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üdrətli şair, istedadlı ədəbiyyatşünas – alim Ağasən Bədəlzadənin 
poeziya yaradıcılığının mayasında həyat faktlarına, mühitə anali-
tik – fəlsəfi baxış çox qüvvətlidir. Gerçəkliyin mahiyyətinə fəlsə-
fi mühakimə ilə yanaşmaq, dünyanı təzadları ilə qavramaq bu 

poeziyanın, onun lirik əhvali – ruhiyyəsinin, lirik təfəkkürünün özünə xas atri-
butlarındandır. Bu poeziya başdan – ayağa təzadlar poeziyasıdır. Bədii məz-
munun ifadəsində antonimlərin, əks qütbədə dayanan anlayışların toqquş-
durulması bədii mətnə xüsusi emosional vüsət verir, müdrik mühakimələrə, 
fəlsəfi ümumiləşdirmələrə yol açır. Həyat və fikir təzadları dialektik əsklik-
lərin poetik əks – sədasına çevrilir. 

Oxucuya təmkinli, sakit və düşüncəli müraciət üsulu şairin dərin mün-
dəricəli lirikasına xas olan məziyyətdir. Emosional təhlilin güclü olduğu poetik 
mətnlər rəngarəng həyəcanların geniş spektrlərini əhatə edir. Folklor və klassik 
şeir mədəniyyəti ilə qırılmaz mənəvi təmasların nəticəsidir ki, oxucu ilə poetik 
ünsiyyətin təbiiliyi və səmimiliyi estetik qavrama tezliyini təmin edir, bədii 
təlqini intensivləşdirir, dərin emosiya aşılayır.  

Zamanla, reallıqlarla fəal təmas onun poeziyasının əsas xüsusiyyəti, 
yüksək ideallılıqlara sədaqət başlıca yaradıcılıq devizidir. Həssas şair qəlbi 
ilə duyulmuş zamanın, dövrün real cizgilərini, lirik nəfəsini əks etdirən 
şeirlər öz təravəti, üslubi zənginliyi, mənalılığı ilə ona görə bəyənməlidir ki, 
onlar bilavasitə şairin poetik etirafları, özünü ifadə formalarıdır. 
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HƏLƏ YAŞAMAĞA DƏYƏR DÜNYADA 

 
Uzaqda gün batıb, qaş qaralıbsa, 
Ocaq tüstülənib, daş qaralıbsa, 
Sabaha lap zərrə ümid qalıbsa, 
Hələ yaşamağa dəyər dünyada. 
 
Görürəm möhnətin sonsuzluğunu, 
Ölümün – itimin ucuzluğunu 
Bir damla kəsibsə susuzluğunu 
Hələ yaşamağa dəyər dünyada. 
 
Küləklər çırpıbdır tay qapımı da, 
Söndürüb ocaqda çır – çırpımı da, 
Fürsətdir hələ bir göz qırpımı da, 
Hələ yaşamağa dəyər dünyada. 
 
Əcəl keçməyibsə hələ hücuma, 
Nisyə haqq  - hesabı qoyma ovcuma 
Bir alov bağlıdır bir qığılcıma, 
Hələ yaşamağa dəyər dünyada. 
 
Həyatdan bir ümid olana qədər, 
Yol keçər doğrudan yalana qədər, 
Çəməndə bir çayır qalana qədər, 
Hələ yaşamağa dəyər dünyada. 
 
Düşəndə kar etməz bir qızıl küpü, 
Bəzən dağ aşırar bir kibrit çöpü, 
Vardır yoxdan vara bir gizli körpü, 
Hələ yaşamağa dəyər dünyada. 
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Mənim odum hələ külüm deyildir, 
Mənim içim hələ çölüm deyildir, 
Həyat zülümsə də, ölüm deyildir, 
Hələ yaşamağa dəyər dünyada. 
 
Əgər mindən beşi söz anlayırsa, 
Əgər beşdən üçü tez anlayırsa, 
Əgər üçdən biri düz anlayırsa, 
Hələ yaşamağa dəyər dünyada. 

 
Üzülən ürəyin lap son ümidi, 
Seldən güclü olar, qılıncdan iti, 
Ümiddən büt yarat, qırma sən bütü, 
Hələ yaşamağa dəyər dünyada. 
 
Gah düzdə azmışıq, gah çal – çəpər də, 
Ömür – gün ötüşür yolda, səfərdə, 
Varsa gözləyənin lap bir nəfər də, 
Hələ yaşamağa dəyər dünyada. 
 
Gərəksizliyini duyana qədər, 
Şirnikib ölümə uyana qədər, 
Özün yaşamaqdan doyana qədər, 
Hələ yaşamağa dəyər dünyada. 

 



  5 

 
NEÇİN TƏLƏSİRİK  SABAHA DOĞRU 

 
Hər  günü məzara  bir  addım sanıb, 
Neçin tələsirik sabaha  doğru? 
Sabahın eşqilə bərk alovlanıb, 
Ömürçün yanmayır bir  insan oğlu. 
 
Yeni il gələndə sevinirik də, 
Qəlbimiz sığmayır bir gen məclisə. 
Hələ gənclik üçün deyinirik də, 
Gələcək nə üçün xoş gəlir bizə? 
 
İnsanın, həyatın sirri böyükdür 
Ömrünsə min sirri, bir ahəngi var. 
Sabaha  getməyən bugünə yükdür, 
Gedək ki, doğulsun doğulmayanlar. 
 
Gərək gəncləşək də, qocalaq da biz, 
Bunsuz ömür bizə natamam gəlir. 
Bugünü  öyrənib əməllərimiz, 
Gör bir pillə-pillə  necə yüksəlir! 
 
Dedim ki, təkrarı sevməyir zaman, 
Onunçün irəli şığıyır  xəyal. 
Bezirik köhnəni təkrarlamaqdan, 
Yeniyçün gedirik sabaha hər  an. 

1964 
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SEVİNC 

 
Ürək istəyinə qovuşan zaman, 
Arzu arzu ilə  görüşmək istər. 
Bir  dərya kədəri gizlədən insan, 
Bir qətrə sevinci bölüşmək istər. 

1964 
 

EŞQİM 
 

 

Baxardım boyuna durub lal kimi, 
Açıb ürəyimi deyərdi eşqim. 
Səni gətirmədi təkcə insafa, 
Əyilməz dağları əyərdi eşqim. 
 
Bir yolda düşmədim bəlkə yadına, 
Əridim, dözmədim bu inadına. 
İnsafsız, sən atdın ayaq altına, 
Yoxsa  bu dünyaya  dəyərdi eşqim. 
 
Dərdə qurban oldum qurban deməkdən, 
Qəlbimin telləri düşübdür  kökdən. 
Yonub çiçək kimi atdım ürəkdən, 
Yenə ürəyimdə göyərdi eşqim. 

1969 
 

NƏYƏ  LAZIMAM? 
 
Hərdən düşünürəm təbiət  məni 
Dünyanın üzünə niyə gətirmiş? 
Min yerə yozuram bir  düşüncəni, 
Mənim öz dünyama həyat nə vermiş? 
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Elə  nə vaxtadək umum dünyadan, 
Dünya  da bəs məndən heç ummayırmı? 
Elə  özü  üçün yaşayan insan 
Həyatın qəlbinə toxunmayırmı? 
 
Xəcalət  çəkirəm mən hərdən, düzü, 
Niyə dayanmışam, niyə durmuşam? 
Həyat yaratmaqçın yaradır bizi, 
Niyə ürəyimdə  qalır  arzu, kam? 
 
Mənim doğulmağım səbəbsiz deyil, 
Dünyanın işinə mən də əl tutum. 
Odumdan axırda  qalacaqsa kül, 
Artıq  olmağımı niyə unudum? 
 
Borcunu sanırsa, əməli haqsa, 
Elə layiq olub  yaratsın ilham. 
Ölsəm, əgər yerim boş qalacaqsa, 
Bu dünya evində nəyə lazımam? 

1964 
QOCALIQ 

 
Gənclikdə dünyaya sığışmasan da, 
Bir gün ürəyini qısar  qocalıq. 
Arzular  evindən yığışmasan da, 
Cavanlıq  gedəndə, susar qocalıq. 
 
Ötən günlərini salarsan yada, 
Gəncliyin sonuna qoyarsan nida. 
Belin ki büküldü hər addımında, 
Ömrünü ölümə yozar qocalıq. 
 
Həyat gözlərindən nuru kəsəndə, 
Günlər tələsəcək tələsməsən də, 

  8 

Ayaqlar titrəyib əllər əsəndə, 
Qəlbindən fərəhi pozar qocalıq. 
 
Dövran əldən alar aşıb-daşmağı, 
Kim istər bugünə yaxınlaşmağı? 
Könül istəsə də çaytək coşmağı, 
Sısqa bulaq kimi sızar qocalıq. 
 
Ey könül, ömrün də axır həddi var, 
Qanadlan, sıxmasın səni dörd divar. 
Keçdiyi yollardan bir-bir dərs alar, 
Gənclikçün doğru yol cızar qocalıq. 

1964 
İTİRDİM 

 
Sevinc tapmayanda, dərd harayladım, 
Hər gedən günümə min dürr itirdim. 
Nəyə sərf elədim, kimə payladım? 
Min ilə bəs olan ömür itirdim. 
 
Dərdi-sər dəryamdır, arzular gəmim, 
Bir qına sığınıb sevincim, qəmim. 
İtdi yan-yörəmdən neçə həmdəmim, 
Mən cavan itirdim, mən pir itirdim! 
 
Həmişə köz oldu bağrımın  başı, 
Özüm öz könlümə olmuşam naşı. 
Daşı göyərdərdi  axan göz yaşı, 
Mən Araz itirdim, mən Kür  itirdim. 
 
İllər  ötüb keçir, dərd  həmən-həmən, 
Mənə xar görünür daha çöl-çəmən. 
Saldım ürəyimə neçə sirri mən, 
Bir dünya qarışıq min sirr itirdim. 
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Ah çəkmə, baxan yox aha dünyada, 
Qəmi sevincindən baha dünyada, 
Mən nəyə gərəyəm daha dünyada? – 
Gərək olanları  bir-bir itirdim! 

2003 
GÖRMÜRƏM 

 
Başından vurana baş əyənləri 
Halalca qismətə yetən görmürəm. 
Mən ağızdolusu “dost” deyənləri 
Dostunun xeyrini güdən görmürəm. 
 
Üzlərə baxırsan, üzlər qan kimi, 
Nə qoca kimidir, nə cavan kimi. 
Bədənlər görürəm – pəhləvan kimi, 
İçində  can olan bədən görmürəm. 
 
Dolur gözümüzə elə kor duman, 
Baxırsan, seçilmir yaxşıdan yaman. 
Torpağa gömülür hamı bir zaman, 
Hamını torpaqda bitən görmürəm. 
 
Ətirsiz  görürəm mən gülləri də, 
Zəmanə dəyişib könülləri də. 
Elə  bil budaqda  bülbülləri də 
Köhnə avazında ötən görmürəm. 
 
Məharət sayırlar indi bicliyi, 
Yox ürək dincliyi, qulaq dincliyi. 
Bütün xanələrə qaçan gəncliyi 
Kitabxanələrə gedən görmürəm. 
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Çarəsiz dərd ilə ürək yüklənir, 
Min adam içində adam təklənir. 
“Vətən, Vətən!” – deyə dil köpüklənir, 
Köpüklər altında Vətən görmürəm! 

29.09.2012 
 

SAÇINA  DƏN DÜŞÜB 
 

Həyat  yoldaşıma 
 
Saçına dən düşüb, gözüm kor olsun, 
Bu illər beləmi durub qəsdinə? 
Üzüqara dərdin yolu qırılsın, 
Ağ rəngə bürünüb, gəlib üstünə. 
 
Məst olub qalmışam qəmdən mən, əlbət, 
Səni mənsiz görüb dərdi-sər artıb. 
Yoxsa qəlbindəki gizli məhəbbət 
İndi dərdlərini açıb-ağardıb? 
 
Saçında işaran min arzudurmu, 
Yoxsa haqq-hesabı itirmişik biz? 
Qocalıq üzünə tamarzıdırmı, 
Hopub saçlarına vaxtsız-vədəsiz? 
  
Bəlkə başa çatır ömrün mənzili, 
Vaxtı girə tutub gözlətmək olmaz. 
Vədə yetişdimi – bircə ağ teli, 
Yüz  qara tel altda gizlətmək olmaz. 
 
Sənə yanmadığım bir il olubsa, 
Mənim könlüm evi viranə qalsın. 
Saçına düşən dən dərdin olubsa, 
Ah çəkim, ağ telin yansın, qaralsın. 
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Dərdin ayağı var, fikrin qanadı, 
Fikir, dərd əlindən hara qaçarıq? 
Gün  var, qocalığa özü can atır, 
Gün var, zor gücünə çəkir qocalıq. 
 
Ağ rəng qara rənglə sülh, barışıqdır, 
Çarə nə ömür-gün belə şirinsə? 
Qara  rəng içində ağ yaraşıqdır, 
Qara gün dalında ağ  gün görünsə. 
 
Gözlər ki həmişə qəm içindədir, 
Dərdin yollarını daraltmaq  olmaz. 
Kökü ürəkdəki qəm içindədir, 
Ağ saçı bir daha qaraltmaq olmaz. 
 
Başından bu qədər bulud  dolanıb, 
Üstünə  bir yağış çilənməsin bəs? 
Ömrün ki bir belə alışıb-yanıb, 
Külü saçlarına ələnməsin bəs?! 

24.09.1989 
GÜLÜŞÜN  DİL  AÇDI 

 
Gülüşün dil açdı, duydum ətrini, 
Hüsnünə  açılan bir qapıyam mən. 
Nadanlar nə bilər gülün qədrini, 
Gülümsə, gülüşün sərrafıyam mən. 
 
Gülüm, belə gülmə başqalarıyçun, 
Gülsən, gülşəni də istəmərəm heç. 
Sənin gülüşünün bir çalarıyçun, 
Min kitab yazsam da, bəs demərəm heç. 
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Taleyimin hökmü verilib sənə, 
Sənsiz neynəyirəm  yeri, göyü mən. 
Gülüşün dərd versə, razıyam yenə, 
Daha istəmirəm xoşbəxtliyi mən. 
 
Qayalara versən gülüşünü sən, 
Daşları gül olar qayaların da. 
Bircə damcı qatsan gülüşlərindən, 
Şirinləşər suyu dəryaların da. 
 
Gözəllik içində durulub insan, 
Sonra  məchulluğa varıb, hey varıb. 
Yerdə gözəllərə vurulub insan, 
Sonra ilahini göydə axtarıb. 
 
Dünya gözəlliyə qalmasaydı heç, 
Gəzərdi bir qara kölgə dünyada. 
Yerdəki gözəllik olmasaydı heç, 
Din də yaranmazdı bəlkə dünyada. 
 
Adsız  xoşbəxtliyin üzü soyuqdur, 
Bədbəxtlər tanınır, bəs kimdi  xoşbəxt? 
Xoşbəxtiyin aydın izahı yoxdur, 
Adsız xoşbəxtliyi  ummaram  heç vaxt. 
 
Baxtım da, taxtım da bundan sonra sən, 
Uydurma xəyala daha nə hacət. 
Gözümün önündə dura-dura sən, 
Nəyimə gərəkdir məchul səadət? 

05.10.2012 
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ATALAR 

 
Yordu yollarını  ömrün yazında, 
Min bir dərd uyudu könül sazında. 
Bir əli dövranın daş yaxasında, 
Ömrü  göy əskiyə bükdü atalar. 
 
