәnəә lütf eləәyib, 
Xeyirxah məәləәk göndəәrib, 
Qanadlı quşa döndəәrib, 
Məәnəә pəәrvazlanmaq düşür. 
 
Allah göydəәn vəәhy endirir 
Bizəә nəәsihəәt yetirir, 
Bu dağlar ilham gəәtirir, 
Qəәləәmiməә yazmaq düşür. 
 
Bulud alır dağ başını, 
Qurutmuşam göz yaşımı, 
Atdım ağlamaq daşını, 
Könlüməә oynamaq düşür. 
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VƏӘTƏӘNDİR 
               

       İran xatirəәləәrindəәn 
                               

Burda məәnəә əәziz olan Xəәzəәrdi, 
Olmasaydı şeirimi nəә bəәzəәrdi? 
O tayında könlüm sevgi gəәzəәrdi, 
Bu tayında qəәrib gördüm özümü, 
Dalğalarla yu, yaşaran gözümü. 
 
Apar qəәmi, qoy dost olum sevincəә, 
Yenəә yazım fikir rəәvan, söz incəә. 
Xoş məәramım hamının ürəәyincəә 
Niyyəәt etdim, ruhum, gəәl, şamı yandır, 
Bu istəәyim bütöv Azəәrbaycandır! 
 
Yetişmiş məәtləәbləәr sünbüldəә dəәndir, 
Dostlarım, qəәminiz məәnəә dəә qəәmdir, 
Çoxunun duası duamla təәndir. 
Fikir dəәyişməәzdir, həәmin-həәmindir, 
Nəә fəәrqi var, o tay, bu tay, Vəәtəәndir.
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