Yolları  uzandı, hey yoxuş oldu, 
Bir  dərdi  bitməmiş, dərdə tuş oldu. 
Analara min cür nəğmə qoşuldu, 
Yükünü  tərifsiz cəkdi atalar. 
 
Çuvalda gizlətdi bəzən çidanı, 
Seçdi əl çalanla əldən tutanı. 
Alnında şum saldı dərdin kotanı, 
Bu şumda min ümid əkdi atalar. 
 
Yarısı Allahdır, yarısı bəndə, 
Qayğısı gizlində, sayğısı öndə. 
Əliboş, cibiboş evə gələndə, 
Allah bilir  nələr çəkdi atalar. 
 
Ömründə yanmayan yananı qanmır, 
Dərd çəkən usanır, zaman usanmır, 
Zəmanə ağrımır, dövran utanmır, 
Gör  necə xəcildi, xəkdi  atalar! 
 
Zaman sərt gələndə, il sərt düşəndə, 
Hamıdan qabağa namərd  düşəndə, 
Dövranın qoynuna bir  dərd  düşəndə, 
Səksənib, birinci  hürkdü atalar. 
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Sinə dağlarını dağa  döndərib, 
Çox  ağır  günlərə qol-qanad  gərib, 
Şüşədən  kövrəkdir, çiçəkdən zərif, 
Daşdan, dəmirdən də bərkdi atalar. 
 
Od olur  bir  zərrə işıq olanda, 
Puç olur  ruzigar pozuq  olanda, 
Umduğu yollardan umsuq  olanda, 
Qırx  oğul yanında təkdi atalar. 
 
Min  bir  dua ilə  cıxar yollara, 
Qayğısı  quş olub qonar kollara. 
Köməkdir, işıqdır mərd oğullara, 
Namərd  oğullara yükdür atalar. 
 
Dünya var bir könül xanimanında, 
Gizlətdi həsrəti, dərdi canında. 
Tox  tutdu özünü namərd yanında, 
Xəlvətdə göz yaşı tökdü atalar. 
 
Ayağı altında yollar süründü, 
Gözündə canının odu göründü. 
Yaxşı ki, yaxşı ki, torpağa döndü, 
Yaxşı ki, torpağa çökdü  atalar. 
 
Döz bu qırhaqırda, bu döyhadöydə, 
Tap görüm özünü bu söyhasöydə, 
Bir gözü torpaqda, bir gözü göydə, 
Həm budaq, həm də ki kökdü atalar. 

28.06.1999 
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ÖYRƏŞƏCƏKSƏN 
 

Hələ çox həsrətə dözəcək ürək, 
Sən şahlıq taxtında əyləşəcəksən. 
Mənim varlığıma öyrəşdiyintək, 
Sən yoxluğuma da öyrəşəcəksən! 

16.10.2012 
 

FİKRİM ÇATMAYIR 
 

Göz-gözə durmuşuq, gülüm, göz-gözə, 
Dilimiz lal olub, gözlər danışır. 
Baxışlar süzülür ürəyimizə, 
Odlu baxışlarda sözlər sayrışır. 
 
Ahlarım od salır qıvrım telinə, 
Həsrətim can çəkir göz qabağında. 
Əlimi uzatsam, çatar əlinə, 
Fikrim çaşıb qalıb düz qabağında. 
 
Doğma xəyalların səndən gen düşür, 
Həsrətin biri qış, biri yaz olur. 
Bəzən  zirvəyə də əlin yetişir, 
Böyründə bir çiçək əlçatmaz olur. 
 
Hər yaxın olandan könül istəmə, 
Düzdən rahat olur bəzən dağ-dərə. 
Hər uzaq olana  əlçatmaz demə, 
Çox vaxt fikir çatmır əl çatan yerə. 
 
Arzuya bəs olmur tək can sağlığı, 
Arzu gah sevincdən, gah dərddən doğar. 
Yaxınlığın bir az nəs uzaqlığı, 
Uzaqlığın bir az yaxınlığı var. 

19.10.2012 

  16

HAVAYI 
 
 Kiçik duyğunun da öz bahası var, 
 Sən demə, könüllər umur havayı. 
 Hər həsrətin bir cür iştahası var, 
 Hər dil dediyini demir havayı. 
 
Daşı da sevgidir, doğma yurddusa, 
İllər nə qazandı bizi uddusa? 
Kömür öz atəşi sönən oddusa, 
Bəs niyə verilmir kömür havayı? 
 
Hər məhrəm arzunun qızıl tacı var, 
Sevgiyə tamarzı ana-bacı var, 
Ananın körpəyə ehtiyacı var, 
Demə, körpə onu əmir havayı. 
 
Zaman dövran sürür an bahasına, 
Arzular alışır qan bahasına. 
Ömür ki verilir can bahasına, 
Daha hardan oldu ömür havayı? 

20.10.2012 
 

YALANÇI  ŞÖHRƏT 
 

Bir üzü sevincdir, bir üzü möhnət, 
Şöhrətin mürgüsü, yuxusu da var. 
Sıldırım zirvədir yalançı şöhrət, 
Ordan bir yıxılmaq qorxusu da var! 

19.10.2012 
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BİZDƏN  YUXARI 
Şerin, sözün xiridarı İlqar Baxışov   qardaşıma 

 
Alışdıq, tutaşdıq, yandıq, köz olduq, 
Tüstümüz ucaldı  közdən yuxarı. 
Könül, nə olsun ki, düppədüz olduq, 
Quru təpə də var düzdən yuxarı! 
 
Ha oddan-alovdan bir paltar geyək, 
Dönüb rəqəm olur ömür, nə deyək. 
Hələ “gözümüzlə gördük” deməyək, 
Çünki baş durubdur gözdən yuxarı. 
 
Ürək dilimizi eşitməyibsə, 
Kədər ruhumuzu incitməyibsə, 
Sevgimiz bir qəlbi isitməyibsə, 
Nə xeyri, yaş ötsün yüzdən yuxarı! 
 
Göy neçə qatdadır, yer neçə qatda, 
Min bir tapmaca var bu kainatda. 
Güllər var – tapdanır ayaqlar altda, 
Tikan var zoğ atıb dizdən yuxarı! 
 
Qaçdıq çən-dumandan, yağışa düşdük, 
Bahar uma-uma, biz qışa düşdük. 
Yaxşı ki, söz qandıq, söz başa düşdük, 
Dünyada nə  var ki sözdən yuxarı? 
 
Ömür göz yaşından dolan dənizdir, 
Amma bu göz yaşı nurdan təmizdir. 
Harda ki durmuşuq – öz  zirvəmizdir, 
Bir Allah dayanır bizdən yuxarı! 

18.10.2012 
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TƏNHALIQ 
 

Dərdim dünənkidir, fikrim bugünkü, 
Sən orda, mən burda, qəm aralıqda. 
Tənhalıq sevirəm arada, çünki 
Səninlə oluram mən tənhalıqda. 

08.10.2012 
 

DOLANIM 
 

Baxışınla çevir məni dörd yana, 
Qoy ilahi baxışında dolanım. 
Gözlərim ki, dönər çiskin  dumana, 
Gözlərimin yağışında dolanım. 
 
Dünya boyda dərdi olsa bir canın, 
Qorxu yoxdur, sevgi olsa hayanın. 
Dərd də olsa, sən yaşayan dünyanın 
Enişində, yoxuşunda dolanım. 
 
Pətək qalıb, gedibdir  bal əlimdən, 
Gedib neçə fürsət, macal əlimdən. 
Bir ümid ver, dünyanı al əlimdən, 
Bir palıdın koğuşunda dolanım. 
 
Bu dünyanın var baharı, var qışı, 
Bülbül olmaz bir  gülşənin hər quşu. 
Qoy sel olsun min namərdin qarğışı, 
Mən bir mərdin alqışında dolanım. 

09.10.2012. 
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XATİRƏYƏ  DÖNDƏRDİN 

 
Soldurdun son ümid çiçəklərimi, 
Sonuncu qönçəni sən dərdin, gülüm. 
Leysana döndərdin dərdi-sərimi, 
Göylərdən başıma əndərdin, gülüm. 
 
Ömür gedəridir, ömür  gələri, 
Nələri qaytardın mənə, nələri! 
Havayı ötüşən dəqiqələri 
Şirin xatirəyə döndərdin, gülüm. 

 
Burda  dərd göynəyir, orda son güman, 
Bir yandan gün doğur, bir yandan duman. 
Dərdi-sər içində xoşbəxtəm yaman, 
Bu baxtı  sən mənə göndərdin, gülüm! 
 

09.10.2012 
 

AĞLAYIR 
 
Axşam gəlir, ömür daha  baş olur, 
Düz  yolda da daha gözüm çaş olur. 
Gözlərimin nuru dönüb yaş olur, 
İki gözüm qan-yaş tökür, ağlayır. 
 
Ha baxıram, yan-yörəmdə dörd divar, 
Nağıl olub daha inam, etibar. 
Elə bil ki, dərdin də öz dərdi var, 
Ürəyimdə dərd diz çökür, ağlayır. 
 
Alov yanır, alışırsan tüstünə, 
Yaz bir yana, yay da dönüb çiskinə. 
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Min yük düşüb sualların üstünə, 
Cavab üçün boyun bükür, ağlayır. 
 
Namərd dövran yollarına daş tökər, 
Fələk dərdi bir yerinə beş tökür. 
Bir qanundur – can  yanar, göz yaş tökər, 
Dərd odur ki, indi fikir ağlayır! 

17.08.2011 
SÖZ 

 
Ürəkdən gəlirsə, yeri qaranlıq, 
Onun işığında könül yaşayır. 
Ürəkdən diləcən ömrü bir anlıq, 
Söz dildən çıxdımı, min il yaşayır. 

18.08.2008 
 

QOCALMAĞIN VAXTI  DEYİL 
 

Könül, dünyaya  ac olma, 
Ac olmağın vaxtı deyil. 
Qönçəsən, hələ açılma, 
Açılmağın vaxtı deyil. 
 
Ağıl özü tacdır başda, 
Ağıl daş göyərdər daşda. 
Nadan başına bu yaşda, 
Tac olmağın vaxtı deyil. 
 
Gərəksiz qalma bucaqda, 
Qazan ol, qayna ocaqda. 
Yana əyilən sacaqda, 
Sac olmağın vaxtı deyil. 
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Hər vaxt qabağa yan alma, 
Arxada arxayın qalma, 
Əlçatmaz yerə ucalma, 
Ucalmağın yeri deyil. 
 
Gəl özünü salma dərdə, 
Bəhanə vermə namərdə. 
Yaş ötüb deyə, hər yerdə 
Müc olmağın vaxtı deyil. 
 
Sən üz  tut dosta, sirdaşa, 
Yaşa yaraşan gün yaşa. 
Daha canından birbaşa, 
Güc almağın vaxtı deyil. 
 
Çörək umma boş təknədən, 
Su istəmə hər təşnədən. 
Bu dünya ilə heç nədən, 
Gəc olmağın vaxtı deyil. 
 
Könül mülkün talan olub, 
İnanmısan, yalan olub. 
Keçən keçib, olan olub, 
Öc almağın vaxtı deyil. 
 
Baxma k dünya dağılır, 
Ağasən, sözün haqq olur. 
Körpə arzular  doğulur, 
Qocalmağın vaxtı deyil! 

24.08.200 
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KƏNDİM 

 
Bu yurdun  bir ovuc torpağıyam mən, 
Axşamı dərmandır, səhəri dərman. 
Budaqda bir xəzan yarpağıyam mən, 
Dərdi, ayrılığı, qəhəri dərman. 
 
Qayalar ürəyim, zirvələr başım, 
Al-əlvan çiçəklər könül sirdaşım. 
Qara torpağına hopum, suvaşım, 
Şərbəti dərmandır, zəhəri dərman. 
 
Mehriban anadır, vəfalı dayə, 
Sirrini bilirəm mən ayə-ayə. 
Qoluma  qüvvətdir, yoluma sayə, 
Havası, səfası, bəhəri dərman. 
 
Mənim qışım, yayım, payızım, yazım, 
Mənim dilim, ləhcəm, səsim, avazım. 
Sevgidən pir olub Pirəbilqasım, 
Yarı-yaraşığı, təhəri dərman. 
 
Dərmandı nəfəsi, dərmandı seyri, 
Hər daşda, kəsəkdə hazırdı şeiri. 
Bir gün ölüb getsəm, demə nə xeyri? 
Olar bədənimin cövhəri dərman. 

2008 
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YAVAŞ-YAVAŞ 

 
Fikrimiz min dağlar aşır, 
Yeriyirik yavaş-yavaş. 
Ozümüzü min arzuyla 
Bürüyürük yavaş-yavaş. 
Bağban dərmir öz gülünü, 
Gül unudur bülbülünü. 
Səhvimizin zibilini 
Kürüyürük yavaş-yavaş. 
 
Sinəmizi  aça-aça, 
Dərd gəzişir yaxamızca. 
Yaş yükünü arxamızca 
Sürüyürük yavaş-yavaş. 
 
Yada düşür ötüb keçən, 
Od olur gündüzüm, gecəm. 
Qəbirdə çürüyənəcən 
Çürüyürük yavaş-yavaş. 

27.08.2008. 
 

HƏR SAAT  ÖMRÜMÜN ÜSTÜNDƏN GEDƏR 
 

Sevinc soldadırsa, kədər sağdadır, 
O, ilə bərabər kül ocaqdadır. 
Ölüm nə arxada, nə qabaqdadır, 
Bizimlə həmişə elə tən gedir. 
 
Zaman səni deyib üzünə gəlmir, 
Baxıb yaxşı günə, pis günə gəlmir. 
Gələn yaş ömrümün üstünə gəlmir, 
Gələn yaş ömrümün üstündən gedir. 
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YARIMCIQ 

 
Dirənib kolluğa ceyran sürüsü, 
Oylaq yarımçıqdır, örüş yarımçıq. 
Ceyranlar itirib daha yerişi, 
Qaçış yarımçıqdır, yeriş yarımçıq. 
 
Meyvə dəyənəcən qalmır  budaqda, 
Yarımçıq kəsilir  yuxu yataqda. 
Gülüş axıracan qalmır dodaqda, 
Sevinc yarımçıqdır,  gülüş yarımçıq. 
 
Bülbüllər oxuyur  quzey  tərəfdə, 
Elə bil yarımçıq ötüşür  həftə. 
Bir ayaq bayırda, bir ayaq evdə, 
Qismət otağına giriş yarımçıq. 
 
Bulaq  quruyanda sular durulur, 
Mənzilə çatmamış yollar qırılır. 
Əl-ələ  çatmamış qollar yorulur, 
Dil-dilə yetişmir, görüş yarımçıq. 
 
Ümid közərməmiş kəsilir yolu, 
Namərd sağı tutur, nanəcib solu. 
Yalanla, talanla dünya dopdolu, 
Bunlardan savayı hər iş yarımçıq. 
 
Ağasən, hər gələn bir ömür sürər, 
Ağlına gəlməyən qapıdan girər. 
Gümanı təkcə haqq bütövləşdirər, 
Hələ bir gümana iliş yarımçıq. 

11.11.2012 
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İNAM 

 
Yalanmı biçilib görən əyninə, 
Bəs insan doğrudan niyə gen qaçır? 
Yalan bir xülyanı salır beyninə, 
Apaydın həqiqət beynindən qaçır. 
 
Özgədən soruşur özü görəni, 
Mənasız bir xəyal ona dərd olur. 
Görmək istəməyir gözü görəni, 
Nədənsə boşluğa gözü dörd olur. 
 
Üz tutub getdiyi yolu həqiqət, 
Özü öz oduna qalana bilmir. 
Sağı həqiqətdir, solu həqiqət, 
Di gəl ki yalansız dolana bilmir. 
 
İnsan nadanlığı yaşayır yenə, 
Yalanlar ucundan talan olsa da. 
İnanır inanmaq istədiyinə, 
Onun inandığı yalan olsa da.             
                                                        25.11.2012 
  

ARXA 
 
Sızlayar ürəyi hey xısın-xısın, 
Arxasız gülsə də, yenə qəm yedi, 
Döşünə vurdular bir arxasızın, 
Arxasız hay çəkib “Vay, arxam!” dedi. 
 
Səbəbli-səbəbsiz gözü nəm çəkər, 
Vurar arxasızı yel də sındırar. 
Arxasız taxt  üstə yenə qəm çəkər, 
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Qorxar arxalıdan dərd də, yan durar. 
Tez sınar dost ilə dost tapışmasa, 
Arxasız yorğundur lap şələsiz də. 
Dağlar da torpaqdan bərk  yapışmasa, 
Titrəyər tufansız, zəlzələsiz də. 
 
Dağa qorxusu yox duman-çiskinin, 
Arxalı dağdan da bir qorxu bərkmi? 
Qopart  arxasını sən bir güzgünün, 
Sonra bax heç səni göstərəcəkmi? 
 
Arxaya bağlıdır şövqün, həvəsin, 
Əvvəl arxa yoxsa, sonrası heçdir. 
Milyonlar içində üzən bir kəsin 
Arxası yoxdusa, o da bir heçdir. 
 
Qorxma qəlbindəki dərd qabağından, 
Bilsən, dərd dalında bir güman yatıb. 
Allah da darıxıb tənhalığından, 
Bəşəri özünə arxa yaradıb. 
 
Demə ki baxtım var, çətin sınam mən, 
Bir arxa gərəkdir lap Şahdağa da. 
Sən demə baxtım var, arxayınam mən, 
Arxa tap bu baxtı qorumağa da!! 

25.11.2012 
 

GÜZGÜ 
 
Baxırıq güzgüyə hər səhər-axşam, 
Görək  solmamışam, qırışmamışam, 
Görək bir vücudu itirib tamam 
Başqa bir vücuda qarışmamışam. 
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Güzgü  qabağında sınanırıq biz, 
Güzgü özümüzü göstərir üzdən, 
Xəbəri varmıdır içərimizdən, 
Qəlbimiz içindən keçənimizdən? 
 
Bilirmi ürəkdə nə odlar yanır, 
Fikir qanadında nələr dolanır? 
Bilsəydi, alışıb yanardı güzgü, 
Əriyib, təzədən donardı güzgü. 
 
Ürək bir aləmdir, dağdır, dərədir, 
Güzgüdə əks olur quru bir bədən. 
Güzgü nə olsun ki, bir pəncərədir, 
Hər şey görünürmü bu pəncərədən? 
 
Dur bax pəncərədən, min bir mənzərə, 
Bayırdan içəri göz nə görəcək? 
Çox şeyi göstərər evdən pəncərə, 
Bayırdan pəncərə nə göstərəcək? 
 
Görürükmü könül güzgümüzü də, 
Can necə ağrıyır, nə viran qalır? 
Füzuli demişkən, güzgü özü də 
O güzgüyə baxan candan can alır. 
 
Pas atsa bir şüşə güzgünün üzü, 
Ağ taxtın üstünə qara tül sərir. 
Dərddən pas tutsa da ürək güzgüsü, 
Bircə o düz deyir,o düz göstərir. 
 
Baxaq  qəlbimizin öz güzgüsünə, 
Doğru güsgüsünə, düz güzgüsünə... 

25.11.2012 
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PAYIZ  GÜNƏŞİ 

 
Günəş həmin günəş, zirvə o zirvə, 
İstisi adamı yandırmır amma. 
Arana şeh düşür, dağlara girvə, 
Xəyal öz-özünü sındırmır amma. 
 
Təzədən göyərdir torpaqları da, 
Payız bahar kimi yaşamır ancaq, 
Payızın lap yaşıl yarpaqları da 
Bahar yaşılına oxşamır nəsə. 
 
Dərdimə şərikdir bu son baharım, 
Pərişan könlümü yarıdır payız. 
Payızdır əzizim, payızdır yarım, 
Mənim dərdlərimə dəm tutur payız. 
 
Dərdsizi bir dərdə vaxt uğratmasa, 
Dərdsiz ah-naləni eşidə bilməz. 
Vədəsi yetməsə, vaxtı çatmasa, 
Günəş zirvədə də isidə bilməz. 
 
Yandırma hər odda üzərliyini, 
Məlhəmdir ahınla o yana bilsə. 
Gözəllik itirir gözəlliyini 
Bir sınıq ürəyə şərik deyilsə. 
 
Yolunu bağlayan güllü hasardan, 
Tikanlı bir cığır min yol yaxşıdır. 
Sənə yapışmayan bir laləzardan, 
Sənə həmdəm olan bir kol yaxşıdır! 

09.11.2012 
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GERİYƏ  BAXDIM 

 
Mən  qoşulub  getdim qəm karvanına, 
Cahana əriyə-əriyə baxdım. 
Təzəcə qazılmış məzar yanında, 
Ölüyə baxmadım, diriyə baxdım. 
 
Vaxt tapa bilmədim əylənmək üçün, 
Bəhanə gəzmədim küylənmək üçün. 
Safın saflığını öyrənmək üçün 
Budaqdan sallanan çürüyə baxdım. 
 
Güneylərə qaçdım, quzeylerə yox, 
Ağlıma inandım, muzeylərə yox. 
Bir dağ yamacında boş göylərə yox, 
Yamaca yayılan sürüyə baxdım. 
 
Həmişə tüstüsüz yandım yananda, 
Sözü axıracan qandım qananda. 
İnsan kiçiləndə, xırdalananda, 
Daşlar içində də diriyə baxdım. 
 
Sözü ki vaxtında deyə bilmirik, 
Sınır  qəlb şüşəsi hey  cilik-cilik. 
Gərəksiz budaqdır, gərəksiz  bilik, 
Mənə işıq verən biliyə baxdım. 
 
Çətin dolaylarda düşüb qalanda, 
Bir üzün yoxuşu aşıb qalanda, 
Qabaqda yolumu çaşıb qalanda, 
Nədənsə həmişə geriyə baxdım. 

2012 
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BƏSİMDİR 

 
Gəl od  tutub qaranlığa qarışaq, 
Yanğımızın işıltısı bəs eylər. 
İncisək də dünya ilə barışaq, 
Sevgimizin öz ulduzu bəs eylər. 
 
Hara uçsa  bülbül dönər yerinə, 
Hökm eləsən, dağ sürünər yerinə, 
Sən dinməsən,çinar dinər yerinə, 
Bir yarpağın xışıltısı bəs eylər. 
 
Əlin yoxdur gül boynunu qucmağa, 
Ah öyrəşib qanadsız da uçmağa. 
Bir dünyalıq  bir mətləbi açmağa 
Dodaqların pıçıltısı bəs eylər. 
 
Çayın daşı öz daşıdır dağların, 
Çaylar çölə şabasıdır dağların, 
Axan çaylar göz yaşıdır dağların, 
Dərd deməyə qıjıltısı bəs eylər. 
 
O gün olsun ataq həsrət yükünü, 
Gəl soruşma görərikmi o günü? 
Əsildisə, yaşatmağa sevgini 
İki qəlbin sızıltısı bəs eylər. 

2012 
NƏDƏN  QORXURUQ 

 
Tez-tez çaşıb qalır  dodaqda söhbət, 
Üşüyür narahat bədən, qorxuruq! 
Örüş də xəlvətdir, görüş də xəlvət, 
Amma heç bilmirik nədən qorxuruq. 
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Azadlıq görmüşük əsarət kimi, 
Aşkarda yozulmaz yuxular da var. 
Dünyada səbəbsiz  cəsarət kimi 
Səbəbsiz şübhələr, qorxular da var! 

27.11.2012 
 

MƏZLUMLAR, ZALIMLAR 
 

Min-bir dərd içində  könül mülkünü 
Sən elə demə ki, ürək ürəkdir. 
Məzlum ağrısını, zalım çirkini 
Gizlətmək üçün də maska gərəkdir. 
 
Zaman yaman salır yolları bəndə, 
Demə dediyintək vaxtda baxacaq. 
Sən özün bir maska istəməsən də, 
Zəmanə üzünə maska taxacaq! 

12.01.2013 
 

DÜNYAYA TƏRSİNƏ  BAXMAQ  GƏRƏKDİR 
 

Bu necə dünyadır, bu nece dövran, 
Talelər tərsinə, yollar tərsinə. 
İnsanın nəfsinə baş əyir insan, 
Ayaqlar düz  gedir, yollar tərsinə. 
 
Efir dalğaları coşan dənizdir, 
Sənin öz-özünə yad gəlir səsin. 
Baxırsan sulara, su tərtəmizdir, 
Sularda tərsinə görünür əksin. 
 

Bəzən əyrini də yozmuruq bədə, 
Səhrada yadına bağca-bağ düşür. 
Fotoda  şəklimiz düz görünsə də, 
Fotonun içində baş-ayaq düşür. 
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Həyatın mənası dərindən-dərin, 
Yalan don geyinir yar-yaraşıqdan. 
İllərlə zülmətdə qalan gözlərin 
Qaralıb kor olar güclü işıqdan. 
 
Haqqa inamını bərkitmək üçün 
Bəzən bir  çeşmək də  taxmaq gərəkdir. 
Dünyanı düzünə dərk etmək üçün 
 Dünyaya tərsinə  baxmaq  gərəkdir.   
                                                              12.01.2013 

 

AD 
 
Bülbül nə bilir ki, bülbüldür adı, 
Bənövşə nə bilir bəs güldür adı? 
Adından xəbərsiz uçur durnalar, 
Adından xəbərsiz üzür sonalar. 
 
Şir nərə çəkəndə adına baxmır, 
Göy yağış tökəndə adına baxmır. 
Pələng sıçrayanda bilmir pələngdir, 
Kəpənək  bilmir ki, o, kəpənəkdir. 
 
Hər şeyin adını biz qoymuşuq, biz, 
Adları yalan yox, düz qoymuşuq biz. 
Ağlı olsa idi uçan quşların, 
Bu dilsiz-ağızsız yaranmışların, 
Görəsən bəs bizə nə ad qoyardı, 
Bizim adımıza nə oxuyardı? 
 
Şəklimiz başqadır bizdən uzaqda, 
Görən nələr olur gözdən xəbərsiz? 
Görən başqaları bayır-bacaqda 
Bizə nə ad qoyub bizdən xəbərsiz! 

12.01.2012 
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YALAN 

 
Ha baxıram, heç inana bilmirəm, 
Gülüş yalan, sifət yalan, üz yalan. 
Güldürməkçün güldürürlər, gülmürəm, 
Baxış yalan, naxış yalan, göz yalan. 
 
Hərdən-birdən saz ürəyi yuxaldır, 
Çox  dərdsizlik dərdimizi  çoxaldır, 
Qara tüstü gözümüzü çıxardır, 
Ocaq yalan, kösöv yalan, köz yalan. 
 
Abır-həya daha qından çıxıbdır, 
Dünya günəş işığından çıxıbdır, 
Millət yaman cızığından çıxıbdır, 
Əynindəki ipək yalan, bez yalan. 
 
Əyin baha, amma beyin keyləşir, 
Hər ürəkdə gizli iblis əyləşib, 
Yalanlara düz də yaman öyrəşib, 
Bir də gördün dönüb oldu düz yalan. 

12.01.2013 
 

AXTARIR 
 
Sən qoca dünyanın təzadına bax: 
Dünyanı yıxanlar şöhrət axtarır. 
Kimi sevinc umur sevgidən uzaq, 
Sevdaya düşənlər möhnət axtarır. 
 
Gör kimlər kimlərə çəkir göz dağı, 
Çiçəyin öz dağı, daşın öz dağı. 
Adam var qüvvətdə həsrət dustağı, 
Adam var qürbətdə həsrət dustağı. 
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Odda yananların başı qal çəkir, 
Bəxti gətirənə baxt sığal çəkir. 
Arılar tikandan, koldan bal çəkir, 
Süfrədən bal umur, şərbət axtarır. 
 
Tərsinə dolanır hər şey həyatda, 
Doğruya inanmır qohum da, yad da. 
Adam var qisməti ayağı altda, 
Əl açıb göylərdən sərvət axtarır. 
 
Aran həsrət çəkir qarlı dağ üçün, 
Dağ çölə yalvarır  bir ocaq üçün. 
Dünyadan aşikar baş açmaq üçün 
Ürəklər həmişə xəlvət axtarır. 

27.11.2013 
 

QÜRBƏT  GÖRÜNÜR 
 

Dərdi lap kökündən qoparmaq olmur, 
Dərdli güləndə də möhnət görünür. 
Sevinc var yük olur, aparmaq olmur, 
Dərd var ki, səninçün şöhrət görünür. 
 
Doğmatək görünür bic baxılanda, 
Doğma da yad olur gec baxılanda, 
Vətəndə adama gəc baxılanda, 
Vətən də adama qürbət görünür. 
 
Yaşamağa tələs, dərddir  gecisksən, 
Dərd səninlə gedir hayana köçsən, 
Yaşamaq  naminə zəhər də içsən, 
Bu zəhər gözündə şərbət görünür. 
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Qəm var ki, ən gizli dərdin haləsi, 
Gülüş var ki, ən gizli dərdin haləsi, 
Gözlərdə alışır qəlbin naləsi, 
Dərd – görməyən gözə xəlvət görünür. 
 
Əgər qəm yaşadır səni, qəm gətir, 
Qəm çəkənlər bilir yaşamaq  nədir. 
Ömür min bir bəndli müdrik  nəğmədir, 
Ondan  ancaq elə bir bənd görünür. 

22.01.2013 
ÜRƏK 

 
Əl boyda ürəkdə nələr var, nələr! 
Ürək hər yalanla süslənə bilmir. 
Gözlər aşkardadır, gizlənə bilər, 
Ürək xəlvətdədir, gizlənə bilmir. 

22.01.2013 
MƏNİ  YAD  EYLƏ 

 
Alırsan canımı baxışlarla sən, 
Çəkdiyim ahlardan gəl az dad eylə. 
Ürəyin  daş olub, bu daşlarla sən 
Viranə  könlümü gəl abad eylə. 
 
Dərddə qaynamışam, qəmdə bişmişəm, 
Ocaqdan qaçmışam, oda düşmüşəm, 
Onsuz da hər qəmə mən öyrəşmişəm, 
Barı özün üçün məni şad eylə. 
 
Bilməzsən könlümdə nələr, nələr var, 
Təşnəyəm, böyrümdə boş kuzələr var, 
Ölürəm, dilində möcüzələr var, 
Dil çevir, ölümü gəl həyat eylə. 
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Dilindən nə çıxsa, mənim gərəyim, 
Yerdə dirəyimsən, göydə fələyim. 
Çox da əl boydadır mənim ürəyim, 
Əlindədir, böyüt, kainat eylə. 
 
Qıymazsan dərdimi azad könlünə, 
Bu odu, alovu az at könlümə. 
Mənim dərd könlümü qaz şad könlünə, 
Könül meydanını lap onqat eylə. 
 
Öz taleyin kimi özün güd məni, 
Bircə  xoş baxışla gəl kirit məni, 
Ölürəm , bir sözlə gəl dirilt məni, 
Allahın özünü sən lap mat eylə. 
 
Çaylara tələsir dağların suyu, 
Dağ oldum, kim dedi sən məndən soyu? 
Məni yad bilmisən sən ömrün boyu, 
Ölsəm, bircə kərə barı yad eylə! 

22.01.2013 
 

SƏN ÜMİD GÖZLƏMƏ GÖZ UMDUĞUNDAN 
Qızım Validəyə 

 
Fikir içindəsən, bu fikirlərin, 
Yarısı məlumdur, yarısı məchul. 
Fikir bir dəryadır, dərindən dərin, 
Fikir sahibi də sahildə məlul. 
 
Könül hayandadır, fikir hayanda, 
Fikir gah sazaqdır, gah da ocaqdır. 
Həyatda bir həmdəm tapılmayanda, 
Xəyal ən mehriban sığınacaqdır. 
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Həyatdır, gah udur, gah uduzursan, 
Şahmat oyunutək keçir ömür-gün. 
Dərd var ki, bildiyin üçün susursan, 
Dərd var ki, susursan  bilmədiyinçün. 
 
Bir sevinc tapılmaz dərd miqdarınca, 
Dərd var ki, yaranıb ömrü uzatsın. 
Əlləşib-vuruşub baxt axtarınca, 
Zərrə ümid tap ki, başını qatsın. 
 
Arzular əlini çəkmir yaxandan, 
Arzu gətirirmi nazu neməti. 
Həyatda keçirsən bir imtahandan, 
Ala bilirsənmi yaxşı qiyməti? 
 
Günlər var, görünmür itirməsən də, 
Qıfıl var açarsız açılacaqdır. 
Tale var, boynuna götürməsən də, 
İlantək boynundan sılacaqdır. 
 
Qorxma, ürəyincə ömür sürməsən, 
Özün çox arzudan soyuyacaqsan. 
Pay var ki, bəyənib sən götürməsən, 
Bir gün ondan da az pay umacaqsan. 
 
Baxta baxsa idik umsuq olardıq, 
Baxt gərək olana tuş gəlməz, yatar. 
Gəl, sən öz baxtını axtarma artıq, 
Bir oğul balanın baxtını axtar. 
 
Sənin taleyini necə mən yozum? 
Könül bağlandığın yadda qalandır. 
Bir yolluq  özünü inandır, qızım, 
Baxtın bundan sonra Fərhad balandır. 
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Ağıl var, fürsəti itirməyəndə, 
Bir gün öz baxtının  ağası olur. 
Adam ki, hey salır özünü bəndə, 
Baxtın arxasınca baxası olur. 
 
Arzu-dua ilə yara bitişmir, 
Sel-su gör nə boyda ağaclar yıxır. 
Adam ki, hey salır özünü bəndə, 
Baxtın arxasınca baxası olur. 
 
Kim deyir boş yerə qəlbini göynət, 
Qəlbin bir gümanla qoy şan-şan olsun. 
Balana yaşamaq eşqinə öyrət, 
Balan öz baxtına hökmran olsun. 
 
Baxtını əlinlə yoğursan da sən, 
Boş günü yenə  boş ötürəcəksən. 
Yüz dəfə təzədən doğulsan da sən, 
İtirdiklərini  itirəcəksən! 
 
Aldanıb həmişə uyma baxta sən, 
Qoy hərdən ayıltsın yağış, qar səni. 
Mənasız xəyala uyma çox da sən, 
Xəyallar həyatdan ayırar səni. 
 
Hər aya,  hər günə qatsan xoş qılıq, 
Tuş gəlməz ömrünə peşimançılıq. 
Sən ümid gözləmə göz umduğundan, 
Sən axtar ümid tap göz yumduğundan. 

                                                      2013 
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XƏYAL, AY XƏYAL! 
İstedadlı musiqiçi balamıza 

 
Çırpınır tellərdə könlümün quşu, 
Mən Xəyala dalım, sən çal, ay Xəyal! 
Kəl dağıt başımdan dərd dağılmışı, 
Bir şirin qəm gətir, Xəyal, ay Xəyal. 
 
Bu tar nalə çəkib, yanıb min illər, 
Min dərdi özünə çəkib bu tellər. 
Bu səsə yansaydı bütün könüllər, 
Nə dava olardı, nə qal, ay Xəyal! 
 
Alışıb yanmasa arzu göyərməz, 
Hər adam tarında bu nuru görməz. 
Bu şirin havanın dadını verməz, 
Nə şəkər, ay Xəyal, nə bal, ay Xəyal! 
 
Vallah, başdan-başa dünya sualdır, 
Sən elə qulaq as, el ağzı faldır. 
Sən bu cansız tara demə ki, laldır, 
O dinir, mən lalam, mən lal, ay Xəyal! 
 
O qədim, o şirin havalar hanı? 
O fəryad qoparan nəvalar hanı? 
Hanı, o dərmanlar-davalar hanı? 
Başqa hava çalır bu val, ay Xəyal! 
 
Özgə nəğmələrə guya bal düşüb, 
Doğma nəğmələrim necə dal düşüb. 
Bu dərddən qəlbimə qara xal düşüb, 
Qoyma yara olsun bu xal, ay Xəyal! 
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Doğma havalara mən suvaşmışam, 
Necə susuzmuşam, necə acmışam! 
Baxıb o tellərə mən fal açmışam, 
Kaş ki, çin olardı bu fal, ay Xəyal! 
 
Könlümə açılan bir qapı sənsən, 
Mənim istəyimin savabı sənsən. 
Nə sual doğulsa, cavabı sənsən, 
Mən daha sualam, sual, ay Xəyal! 
 
Elə çal, elə çal, mən doyum gedim, 
Tellərin üstündə can qoyum gedim. 
Elə çal, bir yolluq uyuyum gedim, 
Mən uyuyum gedim, sən çal, ay Xəyal! 
 

14.08.1998         
 

MƏNİM TƏK QIZIM! 
Qızıma 

 
Düşdün ürəyimə bir nəğmə kimi, 
Mənim bircə gülüm, mənim tək qızım. 
Böyü, arzularla artır yükümü, 
Ancaq öz yolunu özün çək, qızım! 
 
Arzudur, kim bilir yetə-yetməyə, 
Arzular yaranıb  can titrətməyə, 
Sənin yollarında tikan bitməyə, 
Yolunda can qoyam, ay çiçək qızım! 
 
Sözüm qalsın sənə məndən amanat, 
Hər ucuz duyğuya açma qol-qanad, 
Getdiyin  yollara bir nişanə at, 
Bu yollar təzədən dönəcək, qızım! 
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Sən özün özünü çək imtahana, 
Zəhmətsiz bit gülü  asma yaxana, 
Böyü, mənim kimi  bax bu cahana, 
Ancaq sən yaşama mənimtək, qızım! 

 
GÜNAHIN  OLSUN 

 
Şıltağın bir zülüm, ərkin bir zülüm, 
Zülm olmaz bu qədər, allahın olsun. 
Min bir ah çəkmişəm dərdindən, gülüm, 
Bir təsəlli üçün bir ahım olsun! 
 
Söyüdəm, yarpaq ol budaqlarıma, 
Od ol canımdakı ocaqlarıma. 
Dəysin barmaqların dodaqlarıma, 
Barmaqlar mey süzən sürahım olsun. 
 
Həm gecəndə olum, həm gündüzündə, 
Həm sözündə olum, həm də gözündə. 
Gəl al canımı da saxla özündə, 
Canım həmişəlik pənahım olsun. 
 
Viranələr  qalıb könül bağında, 
Vüsal uzaqdadır, hicran yaxında. 
Can alır baxmağın, baxmamağın da, 
Baxmağın can alan silahın olsun. 
 
Dərd üzüb elə bil min ildir məni, 
Can verib ölməyim dirildir məni. 
Ümid verə-verə gəl öldür məni, 
Bu sənin bir savab günahın olsun! 

22.01.2013 
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ONSUZ DA  YATIRDACAQLAR 

 
Hər sakit durana quzu demə sən, 
Bir gün quzunu da qudurdacaqlar. 
Mənim zəhləm gedir ağır mürgüdən, 
Özüm yatmasam da yatırdacaqlar. 
Deyirsən dərdini ucadan demə, 
Səsim bəm olsa da batırdacaqlar. 
 
Haq deyib göylərə baxmağa nə var, 
Qəzəb  yumruğunu sıxmağa nə var, 
Hay deyib ayağa qalxmağa nə var, 
Tez başından basıb oturdacaqlar. 

22.01.2013. 
 

GÖY BİÇƏNƏKDƏ 
 
Yenə uşaq olam, yenə yaz gələ, 
Bir uzanıb yatam , göy biçənəkdə. 
Hər quş nəğməsindən bir araz gələ, 
Günü-günə qatam, göy biçənəkdə. 
 
Çiçəyə mən payam, ota mən payam, 
Ot , çiçək ətrindən çətin mən doyam. 
Torpağa doğmayam, daşa  doğmayam, 
Ürəksizə yadam, göy biçənəkdə. 
 
Cığırlar köndələn, cığırlar yoxuş, 
Göydən narın-narın çilənir yağış, 
Xəyalım da bihuş, könlümdə bihuş, 
Öləm, itib-batam göy biçənəkdə. 
 
Bu yerdə quru da, yaş da göyərir, 
Dolu da göyərir, boş da göyərir. 
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Torpaq altda bitən daş da göyərir, 
Bu  hikmətə matam, göy biçənəkdə. 
 
Çəmənə od kimi düşübdü lalə, 
Qırmızı laləyə göy otdu halə. 
Dağlar başım üstə gedib xəyalə, 
Dağa dönür adam göy biçənəkdə. 
 
Bəxtəvər günüdür daşın-kəsəyin, 
Min-bir  hikməti var bu bər-bəzəyin. 
Mən öz ömrümü yox, min bir çiçəyin, 
Ömrünü uzadam göy biçənəkdə. 
 
Gəzəm bircə saat burda gülümlə, 
Bu yerdə barışar  həyat ölümlə, 
Az qala ölümü çəkəm əlimlə, 
Lap əl-ələ tutam bu biçənəkdə. 

                                              22.01.2013 
 

OCAQSIZ  DA YANIR 
 

(“Hər şey alışanda külə dönür, təkcə məhəbbət yanıb külə 
dönmür,, məşhur ərəb mügənnisi Ümgülsümün bir 

nəğməsindən ) 
 

Bir zərif baxışdan könül tərpənər, 
Ürəyə ox dəyib, qan dağılsa da. 
Ocaq dağılanda od-alov sönər, 
Yanır eşqin odu can dağılsa da. 
 
Yerdə bir ah çəksəm, tutar buludu, 
Gizlənər göyərçin qanadında da. 
Dəryaya atsalar, sönməz eşq  odu, 
Tutaşar torpağın lap altında da. 
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Göyərdər  eşqi lap səhranın düzü, 
Yanır, ürək ondan yan dura bilmir. 
Yandırır ürəyi, dili, ağızı, 
Bir zərif kağızı yandıra bilmir. 
 
Eşq ilə kamala Məcnunlar çatıb, 
O sirdir, ağılla söylənə bilmir. 
Eşq alim yaradıb, ağıl yaradıb, 
Min alim bu eşqi öyrənə bilmir. 
 
Məcnuntək  yananın baxtı göz yaşı, 
Sevgi yanmayanı ucalda bilmir. 
Dünyadan artıqdır sevginin yaşı, 
Dünyanı bu sevgi  qocalda bilmir. 
 
Eşq özü göylərdə üzən buluddur, 
İçində tufanı odu görünmür. 
Eşq elə  işıqdır eşq elə oddur, 
Sevənlər öləndən sonra da sönmür! 

                                            16.02.2013. 
YOLLAR UZANIR 

 
Gah şişir, gah bişir əl qabarıtək, 
Arzudur yolların ilahəsi də. 
Yollar şaxələnir qan damarıtək, 
Ürəklərdən keçir bir şaxəsi də. 
 
Xəyallar yollarda yelkən kimidir, 
Köynəyi gah duman, gah da ki, bürkü. 
Yollar yük çatılan örkən kimidir, 
Həm sevinc yükü var, həm də dərd yükü. 
 
Bəxtimiz gülürsə, yolumuz asan, 
Dərd varsa, yüz yerdən yol uçuq qalır. 
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Çəkir axıracan yolları insan, 
Yolda insan ömrü yarımçıq qalır. 
 
Həyatın bir gizli üsulu yoxdur, 
Aşkar da, gizli də xəyaldan keçir. 
Həyatın ayrıca öz yolu yoxdur, 
Ölüm də, həyat da bir yoldan keçir. 
 
Yollara səpilir ürəkdən keçən, 
Ürəkdən keçənə dözən canmı var? 
Yer yolu uzanar lap göylərəcən, 
Ömür yollarını uzadanmı var?! 
 
Hesaba çək ömrün suallarını, 
Içində duman var, çən-çisənti var. 
Yüz yerə əyərsən yer yollarını, 
Ömür yolununsa bircə səmti var. 
 
Mənalı bir ömrü yollar uzadır, 
Yollardan min səmtə qollar uzansın. 
Onsuz da ömrümün yolu qısadır, 
Dünyada sevdiyim yollar uzansın! 

                                                           16.02.2013. 
 

ÖMÜRDƏN   KEÇƏNLƏR 
 
Xoşbəxtlik gələndə gəlir xətərsiz, 
Bədbəxtlik dərd üçün yaraqlı olur. 
İllər bir-birindən keçir xəbərsiz, 
İnsan illər üçün soraqlı olur. 
 
“ Yox,, var ki, “var ,, ona aparıb həsəd, 
Könlütox, şaha da eyləməz pəsənd. 
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Ev var aşıb-daşır qonağa həsrət, 
Boş ev var, bahar-qış qonaqlı olur. 
 
Çox hürkür cavanlar qara cizgidən, 
Yoxdur indi daha yaxşı-pis güdən. 
Qocalar çox zaman qaçır güzgüdən, 
Cavanlar güzgülü, daraqlı olur. 
 
Dünya yarımçıqdır yatanlar üçün, 
Kefi kef üstünə qatanlar üçün. 
Ömrün zirvəsinə çatanlar üçün, 
Ömürdən  keçənlər maraqlı olur. 
 
Yüz bəxşiş bir təmiz salama dəyməz, 
Min öyüd bir dürüst kəlama dəyməz. 
Ağasənin əli harama dəyməz, 
Əlləri qələmli,varaqlı olur! 

                                          15.02.2013 
 

BİZ VƏ TƏBİƏT 
 
Dünyanı dərk etmək çətindir,çətin, 
Torpağı  görmürük biz əyilincə. 
Kiçik parçasıyıq biz təbiətin, 
Ancaq təbiətə yadıq ölüncə. 
 
Torpaq bir bünövrə, torpaq bir özül, 
Ondan göyərmişik biz də həyatda. 
Qalır ayaq altda səksən il, yüz il, 
Sonra biz qalırıq torpağın altda. 
 
Torpağı adicə bir xanə sanma, 
Torpaq  hərəmizdən bir nişan dadır. 
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Ağlımız olanda torpaq-müəmma, 
Torpağa  dönəndə ağıl hardadır. 
 
İmtahan ömrümüz, sual zamandır, 
Bir gündə keçirik yüz imtahandan. 
Təbiət əbədi bir imtahandır, 
Ölüncə kəsildik biz imtahandan. 
 
Bizə verdiyini alır bu dünya, 
Amma vaxt gəlir ki, əhdindən qaçır. 
Ayağımız  altda qalır bu dünya, 
Amma başımıza oyunlar açır! 

                                   14.02.2013. 
DUMAN  GƏL KEÇ... 

 
 “Duman, gəl keç bu dağlardan 
Dağlar təzə bar eyləsin,,  
                              Aşıq Abbas Tufarqanlıya 
 
 
“Duman, gəl keç bu dağlardan, 
Dağlar təzə bar eyləsin,, 
Ya gül açsın budaqlarda, 
Ya könlümü qar eyləsin. 
 
Qoy yar möhnəti ötürsün, 
Köhnə dərdimi bitirsin. 
Yar bir təzə dərd gətirsin, 
Könlüm də nübar eyləsin. 
 
Gül əllər açsın qapımı, 
Dürüst versin cavabımı. 
İçim vüsal şərabımı, 
Könlüm də nübar eyləsin. 
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O yar könlümə şahdısa, 
Dərmanım bircə ahdırsa. 
Əgər eşqim günahdısa, 
Məni eldə xar eyləsin. 
 
O gül məni salsın yada, 
Eşqim dərdsiz gedər bada. 
Nə qədər dərd  var dünyada, 
Mənə etibar eyləsin! 

                                      15.02.2013 
DİLİMİZ 

 
Düşəndə düşmənə şirtək  təpindi, 
Düşəndə könüllər aldı dilimiz. 
Kimlərin dilində şöhrətə mindi, 
Kimlərin əlində qaldı  dilimiz. 
 
Sözü var, yaranıb alov dilindən, 
Rəngi, təravəti yaz sünbülündən. 
Min bahar gülündən, payız gülündən, 
Rəvandı, əlvandı aldı dilimiz 
 
Bir  anda dost olar min bir  könüllə, 
Do gələr, yarışsa min özgə dillə. 
Qoçaqlar ağzında bir odlu güllə, 
Qorxaqlar ağzında laldı dilimiz. 
 
Bir söz məclisində hünər, şərafət, 
Sevgidə könüllər alan bir afət. 
Məlahət, hərarət, təxti-təravət, 
Haq deyən ağızda faldı dilimiz. 
 
Min illər ələnib söz ələyində, 
Endirər taxtını lap fələyin də. 
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Dərmandı, loğmandı dost ürəyində, 
Düşmən ürəyində xaldı dilimiz. 
 
Mənalar gizlənib söz hasarında, 
Min bir gülzarı var, söz güzarında. 
Hərdən bir satılır söz bazarında, 
Möhtəkir əlində maldı dilimiz. 
 
Sözün qanadında illər ötüşər, 
Yaralar bir şirin sözlə bitişər. 
Söz ürəkdə bitib, dildə yetişir, 
Donmuş ağızlarda  kaldı dilimiz! 

                                                      14.02.2013 
 

DİL DİNƏ BİLMİR 
 
Ürək  tutuşanda, könül yananda, 
Dil də od-ocaqsız keçinə bilmir. 
Dolub, ürəklərə söz tıxananda, 
Sözün  bolluğundan dil dinə bilmir! 

                                        14.02.2013 
 

HƏRDƏN  BİR 
 
Yalan kəlmələrdən can üşüyəndə, 
Könül, bir azca döz, ürək ağrıma. 
Hərdənbir bir doğru söz eşidəndə, 
Az qalır dünyanı basam bağrıma. 
 
Bir çaqqal sifətli görəndə hərdən, 
Deyirəm bu dünya vəhşiləşibdir. 
Hərdən kişi sözü eşidəndə mən, 
Deyirəm bu dünya kişiləşibdir. 
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Bizim zərbimizə dünyadır dözən, 
Dünyanın yüzdümü, mindimi dərdi? 
Olsaydı dünyanın dili , görəsən. 
İnsandan gör nələr, nələr deyərdi?         
                                                            14.02.2013 
                                                  

GÖZƏLİM 
 
Səni belə doğmasaydı bir ana, 
Dünya tamam nəs olardı, gözəlim. 
Təkcə elə sən gəlsəydin cahana, 
Gözəlliyçün bəs olardı, gözəlim. 
 
Hara dönsən, atəşimdir bir yanın, 
Allah, neçə canı varmış bir canın?! 
Bu dünyaya  gəlməsəydin, dünyanın, 
Qanunları  tərs olardı, gözəlim. 
 
Bu dünyanı bu gözəllik yaşadar, 
Gənclik verər milyon illik yaşa da! 
Sən dindirib, dil versəydin daşa 
Daş da dönüb səs olardı, gözəlim. 
 
Ömrüm payız, xəyallarım xəzəllik, 
Gözüm olsun, gözlərinçün üzərrik. 
Hökm olsaydı, gözündəki gözəllik, 
Kainata dərs olardı, gözəlim! 

                                14.02.2013 
NƏ   HACƏT 

 
Bərədə üç güllə atdın şikara, 
Üç güllə nəsdisə, dördə nə hacət! 
Gəlib ötüşürsə gün boş-bekara, 
Göylərin hökmünə yerdə nə hacət. 
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Dərdi qananlara dərd üstəlikdir, 
Qəm var ki, o qəmə hamı şərikdir. 
Qocalığın özü bir xəstəlikdir, 
Ayrı xəstəliyə, dərdə nə hacət. 
 
Qanun qapısından yüzü keçirsə, 
Çoxu da izinsiz özü keçirsə. 
Həyada namərdin sözü keçirsə, 
Lap peyğəmbər olsun,mərdə nə hacət. 
 
Tökülüb gedəndən qalan qalacaq, 
Min gülün içində solan-solacaq. 
Yüz il yol doğulsan da, olan olacaq, 
Dünyaya gəlməyə bir də nə hacət. 

                                           13.02.2013 
ELİN ƏZİZİ  OL... 

 
Olsan da bir elin nər qəhramanı, 
Tutma bu dünyanın yer-göyünü sən. 
Lap sən əzizi ol bir el-obanın , 
Olma el-obanın ərköyünü sən! 

                                            13.02.2013 
ÜRƏK 

 
Ürəyin yanğısı çox dərindədir, 
Yoxsa hər duyğusu min dərd olardı. 
Yaxşı ki, ürəyim içərimdədir, 
Bayırda olsaydı dəhşət olardı. 

                                       14.02.2013 
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TƏBİƏT  LÖVHƏLƏRİ 

 
Tikanlar içində  bitir bənövşə, 
Amma bənövşənin tikanı yoxdur. 
Üzüm giləsinin içində nəşə, 
Amma tənəklərə təkanı yoxdur. 
 
Sular dalğalanır zəmilər kimi, 
Şeh sünbül üstündə inci tər kimi. 
Balıqlar da üzür gəmilər kimi, 
Amma gəmi kimi sükanı yoxdur. 
 
Üfüqlər kitabdır, sirli sətri var, 
Torpağın üstündə göyün qədri var. 
Gülşənin min gülü, min bir ətri var, 
Nə olsun ətriyyat dükanı yoxdur. 
 
Torpaq  mənim ruzum, şəkərim, balım, 
Loğman təbiətə bağlıdır halım. 
Min çiçək üstündə gəzir xəyalım, 
Xəyalın əbədi məkanı yoxdur. 
 
Məni aparsa da ölüm yuxusu, 
Dirildər yam-yaşıl çəmən qoxusu. 
İmkanı olanın zövqü,duyğusu, 
Zövqü olanın da imkanı yoxdur! 

12.02.2013 
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DÜNYA   QƏRİBƏDİR 
(Bir sudan iki dəfə keçmək olmaz  -Heraklit) 

 

Dünya  qəribədir, lap qəribədir, 
Qəribə eyləyən görən bəs nədir? 
 

Içində ayrıdır axan sular da, 
Su ötür, başqası gəlir yerinə. 
Bizim gözümüzdə bir olsalar da, 
Yarpaqlar oxşamır biri-birinə. 
 

Bir incə fərq ilə ayrıdı gözlər, 
Bu beyin  o başın beyni deyildir. 
Üzdə bir-birinə bənzər ekizlər, 
Yenə bir-birinin eyni deyildir. 
 
Təbiət dahidir əzəldən bəri, 
Hər şeyi üstündə düz yerləşdirir. 
Dünya üş tərəfdən fəqrqlənənləri, 
Aşkar üz tərəfdən eyniləşdirir. 
 

Dünyanı gözüylə çoxdur izləyən, 
Min alim haqq, desə,düz deyən deyil. 
Bizim gözümüzdə dünya biz deyən, 
Amma qəlbimizdə biz deyən deyil. 
 
Kim bilir nə çəkir pər dolananda, 
Bir cür dolansa da, min bir sirdir o, 
Dünya öz başına hər dolananda, 
Başqa şəkildədir, başqa cürdür o. 
 
Bulaq gah gur axar, gah da ki, sısqa, 
Dünya gah göz açır, gah da baş qatır. 
Bu dünya ayaqlar altında başqa, 
Ürəklər içində tamam başqadır! 

                                                   12.02.2013 
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DƏRD  SINIB  QALAR 

 
Yandıran olmasa, canda od olmaz, 
Əriyər, kiriyər, dərd sınıb qalar. 
Yaralar bitişməz, dərd unudulmaz, 
Şimal buzlarıtək dərd donub qalar. 
 
Sünbülü dən tutan zəmi-sevgidir, 
Bütün duyğuların cəmi sevgidir. 
Xəstə ürəklərin yemi sevgidir, 
Sevgisiz, quş kimi çırpınıb qalar. 
 
Sənin bir cüt gözün könül ocağı, 
Sənin mərmər sinən qızılı yatağı. 
Mən bülbül, sən də ki, bir gül budağı, 
Sevdiyin budaqda quş qonub qalar. 
 
Lap zəhər olsa da, hərdən ömür-gün, 
Arzu qatılırsa, şirindən şirin. 
İnsan, xəstəsidir bir şirin omrün, 
Ölüncə ömürdən umsunub qalar.       

14.02.2013 
XƏRCLƏYİRİK 

 
Ömrü qara pullar kimi, 
Xırda-xırda xərcləyirik. 
Müftə tapılan var kimi, 
Orda-burda xərcləyirik. 
 
Eşitmədik harayını, 
Çaşdıq illərin sayını, 
Ömrümüzün bir payını, 
İtə-qurda xərcləyirik. 
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Çox vaxt ağlarıq gülmədən, 
Gözün yaşını silmədən. 
Ömrü, özümüz bilmədən, 
İpək torda xərcləyirik. 
 
İllər ötür bu halətlə, 
Qovuşmuruq səadaətlə. 
Azca ömrü qənaətlə, 
Ən axırda yaşayırıq. 
 
Biz saymırıq itəni də, 
Gələni də, gedəni də 
Qalan cansız bədəni də, 
Gedib gorda xərcləyirik. 

                            14.02.2013 
 

ƏLLƏRİM 
 
Göylərdənmi axtarıram səni mən, 
Havalanıb göyə uçur əllərim. 
Udurammı dumanı mən, çəni mən, 
Suya dönür puçur-puçur əllərim. 
 
Həsrətindən saçlarıma dən dolur, 
Əlim dəyib saçlarına qənd olur. 
Sol əlim də sağ əlimə bənd olur, 
Dost olubdur bu cür-bucür əllərim. 
 
Məhəbbətsiz ömür çətin, yol çətin, 
Günəş kimi işığı var ülfətin. 
Ürəyimin başındadır surətin, 
Ürəyimi bərk-bərk qucur əllərim! 

                                                10.02.2013 
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DÜNYANIN  NƏ VECİNƏ 

 
Bircə  saat vaxt ayırdıq görüşə, 
Vaxt ötüşdü, zamanın nə vecinə. 
Öz vaxtında ceyran  çıxar örüşə, 
Çöldə nə var, ceyranın nə vecinə. 
 
Gah bülbülün həsrəti var,gah gülün, 
Gah  ürəyin  harayı  var, gah dilin. 
Nalə çəkən ürəyidir Habilin, 
Yanan yansın, kamanın nə vecinə. 
 
Yaş ötüşür, zaman yaşmı soruşur? 
Heç bilmirsən haçan üz-göz qırışır. 
Bir meydanda haq nahaqla vuruşur, 
Hansı udar, meydanın nə vecinə. 
 
Çox düşmüşük dağda qara , borana, 
Aran çölü çox batıbdı şorana. 
Dağlar hərdən sel göndərir arana, 
Dağ nə çəkir, aranın nə  vecinə! 
 
Gör nə qədər qürbət elə hopmuşuq, 
Nə itirib, yerində nə tapmışıq. 
Neçə yerə paralanıb qopmuşuq, 
Bütöv yanır, paranın nə vecinə? 
 
Nə vaxtacan dərd boğacaq fağırı? 
Fağırdadır hər şələnin ağırı. 
Hara gedir bu dünyanın axırı? 
Cavab nədir? Soranın nə vecinə? 
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Çox dövrə var bir dövranın  içində, 
Candan ayrı can var canın içində. 
İtib-batır ağ  qaranın içində, 
Ağ görünmür, qaranın nə vecinə! 

                                        20.02.2013. 
YAŞATDI 

 
Hər neştəri var olanda günah yox, 
Çox böcəyi öz  neştəri yaşatdı. 
Sevincimiz bu gün vardır, sabah yox, 
Qəlbimizi qəm ləşkəri yaşatdı. 

 
Xəstə gözü kor eyləyək gur işıq, 
Kölgə  verir bəzən gülə yaraşıq. 
Bu dünyanın sirri tamam qarışıq, 
Bir də gördün xeyir şəri yaşatdı. 
 
Birdən gülü  bağban yonar, yompalar, 
Öz kökünə işıq salmaz lampalar. 
Xəcalətdən tər tökəydi hampalar, 
Babaları alın təri yaşatdı! 
 
Quru çörək yeyənlər var yavanca, 
Yeyənlər var canavarca, qabanca, 
Eşq öldürdü, Məcnunları cavanca, 
Yüz ildən çox Ələsgəri yaşatdı. 
 
Deyirlər ki, bu ruzini bölən var, 
Bölünməmiş ruziyə də gələn var. 
Zərdən ötrü gör nə qədər ölən var, 
Bu ölənlər öldü, zəri yaşatdı. 
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Sevgi haqdır, yaş dönsə də xəzana, 
Kim istər ki, acı nifrət qazana. 
Bir nifrət də gərəkmiş ki, insana, 
Onu min-min ildən bəri yaşatdı. 

                   
  22.12.2011 

 
HEÇ KİMƏ OXŞAMAQ İSTƏMİRƏM MƏN 

 
Kölgətək yaşamaq istəmirəm mən, 
Seçiləm öz fikrim, öz cümləmlə də. 
Heç kimə oxşamaq istəmirəm mən, 
Tək həyatımla yox, ölümümlə də. 

                                              21.09.2013     
İNDİ  İNANMIRAM 

 
Vecsiz gümanlarla keçir ömür-gün, 
Yerdə  dəhşət görüb, haq qaçıb göyə. 
Əvvəllər hər şeyə inandığımçün, 
İndi inanmıram daha heç nəyə! 

                                                       23.09.2013 
 

AY İSMAYILLIM 
 
Bu nur gözəlliyin gəlibdir haqdan, 
Tarixin nə vaxtdan, yaşın nə vaxtdan? 
Əskik olmayıbdır qar Babadağdan, 
Zirvəyə qar dözər, ay İsmayıllım! 
 
Zirvəni gah yağış, gah külək döyür, 
Dağlara  baxanda ürək böyüyür. 
Başdan maral baxar, ətəkdən cüyür, 
Göydə tərlan süzər, ay İsmayıllım. 
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Özünü axtarsan,özünü tapsan, 
Sən tarixlə dolu qızıl kitabsan. 
Ölmərəm sevgitək qanıma hopsan, 
Yox başqa dərdi-sər, ay İsmayıllım! 
 
Sənsən  səcdəgahım, dinim-imanım, 
Əzəl etiqadım axır gümanım. 
Hayıf Kürə çatmır heç Girdimanım, 
Bəlkə küsüb Xəzər, ay İsmayıllım! 
 
Meşələr ovliyam, dağlar pirimdir, 
Bu torpaq  əbədi qalan yerimdir. 
Qayalar yenilməz Cavanşirimdir, 
Baxan, baxıb  sezər, ay İsmayıllım! 
 
Mənimçün  Vətəndir daş-kəsəyin də, 
Məşşatə görməyən bər-bəzəyin də. 
Sənin hər otunda, hər çiçəyində, 
Tərlan könlüm gəzər, ay İsmayıllım! 
 
Könül, xəyalımla uça-uça sən, 
Qanad çal Arandan, ta lahıca sən. 
Yaşını, başını tutdun uca sən, 
Adın  könül bəzər, ay İsmayıllım! 
 
Gah yandı, gah söndü tarixin şamı, 
Çox dartdı, qopardtdı həsrət yaramı. 
Ölmərəm, ölümlə mənim aramı, 
Uca dağlar kəsər, ay İsmayıllı! 
 
Sənsən taleyimin, baxtımın  gözü, 
Ürəyimin  odu, qəlbimin gözü, 
Ölüm  də dandırmaz dediyim sözü, 
Yoxdur səndən gözəl, ay İsmayıllı! 
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Sənin hər bucağın cənnət nişanı, 
Haqqa çağırarsan yolu çaşanı. 
Gözəl ki, sevmədi ənlik-kirşanı, 
Tək özünə bənzər, ay İsmayıllı. 
 

Sən mənə bir aləm, mənsə zərrəyəm, 
Səndən ötrü yanan bir üzəriyəm. 
Yansam üzəriktək, bu gözəliyyə, 
Dəyməz bir bədnəzər, ay İsmayıllı! 
 
Baxıb bu dağlara dərdim səngiyər, 
Ruhum köynəyini alovdan geyər. 
Vallah, lap ölüm də burda ləngiyər, 
Bircə vaxt tələsər, ay İsmayıllım! 

                                                  07.09.2013 
 

GÖZÜNDƏN DÜŞÜR 
 
Bir ad yamanlığın ünvanıdırsa, 
Elə bil o adda gözündən düşür. 
Bir od bir xainin gümanıdırsa, 
Bir yolluq bu od da gözündən düşür. 
 
Ara vurulmasa xain əlilə, 
Ağıllı yol gedər yüz il dəliylə. 
Bir oba tanınsa  şər əməliylə, 
Lap qohum da, yad da gözümdən düşür. 
 
Bir yanım qayadır, bir yanım dərə, 
Dostsansa, sən məni çək güneylərə. 
Qanad qaldırmırsa səni göylərə, 
Lap qızıl qanad da gözündən düşür. 
 
Çıxır yadımızdan  yolun bir  yönü, 
Kimin nə vecinə qovur gün günü. 
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Saat ki, Car edir itən ömrünü, 
Qolunda saat da gözündən düşür. 
 
Kəmfürsət tanınar  bircə kəlmədən, 
Baş qatıb, sapı da sökər ilmədən. 
Nakəs tikəsini  dadsan bilmədən, 
Ağzındakı  dad da gözündən  düşür. 
 
Dostluq baş aldadan bir xəyaldısa, 
Böyükdür, sevginin dili laldısa. 
Verilən amanat haram maldısa, 
Qızıl amanat da gözündən düşür. 
 
Qəlbin sevincini var yox edirsə, 
Gülşəndə tikanı gül şux edirsə. 
Həyat namərdlərə  qulluq edirsə, 
Onda bu həyat da gözündən düşür. 
 

AŞAĞI YERDƏ 
 
Yerdəykən göylərə necə öyrəşim, 
Buludla  dumanın qovşağı yerdə. 
O boyda yüksəkdə duran günəşin, 
Gümüş tellərinin sacağı yerdə. 
 
Baxma ki, buludlar göydə dolanır, 
Leysan yağışıyla yerə calanır. 
Qışın ayazında ulduzlar yanır, 
Amma gəl, şaxtası, sazağı  yerdə. 
 
Göydə çəkin olmaz, sən göydə heçsən, 
Sən yerdə ağırsan, sən yerdə gücsən. 
Zəmidə sünbülü hər necə biçsən, 
Tökülüb qalacaq başağı yerdə. 
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Tutmaz göy buludu, yer daşı ilə, 
Dünyanın o başı bu başı ilə. 
Göy yaşı uyuşmur yer yaşı ilə, 
Başqa cür sayılır yaş axı yerdə! 
 
Sən baxma göylərin rənginliyinə, 
Parlaq ulduzların zənginliyinə. 
Uçsa da göylərin ənginliyinə, 
Düşünüb-daşınır baş axı yerdə. 
 
Ötən günlərimi tərs yazmamqçün, 
Sonradan ağlımı uduzmamaqçun. 
Başdan kimsə məni  durquzmamaqçun, 
Özüm əyləşirəm aşağı yerdə!! 

                                           21.03.2012 
 
İSMAYILLI - ANA YURDUM 

 
El-obalı, çöl-bayırlı mənimdir, 
Kol-tikanlı, gül-çayırlı mənimdir. 
Cənnət bağı İsmayıllı- mənimdir, 
Bir adıyla and-amanım var mənim. 
 
Könlüm gəzir o dərəni, bu dağı, 
Yamacların gül-çiçəkdir suvağı. 
Qayaların tor dumandır duvağı, 
Tor olmasın, kor dumanım var mənim. 
 
Yollar tikan olsaydı da, sevərdim, 
Cənnətməkan  olsaydı da, sevərdim. 
Sərt pilləkan olsaydı da sevərdim, 
Könül açan min gümanım var mənim. 
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Tanrı mənə qanad verə, mən üçün, 
Babadağın zirvəsini ta qucum. 
Ətəyi gün, başı çisgin Lahıcın, 
Şir nərəli Girdimanım var mənim! 
 
Baba dağım vecə almaz zamanı, 
Tanrı  verib ona taxtı-divanı. 
Mən neynirəm ayrı dini-imanı, 
Vətən adlı din-imanım var mənim. 
 
Kimlər  umdu xalça-xalı payından, 
Bahar güldü güllü kalağayından, 
Göydən baxsan, mən doymaram boyundan, 
Xəyal adlı nərdivanım var mənim. 
 
Torpağı bir tutiyədir, daşı pir, 
Dava-dərman gülləri var əlli cür. 
Bu torpaqda at oynadıb Cavanşir, 
Tarixlərdə öz dövranım var mənim. 
 
Hansı küncə ayağını yad  qoyub, 
O torpaqda mərd oğullar ad qoyub. 
Aşıq Oruc Lermontovu mat qoyub, 
Min bir belə şöhrət-şanım var mənim. 
 
Çeşməsindən damarımda qan da var, 
Daşa dönər Fit dağıtək  xan da var. 
Can içində bir ayrıca can da var, 
Vətən adlı ayrı canım var mənim. 
 
Bir söz umur gəlib-gedən deməkçün, 
Min söz tapır xeyir güdən deməkçün. 
Son nəfəsdə bircə “ Vətən” deməkçün, 
Möhlət kimi bircə anım var mənim. 
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Vətən desəm, nur ələnər,Ağasən, 
Hər hərfindən dur ələnər,Ağasən. 
Vətən deyib,qürrələnər Ağasən, 
Yoxsa hansı adım-sanım var mənim. 

                                                       2013 
 

UCALIQ 
 
Filankəs ucalıb göylərə qalxdı, 
Günəş ucalıqdan dünyaya baxdı. 
 
Aşağı durmaqdan azmı utandıq, 
Gözümüz dikəlib yuxarı qaldı. 
Tüstünün yerini biz uca sandıq, 
Tüstüdən aşağı buxarı qaldı. 
 
Fikri də çox sıxdı bəzən əsarət, 
Müqəddəs göründü bizə uzaqlıq. 
Yuxarı qalxmaqmı yalnız cəsarət, 
Aşağı enməkdə yoxmu qoçaqlıq. 
 
Aşağı pillə var, çətindən-çətin, 
Qocaqlıq bilmə sən tək döyüşməyi. 
Qocalıq deyilmi Məlikmmədin, 
Qaranlıq quyuya enib düşməyi? 
 
Hünərdir  maralın dağda gəzməsi, 
Sonda Qu quşunun oxuması da. 
Hünərdir qartalın göydə süzməsi, 
Hünərdir qıy vurub sığışması da. 
 
Alçaqda dayanmaq alçaqlıqdımı? 
Torpaq şöhrət deyə göyəmi qalxsın? 
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Göylərdə görəsən dünya yoxdumu, 
Aşağı  dünyaya həsrətlə baxsın. 
 
Quş var ki, göydə də bacarığı yox, 
Bacarıq-insanlıq bacarığıdır. 
Şöhrət kürsülərin ucalığı yox, 
Fikrin, düşüncənin ucalığıdır. 
 
Ucalıq işıqdır kainatda da, 
Ucalıq sevgidir, ülvi diləkdir. 
Yerdə də, Göydə də, bu həyatda da, 
Ən uca mərtəbə təmiz ürəkdir. 

                                        2013 
 

GEDİRƏM 
 
Sağım çəmən, solum zəmi,önüm yol, 
Yaz havası  uda-uda gedirəm. 
Səhərim yol, axşamın yol, günüm yol, 
Tale adlı yoldur bu da, gedirəm. 
 
Neynəməli, baxt mənimlə gəc olsa? 
Sözün nədir,var dediyim heç olsa? 
Bir yolum var,getməliyəm  necolsa, 
Mən gah odda, gah da suda gedirəm. 
 
Dərd sıxalaşıb, ağıl-kamal seyrəlib, 
Haq adına min bir nağıl söylənib. 
Kim dünyadan ibrət dərsi öyrənib, 
Sabah sual, dünən nida, gedirəm. 
 
Alışıram, gecəm keçir yuxusuz, 
Bazar kasad, qiymət baha, söz ucuz. 
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Canlar keçir qansız,ruhsuz, duyğusuz, 
Fikir-xəyal bu qorxuda, gedirəm. 
 
Ömür yolu, ölüm yolu  qoşadır, 
Həyat  vurur, həyat eşqi yaşadır. 
Namərd əli yollarıma daş atır, 
Mərd əlindən tuta-tuta gedirəm. 
 

                                               2013 
YOL ÜSTÜNDƏ TƏK PALID 

 
Durmusan kəndimin astanasında, 
Qonaq gözləyirsən, yoxsa el oğlu? 
Ömrün  payızında,ilin yazında, 
Burdan  çox keçmişəm mən başı lovlu. 
 
Gizli göz yaşım var, heç vaxt silinmir, 
Həsrətin bir üzü həmişə sərtdir. 
İz düşüb iz üstə izim bilinmir, 
İzi seçilməmək yamanca dərddir. 
 
Kölgəndə çox baxdım könül dünyama, 
Qəlbimdən alovlu min duyğu axdı. 
Kölgənə min adam sığındı, amma, 
Kim bilir kölgənə kim necə baxdı. 
 
Qurudu budağın kəsib atdılar, 
Elə dövrəndəcə  ocaq çatdılar. 
Başın çox  tufanlı, küləkli oldu, 
Qurumuş qolun da gərəkli oldu. 
 
Kimdə nə niyyət var, nə biləcəkdin? 
Hərənin qəlbində bir niyyəti var. 
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Kim bilir payızda, qışda nə çəkdin, 
Ancaq yaydan-yaya sənə baxdılar. 
 
Sən doğma kəndimin möhrü, gerbisən, 
Mən necə unudum, palıdım səni, 
Sən mənə bir vətən mehri vermisən, 
Mən necə bircə yol yarıdım səni? 
 

                                            2012 
            SIĞIŞMAZ 
 
Düşdü yenə ana yurda güzarım,  
Fikir-xəyal bu güzara sığışmaz. 
Dedim keçər, bir az dərdim azarım, 
Gördüm heç nə bu azara sığışmaz. 
 
Çox dedilər haq yazanı kim pozar? 
Dərd çəkənmi,dərd udanmı uduzar? 
Gözlərimdə bir səbəbsiz intizar, 
Min səbəb bu intizara sığışmaz. 
 
Namərd üçün dünya üzü dönükdür, 
Könül evi bom-boşdusa, bu yükdür. 
Vətən eşqi Vətəndən də böyükdür, 
Dünya boyda bir hasara sığışmaz. 
 
Haram adam haram qatar nemətə, 
Ürək yoxsa, sən güvənmə zinətə. 
Ana yurdu kim qoyubdur qiymətə, 
Vətən haqqı min bazara sığışmaz. 
 
Sevgi  ölməz, demə əvvəl-axırıdı, 
Dar  ayaqda vətən kimi çağırdı? 
Vətən dərdi dünyadan da ağırdı, 
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Bir ömürlük ahu-zara sığışmaz. 
Vətən olar sənə  şöhrət-şan verən, 
Qollara güc, damarlara  qan verən. 
Bir vətənin həsrətindən can verən, 
Vətən boyda bir məzara sığışmaz! 

                                                    2014 
 

TƏZADLAR 
 

Fikir ömrü verir bada, 
Ötüb keçir vaxt arada. 
Yaşıl yarpaq düşür yada, 
Xəzəlliyə baxa-baxa! 
 
İsti ürək, isti sinə, 
İsinirik  istisinə. 
Aldanırıq tüstüsünə, 
Üzərriyə  baxa-baxa! 
 
Baxt umuruq  cüt qoşadan, 
Yalandır ömrü yaşadan. 
Az deyirik yüz yaşa da, 
Yüz əlliyyə baxa-baxa! 
 
Demə illər susub gedir, 
Canda yara cızıb gedir. 
Altdan min dərd sızıb gedir, 
Təsəliyyə baxa-baxa! 
 
Çöl-çəməni seyr edirk, 
Ürəyə nə öyrədirik? 
Yamanlığa meyl edirik, 
Gözəliyyə baxa-baxa! 

                                     2012 
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GƏL, GÖR 

 

Sən məni şəhərdə, xiyabanda yox, 
Kənddə  göy zəmidə, kövşəndə gəl, gör. 
Sən məni səhrada, biyabanda yox, 
Yaşıl dərələrə düşəndə gəl, gör! 
 

Bülbülün nəvası yandırır göyü, 
Maralın nəvəsi, qartalın küyü, 
Bir cüt ala gözün, qara kirpiyi, 
Bağrımın başını deşəndə gəl, gör! 
 

Burda hansı kola baxım yad kimi, 
Yurd sözü ağzımda qalır dad kimi, 
Qırırlar meşəni bir cəllad kimi, 
Dərd məni yoğurub, eşəndə gəl gör. 
 
Yağış ki, səpilir hey narın-narın, 
Girirsən qoynuna  xoş xəyalların. 
Qəlbi üstələyib elə bil qarın, 
Cüyür kabab kimi bişəndə gəl, gör. 
 

Hanı nənələrin müdrik baxışı, 
Bir günlük çörəkdə min gül naxışı? 
Pir dediyi kola bir haq alqışı? 
Bu mehri görmürəm, bir sən gəl, gör! 
 

Yoxdur ağızlarda yox əvvəlki dil, 
Elə bil açılmır öz vaxtında gül, 
Belədə Ağasən baxtından deyil, 
Vaxtından, vaxtından küsəndə gəl, gör! 

                                               2013 
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“DƏRƏ BULAQ” 

 
Babam da, nənəm də içib suyundan, 
İçir sularından  indi nəvəm də. 
Axar sularının yaşıl boyundan, 
Yoxdur heç bir kəsin xəbəri həm də. 
 
Kim bilir sonuncu qonağın harda, 
Qonaqdan qonağa hansı fərq olur? 
Ilkin sularının qaynağı harda, 
Sonuncu suların harda fərq olur? 
 
Qulaq tutulardı uşaq səsindən, 
Günümüz üstündə keçərdi hər gün. 
Billur sularının zümzüməsindən, 
Ruhumuz təmizlik içərdi hər gün. 
 
Biz uyub yuxuya getdik  gecələr, 
Sənsə  axıb getdin gecəbəgündüz. 
Yatanlar gecənin sirrin nə bilər, 
Yatıb gör nələri itirmişik biz. 
 
Yuxular, yuxular ləng qoyur bizi,  
Yuxularda keçən ömrə hayıflar. 
Oyaq qaldığıyçun gecə-gündüzü, 
İnsana su ömrü arzulayıblar. 
 
Ay “ Dərə bulağım” can ver həyata, 
Çox yandım, sualdan suala vardım. 
Su ömrü sürsəydim əgər dünyada, 
Gör nə qədər sirrə bələd olardım! 

                                                2013 
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AMMA, QOCA DÜNYA SƏNDƏN RAZIYAM 

 
Dərə də mənimdir, dağ da mənimdir, 
Qara da mənimdir, ağ da mənimdir. 
Sol da öz dünyamdır, sağ da mənimdir, 
Üstündə  dumandan-çəndən razıyam. 
 
Sənsən bizə verən qışı, baharı, 
Dərdinə şərikəm yarıbayarı 
Mən sənə bəndəyəm, sən mənə tanrı, 
Hansı dərdi çəksə bəndən, qazıyam. 
 
Verdiyin ömrü də cala yaşına, 
Öldür, döndər məni öz sirdaşına. 
Sənlə dolanıram günün başına, 
Ömürdən razıyam, gündən razıyam. 
 
Nə olsun ki, mənim min əzabım var, 
Torpaq olum, deyim dərdə tabım var. 
Mənim qocalıqla haq-hesabım var, 
Saçlarıma düşən dəndən razıyam. 
 
Əzəldən belədir əslim, xilqətim, 
Mərdlərə bağlıdır mehrim, ülfətim, 
Səni xar edənə çoxdur nifrətim, 
Ay vəfalı dünya, səndən razıyam. 
 
Dünyada öz səsim, öz  ünüm ayrı, 
Vardır sevgi adlı bir dinim, ayrı, 
Min yönə dönsəm də, son yönüm ayrı, 
Nişanə verdiyin yöndən razıyam! 

                                               2013 
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SƏHƏR-SƏHƏR 

 
Dünya gülür o baş bu baş, 
Günəşin telləri şabaş, 
Maral enib yavaş-yavaş, 
Düzə gəlir səhər-səhər. 
 
Gəz yastanda, dolan dikdə, 
Çəmənlikdə, xəzəlikdə. 
Görünməyən gözəllik də, 
Gözə gəlir səhər-səhər. 
 
Açılır gülüm, sünbülüm, 
Göy çəməndə itir ölüm. 
Ağzımda lal olan dilim, 
Sözə gəlir səhər-səhər. 

                                 2013 
SEYRƏLİR 

 
Aranda  küdrünü gur leysan döyür, 
Dağlara baxırsan yağış seyrəlib. 
Görürsən şoranda  bir gül böyüyür, 
Amma öz yerində qamış seyrəlib. 
 
Şirin pay umanlar pay tapa bilmir, 
Vay deyib çığıran hay tapa bilmir. 
Adamlar özünə tay tapa bilmir, 
Sənə  hayan olan tay-tuş seyrəlib. 
 
Görürsən o göllər, gölməçələr yox, 
Daha o gündüzlər, o gecələr yox, 
Səhəri oyadan boz sərçələr yox, 
O quş gözə dəymir, bu quş seyrəlib. 
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Ürəkdə gedənlər, gedir çiyində, 
Daha düşünməkdən  bezib beyin də, 
İtib naxışları gözəlliyin də, 
O könül oxşayan naxış seyrəlib. 
 
Ürəklər daşlaşıb az-az yuxalır, 
Qeyrət dəbdən düşüb, heyrət yox olur, 
Naşükür  çoxalır, alqış çoxalır, 
Ürəkdən deyilən alqış seyrəlib. 
 
Ağasən, gör kimlər pozur dünyanı, 
Dargözlər dar günə qısır dünyanı, 
Hərə öz xeyrinə yozur dünyanı, 
Dünyaya ağıllı baxış seyrəlib. 
 

KÖLGƏLƏR 
 
Nöqtə var, lap gözlə görsən inanma, 
Elə həqiqət var inanmamışam. 
Kölgələr sərinlik gətirir, amma, 
Qalın kölgələrdən yaranır axşam! 

                                         12.04. 2013. 
 
İNSAN OLMAQ ASAN DEYİL! 
 
Yazda da yarpaq saralar, 
Hər saralan xəzan deyil, 
Düzdə də yolun daralar, 
Hər nəs gələn cəzan deyil. 
 
Bitən dəni sən at şuma, 
Pul gücünə günah yuma, 
Qiymət ver gedən mərhuma, 
Plov vermək ehsan deyil. 
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Mey gələr, məzəsi gəlməz, 
Gül solur təzəsi  gəlməz, 
Dilin susar, səsi gəlməz, 
Amma ürək susan deyil. 
 
Daşlar var ki, çopur-çopur, 
Çopur  qalır, hamar qopur. 
Narın yağış lap tez hopur, 
Hər gurlayan leysan deyil. 
 
Söz de, sözün yananacan, 
Qanmaz sözü qananacan, 
Şirin sözdən, sazdan qaçar, 
İnsan oğlu insan deyil. 
 
Söz könül almayan yerdə, 
Bir yol göz dolmayan yerdə, 
İnsanlıq olmayan yerdə, 
İnsan olmaq asan deyil! 

                                           2012 
 

SEVGİNİN HÖKMÜ 
 

Karvanım yorulub  yolda qalıbdır, 
Yollarmı ağırdır, yükmü ağırdır? 
Tufan budağımı yana salıbdır, 
Budaqmı ağırdır, kökmü ağırdır? 
 
Sevda yollarında çoxdur nağıllar, 
Sevdadan dərs alır, çaşmır ağıllar, 
Gedən özü bilir getdiyi yollar, 
Dostlamı  ağırdır, təkmi  ağırdır? 
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Sevgi  hər qanunla uyuşa bilmir, 
Ölüm də sevgiylə  döyüşə bilmir, 
Allahın özü də dəyişə bilmir, 
Ağırdır, sevginin hökmü, ağırdır! 

                                        2013 
                                                     

NECƏ QAÇACAQSAN FİKİRLƏRİMDƏN! 
 
Sinəmi xəncərlə  aça bilərsən, 
Nə iz tapacaqsan sən sirlərimdən? 
Məndən uzaqlaşıb, qaça bilərsən, 
Qaça bilərsənmi fikirlərimdən? 
 
Dəyişməz  məramım, dəyişməz yerim, 
Bəlkə sənin özgə  bəxtəvərin var? 
Bir zəncirə dönüb düşüncələrim, 
Dolanıb boynuna, nə xəbərin var. 
 
Özüm öz eşqimə göz dağı oldum, 
Min bir  cığırı var öz yollarımın. 
Mən sənin eşqinin dustağı oldum, 
Sən də mənim odlu xəyallarımın. 
 
Yamanca salmısan  məni nəzərdən, 
Ümid-gümanımı qoydun kölgədə. 
Biganə olsaydım sənə əzəldən, 
Yeganə olardın mənə bəlkə də! 
 
Ömrün hesabına yaşayır ölüm, 
Can qoyub ölümçün alışaq deyə. 
Dünya da tərsinə dolanır, gülüm, 
Biz tərs baxtımızla barışaq  deyə! 
                                                                  2013 
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MƏNƏ NİFRƏT ETSƏN... 
 
Mənə nifrət etsən incimərəm mən, 
Təki nifrətinin mənası olsun. 
Təki işıq yansın fikirlərindən, 
Təki nifrətindən  el razı olsun. 
 
Sən bu nifrətinlə bir yol açasan, 
Sənin bu yolunla el gedə bilsin, 
Təki nifrətinlə işıq  saçasan, 
Şölən ürəkləri tərpədə bilsin. 
 
Mənasız  nifrətdən  tez sarsılaram, 
Qorxmaram bir nifrət ürəkli olsa. 
Sənin nifrətinə səcdə qılaram, 
Nifrətin bir elə gərəkli olsa! 
 
Dəniz dalğasını  çırpır sahilə, 
Bilir ki, sahildən nə umur onda. 
Təkcə bir məhəbbət yaşatmır elə, 
Nifrət də yaşadır sağlam olanda. 

                                             2013 
 

SƏN MƏNİM YANIMA GƏLİB ÇIXINCA 
 
Bir anda yüz kərə öldüm dirildim, 
Sən mənim yanıma gəlib çıxınca. 
İllər gəlib keçdi, mən elə bildim, 
Sən mənim yanıma gəlib çıxınca. 
 

Qaçdı dəqiqələr saat olmağa, 
Arzular  tələsdi  həyat olmağa, 
Gün  getdi dağlara rahat olmağa, 
Sən mənim yanıma gəlib çıxınca. 
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Leylək baş eylədi öz yuvasını, 
Küləklər dəyişdi öz havasını, 
Buludlar dəyişdi öz libasını, 
Sən mənim yanıma gəlib  çıxınca. 
 
Bir duman dərədən göyə dikəldi, 
Hardasa saatdan  həftə düzəldi. 
Hardasa  bir insan dünyaya gəldi, 
Sən mənim yanıma gəlib çıxınca. 
 
Hardasa bir ağır yara  bitişdi, 
Bulud yağış olub torpağa düşdü. 
Hardasa bir ömür sona yetişdi, 
Sən mənim yanıma gəlib çıxınca. 
 
Vaxta hökm etməyə  bir yol tapmadım, 
Özümdə dözməyə bir hal tapmadım. 
Hardasan? Deməyə macal tapmadım, 
Sən mənim yanıma gəlib çıxınca. 

                                       12.02.2013 
 

İNDİ GƏL 
 
Sən görəndə könlüm evi yaz idi, 
Xəzan olmuş can evimə indi gəl. 
Onda mənim dərdi-sərim az idi, 
Tapşırmışam canı qəmə, indi gəl. 
 
Ürəyimə dəli həsrət calandı, 
Arzularım  bir atəşə calandı. 
Səndən başqa bütün dünya yalandı, 
Mizrab dəydi sarı simə, indi gəl! 
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Könlüm dolub, ya dağıla, ya daşa, 
Qoyma könlüm körpüsündən yad aşa, 
Başdan-başa mən dönmüşəm atəşə, 
Nalələrin enib bəmə, indi gəl! 
 
Gəlib görsən saçlarına dən düşər, 
Ah çəkərsən, dünya səndən gen düşər. 
Bulud gözdən gül üzünə çən düşər, 
Dözəcəyəm, heç qəm yemə, indi gəl. 
 
Sən soyusan ürəyimə od düşər, 
Qəm əriyər, ürəyimə bitişər. 
Dərd də ömrün payızında yetişər, 
Könlüm bənddir bircə himə, indi gəl 
 
Bir od kimi bu dünyadan qopmuşam, 
Bir eşq olub bu dünyaya hopmuşam. 
Nə dərd desən axtarmışam, tapmışam, 
Daha mənə naşı demə,indi gəl. 
                                                                   2011 
 

ÜRƏYİMDƏN 
 
Ayrılıq günündən qaralıb günüm, 
Elə  bil asılıb daş ürəyimdən, 
Mənim ürəyimdə yaşayan gülüm, 
Bir xəbər tutaydın kaş ürəyimdən. 
 
Könül bir yoldadır geri çəkilməz, 
Şam tək can əriyər, uçub tökülməz, 
Göz yaşım odumu söndürə bilməz, 
Axıb gəlməyirmi yaş ürəyimdən. 
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Qoyma özün kimi taleyim dönə, 
Nə olsa, adınla  bağlıyam yenə. 
Qəlbimdə hər nə var-sarmaşıb sənə, 
Daha nə istərsən boş ürəyimdən. 
 
Könlüm aslı qalıb sənin telindən, 
Canım əlindədir-salma əlindən, 
Qorxursan könlümdə eşqin selindən, 
Qəmdən  bir körpü sal, aş ürəyimdən. 
 
Sənin arxancadır fikrim, yaddaşım, 
Əriyən arzumdur, axan göz yaşım, 
Sən olan ürəyə əyilir başım, 
Deyirdim ucadır baş ürəyimdən. 
 
Sən demə, nə belə kövrək olmusan, 
Qəminlə də mənə gərək olmusan, 
Ürəyi  əridib, ürək olmusan, 
Mən necə deyim ki, düş ürəyimdən. 

                                          12.03.99 
 
MƏNİM MÜƏLLİMLƏRİM 

(uşaqlar üçün ) 
 

Gözlərimin nurudur, 
Bulaqlardan durudur, 
Qəlbimin qürurudur, 
Mənim müəllimlərim. 
 
Yazan əlləri sirli, 
Baxan gözü sehirli, 
Duyan qəlbi  mehirli, 
Mənim müəllimlərim. 
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Ömrün xəzan eyləyib, 
Yolu asan eyləyib. 
Bizi insan eyləyib, 
Mənim müəllimlərim. 
 
Neçə bahar ötübdür, 
Cavanlığı itidbdir. 
Hamını öyrədibdir, 
Mənim müəllimlərim. 

                             1970 
 

VERDİM  ÖMRÜMÜ 
 
Sevincim də oldu, qəmim də oldu, 
Ömür həvəsinə verdim ömrümü. 
Eşqim yaşa doldu, körpəm doğuldu, 
Körpə nəfəsinə verdim ömrümü. 
 
Vaxt oldu yoluma illər daş atdı, 
Mənlə bir yastığa kədər baş atdı, 
Ürəyim qəfəsdə məni yaşatdı, 
Könül qəfəsinə verdim ömrümü. 
 
Doymadı ömürdən, gündən məhəbbət, 
Baxmadı  ömrümə gendən məhəbbət. 
Bir dünya istədi məndən məhəbbət, 
Dünya əvəzinə verdim ömrümü. 
 
Bildim qiymətini bütövün, tamın, 
Həmişə  ardınca getdim inamın. 
Anam məni  sevdi, mən də anamı, 
Körpə  nəvəsinə  verdim ömrümü. 
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Hər kiçik  duyğuda aləm  duyanda, 
Arzular sinəmdə od qalayanda, 
Arzular  ömrümə qiymət qoyanda, 
Dəyər-dəyməzinə  verdim ömrümü! 

                                           1968 
 

GİZLİ DƏRDLƏRİM 
 
Dərd də bir toxumdur hər yerdə bitmir, 
Bitdisə, yüz sirri aşkar eyləyir, 
Aşkar dərdlərimi  heç kəs eşitmir, 
Gizli dərdlərimi el car eyləyir. 

                                                1980 
 

GETDİ  ƏLİMDƏN 
 
Elə sino getdim, elə tələsdim, 
Kəsə yol axtarıb yolumu kəsdim, 
Ömrümçün əlləşdim, ömrümçün əsdim, 
Bir para ömrüm də getdi əlimdən! 
 
Bir yandan ürəyim qaydına qaldım, 
Bir yandan ürəyi mən dərdə saldım, 
Günü qova-qova axır qocaldım, 
Bir para ömrüm də getdi əlimdən. 
 
Nəyi  qorudumsa  onu itirdim, 
Nəyi tulladımsa, onu götürdüm, 
Bahar axtarırdım, payız gətirdim, 
Bir para ömrüm də getdi əlimdən. 
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Ömrü uzatmaqçın  düşündüklərim, 
Ömrümü qısaltdı, kəm oldu ömrüm,  
İndi bu hikmətdən gəl baş aç, görüm, 
Bir para ömrüm də getdi əlimdən!                                           

2012              
MƏNİM KƏDƏRİM 

 
Öpür  kədərim  düşüncələrim, 
Qoy mənim kədərim  tikələnməsin! 
Qoy özümdə qalsın mənim kədərim, 
Əldən-ələ  keçib ləkələnməsin. 

                                                 2012 
 

İTİRDİM 
Mərhum oğluma 

 
Bir çay idim vardı o tay,bu tayım, 
Bir sel gəldi o tayımı  itirdim. 
Can evimə haray saldı ah-vayım, 
Bir dərdə gəldi ah-vayımı itirdim. 
 
Tufanların  qucağına  atıldım, 
Arzu oldu, arzulara  qatıldım, 
Tale mənə  bir pay verdi, şad oldum, 
Belə şirin bir payımı itirdim. 
 
Bir çiçəyə xəzan düşdü, nə düşdü, 
Gül qədər də ömür  qalmır, nə işdi? 
Elə bildim ayım, günüm  dəyişdi, 
Mən günümü, mən ayımı itirdim. 
 
Açılmamış bir tilsimdir  bu həyat, 
Açılmamış sınıb-düşür qol-qanad. 
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Bu dünyaya balam gəldi  amanat, 
Balamısa  mən daimi itirdim. 
 
Tale məni belə qəmə tuşladı, 
Mənim ömrüm  yaman yerdə  qışladı. 
Ağ günlərim  qaralmağa   başladı, 
Qaranlıqda Xətaimi itirdim. 

                                              1979 
 

TƏZƏ  YARALARLA TANIMAZ MƏNİ 
 
Ayrılıq ömrümü elə qaraldıb, 
Göyərtməz qabaqdan gələn yaz məni. 
Viranə könlümdə  ahu-zar artıb, 
Ağlatsın bir az da telli saz məni. 
 
Sən necə qıydın ki, belə yanam mən, 
Dağılıb xəyalım, pərişanam mən, 
Sənsən yarı canım, yarımcanam mən, 
Gəl götür bağrına bir də bas məni. 
 
Məhəbbət ölüncə ömrün tacıdır, 
Yaxam dərd əlində dərd yaxasıdır. 
Qamətin mənimçün dar ağacıdır, 
Bənd eylə saçına  dardan as məni. 
 
Dərdin mənim üçün əzizgiramı, 
Yığıldı dağ oldu kəsdi aranı. 
Gözlərin unudub köhnə yaramı, 
Təzə yaralarla tanımaz məni. 
 
Uçurtdun can adlı xanimanımı, 
Gəl alma əlimdən son gümanımı. 
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Neştər kipriklərin tökər qanımı, 
Canda dərd tozu var, qan yumaz məni. 
 
Gör nələr çəkibdir arzu dünyada, 
Söndürməz yanğını hər su dünyada. 
Sevilmək haqqım da var bu dünyada, 
Bir də imtahana çək bir az məni! 

                                      22.09.2005 
 

QARŞINDA  DURMUŞAM  GÜNAHKAR KİMİ 
 
Qarşında durmuşam günahkar kimi, 
Mənim  həsrət  kimi bir vəkilim var. 
Durmuşam mənim də haqqım var kimi, 
Çəkdiyim ahlarda yanğım, külüm var. 
 
Sübutum, dəlilim mənim ahımdır, 
De, yerə and içim, göyə and içim? 
İlahi gözlərin qibləgahımdır, 
Gözündən savayı nəyə  and içim? 
 
Birinci  günahım divanəlikdir, 
Ala gözlərinin divanəsiyəm. 
Mənim könül  evim  viranəlikdir, 
Mən özüm könlümün biganəsiyəm. 
 
Sən həm hakimim ol, həm də vəkilim, 
Yandır ürəyimdə  bir ümid şamı. 
Nə cəza verirsən, özün ver, gülüm 
Hicranın əlinə vermə  yaxamı! 
 
Bir can  bahasıdır ahımın biri, 
Çək yaram üstünə əlini  bağla. 
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Vurma  qollarıma  dəmir zənciri, 
Sən zəncir  yerinə telini bağla! 
 
Sən mənim qəsdimə belə  dayanma, 
Ruhumu sürgündən  gəl uzaq eylə. 
Ömürlük  dustağın   olaram, amma, 
Məni ürəyində sən dustağ  eylə! 

                                           1989 
 

DAĞLAR 
 
Mənim də dərdim var siz dağlar kimi, 
Duraydım sizinlə baş-başa dağlar, 
Baxıram mən  qərib qonaqlar kimi, 
Mən necə dağ olum, ay qoşa dağlar. 
 
Ürəyim yananda çıxam yaylağa, 
Baxam maral gəzən gülşən oylağa. 
Daş ürək demərəm gül bitər dağa, 
Ürəksiz deyiləm mən haşa, dağlar! 
 
Dərələr içində  tufan qaynayır, 
Duman tüstülənir, duman qaynayır. 
Köksündə bəlkə də vulkan  qaynayır, 
Üzünə baxırsan  tamaşa  dağlar. 
 
Başında saralan yarpaqlar şabaş, 
Mənə yol göstərir  vaxt yavaş-yavaş. 
Yorğun  gözlərimdə  gilələnir yaş, 
Demə yaş yaraşmaz bu yaşa dağlar. 
 
Başım dərd yükündən enib dizimə, 
Qocalıq çoxdandır düşüb  izimə. 
Səadət Gün olub gülə  üzümə, 
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Gözlərim bu gündən  qamaşa,  dağlar. 
Daha yavaş-yavaş sönür od-ocaq, 
Yenə  çöp  atıram ocağa ancaq. 
Göy  məndən hündürdür,  yer  məndən  alçaq, 
Mən kiminlə çıxım savaşa, dağlar? 

                                              1998 
 
ÖLÜM  QALDI  YANA-YANA 

 
Gözüm gördü, can alışdı, 
Könlüm qaldı yana-yana. 
Baxıb sənə göz danışdı, 
Dilim qaldı yana-yana. 
 
Dilim dilinə çatmadı, 
Ahım telinə çatmadı. 
Əlim əlinə çatmadı, 
Əlim qaldı yana-yana. 
 
Mənə düşmən könül oldu, 
Tutaşdı  naləm zil oldu. 
Odum çox yandı, kül oldu, 
Külüm qaldı  yana-yana. 
 
O dərd ki, qanıma hopdu, 
Can evimi uçurubdu. 
İçərimdə tufan  qopdu, 
Çölüm qaldı, yana-yana. 
 
Zülümdən zülümə düşdüm, 
Dərd ötdü, qəmə ilişdim. 
Axır ölmədim, görüşdüm, 
Ölüm qaldı, yana-yana. 

                                     22.03.2003 
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GÖZƏLLİK, GÖZƏLLİK 
 
Altında çiçək var  hər xəzəlliyin, 
Hər  gülün öz yeri, öz evi varmış. 
İlahi, ilahi  bu gözəlliyin, 
Demə min çeşidi, min növü  varmış. 
 
Fikrim bir cüt gözdə  ilişib qalır, 
Nələrə qadirmiş  ax, bu gözəllik. 
Canıma bir gözdən köz düşüb qalır, 
Deyirəm, zirvədir  bax bu gözəllik. 
 
Fikri hansı gözəl qarışdırmamış, 
Alışıb yanırsan sən öz tüstünə. 
Gözəlliyin  biri alışdırmamış, 
Başqa bir gözəllik durur qəsdinə. 
 
De  hansı gözəllik yeganə oldu? 
Hərə gözəlliyə bir cür söz deyir. 
Gözəllik ki, sənə biganə  oldu, 
Adam gözəllikdən  qaçmaq  istəyir. 
 
Yada  qısqanıram arzumuzu mən, 
Qısqanc  olmayanlar gülər buna da. 
Lap ən yaraşıqsız qızımızı, mən, 
Qısqanıram özgə şah oğluna da! 
 
Şərəf dağ sütunu, dağ haçasıdır, 
Olar şərəflə də ömrü uzatmaq! 
Gözəl də Vətənin bir parçasıdır, 
Vətəni satmaqdır, gözəli satmaq. 
 
Hərə bir cür yozur səadətini, 
Ləyaqət  hər şeydən ilkindir mənə. 
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Satırsa bir Vətən ləyaqətini, 
Ən gözəl bir qız da çirkindir mənə. 
 
Qısqanclıq  azalıb bizdə nədəndir. 
Vətən gözəlinə çox yanmaq gərək. 
Dünyada ən seçmə gözəl-Vətəndir! 
Vətəni, Vətəni qısqanmaq gərək! 
 

1997 
 

İNSAN OĞLU NİYƏ  BU DƏRDƏ  DÜŞDÜ 
 
Baxt umduq, günümüz qaldı kölgədə, 
Baxtımız dərd ilə bir yerdə  düşdü. 
Gözə görünərdi tanrı bəlkə də, 
Çəp getdik, araya bir pərdə düşdü. 
 
Yarpaqdan ipəyə döndü barama, 
Halal yediyimiz döndü, harama, 
Haq dedim ox olub dərdi yarama, 
Mərdin halal payı  namərdə düşdü. 
 
İllər karvan imiş, ömür köç imiş, 
Vaxtında gülməyən baxt bivec imiş, 
Kədərsiz bir ömür bəlkə heç imiş, 
Ömrün mayasına kədər də düşdü. 
 
Süd gölündə  üzdü oda düşməli, 
Kef çəkdi canına qada düşməli. 
Adam var, min kərə yada düşməli, 
Yada nə xeyirdə, nə şərdə düşdü.  
 
Ağasən, bu dünya dəyişdi kökdən, 
Fikir ağır imiş  dağ boyda yükdən. 
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Nə çəkdiksə çəkdik biganəlikdən, 
Niyə insan oğlu bu dərdə düşdü? 

 
BAXTA GÜVƏNMƏDİM 

 
Yandım işıqda da, qaranlıqda da, 
Yaxşılıq axtardım  yamanlıqda da. 
Baxta  güvənmədim  cavanlıqda da, 
Hər nə eyləmişəm, tək eyləmişəm. 
 
Sevgiyə  köklənib qəlbimin simi, 
Yaşadım, düşündüm  mən özüm kimi, 
Qəlbimə girməmiş qırdı qəlbimi, 
Kimə ki, bir zaman ərk eyləmişdim. 
 
Elə  arzum var ki, eldən yaşınır, 
Qaya yaxasıtək sinəm aşınır. 
Mənə   dəyən min bir tənə daşını, 
Yığıb ürəyimi  bərk eyləmişdim. 
 
Yoxuşlar  sinəmi  təngitməsəydi, 
Məhəbbət yolumla tən getməsəydi, 
Cavabsız suallar ləngitməsəydi, 
Çoxdan bu dünyanı tərk eyləmişdim. 
 
Həm gecəmə baxdım, həm gündüzümə, 
Ümidsiz yaşamaq durdu gözümə. 
Üzüm güləndə də dərdi özümə, 
İbrət eyləmişdim, görk eyləmişdim. 
 

Ağasən, haq deyib, alışmasaydı, 
Könlü dərdi-sərlə  barışmasaydı, 
Başım bu dünyaya qarışmasaydı, 
Bəlkə mən özümü dərk eyləmişdim. 

                                              2000 
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BAXTIM  QARADIR  DEMƏ 

 
Bədbəxtləri  tanrı  yaradır demə, 
Çox da ki, talelər həmahəng olmur. 
Sən baxtım, taleyim qaradır, demə, 
Axı, təbiətdə qara rəng olmur. 
 
Yüz çiçək  bir gülşən  yaraşığısa, 
Güllər təzadların barışığısa. 
Ağ rəng yeddi rəngin qarışığısa, 
Qara rəng özü də bir qarışığıdır. 
 
Hardasa tüstülü  od yanır  demək, 
Hardansa  bəd niyyət  qarışır bizə. 
Hansı  qara əlsə uzanır demək, 
Əzəldən günahsız taleyimizə. 
 
Gecələr olmasa, ulduz da yanmaz, 
Təbiət gör necə təzad yaradır. 
Günün batmasından gecə yaranmaz, 
Naməlum kölgələr  zülmət  yaradır. 
 
Ayrı qarışıqdır  tale də bəlkə, 
Bu rəng zəifləri  daha tez tapır. 
Qara baxt doğulmur  insanla birgə, 
Hardansa bu baxta qara rəng  hopur. 

                                                2001 
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BAX, SƏHƏR, SƏHƏR 

 
İstəsən Günə də baxmaram, gülüm, 
Üzümə bircə yol bax səhər-səhər. 
Atəşsiz, alovsuz düşgündü könlüm, 
Yandır bu könlümü, yax, səhər-səhər. 
 
Sən məni nə yaxşı öyrətdin qəmə, 
Sevginin  canı da qəm imiş demə. 
Əvvəl səhra kimi od vur sinəmə, 
Sonra leysan olub  yağ səhər-səhər. 
 
Ömrünə-günümə  gəl sarmaşıq ol, 
Bəzəksiz  baxtıma sən yaraşıq ol, 
Allahın nurundan  doğan işıq ol, 
Qəlbimə, ruhuma ax səhər-səhər. 
 
Bir eşqə  bəs etməz min ömrün canı, 
Sevinclə qarışıq salmışam  qəmi. 
Çaşım gündüzümü, çaşım  gecəmi, 
Gah axşam Günüm ol, gah səhər-səhər. 
 
Gör  zəmanə hara, gülüm biz hara? 
Gözəllik  tikanla düşüb  hasara, 
Baxsan, pöhrələnib dönər gülzara, 
Sinəmə çəkdiyim dağ səhər-səhər! 
 
Dağların  köksündə varı görünməz, 
Can yarı görünər, yarı görünməz. 
Demə haq dediyin tanrı görünməz, 
Sən görün, görünər haq səhər-səhər. 
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Ağasən, dözməsən  külli-günahdır, 
Qismətin  bu gün yox, bəlkə sabahdır. 
Allah sözünün də axırı ahdır, 
Çəkim axıracan ah səhər-səhər! 

                                                       2012 
 

HƏYATIM MƏNİM 
 

Dərdi dəyirmanla  üyütmədim mən, 
Hər nadan  yanından hey ötmədim mən. 
Ağlı da ərköyün böyütmədim mən, 
Ağ gün gəzə-gəzə, ağ saç qazandım. 
 
Başımın üstündə dərd yığın-yığın, 
Bir yanda süst oldum, bir yanda çılğın. 
Dözdüm ağuşuna əlacsızlığın, 
Dərdi-sər içindən əlac qazandım! 
 
Öyrəndim uşaqdan, gəncdən, qocadan, 
Yenə baş açmadım çox tapmacadan, 
Tüstüm məndən qaçıb uçdu bacadan, 
Od  olub, tüstüdən nə bac qazandım? 
 
Kimi aciz dedi, kimi də diribaş, 
Getdim öz yolumla həmişə birbaş. 
Ömrümə bir dayaq, vəfalı sirdaş, 
Əlimə bir dayaq ağac qazandım. 
 
Gizlədə bilmədim mən bir duyğumu, 
Çox haram eylədim şirin yuxumu. 
Ağılda, bilikdə qazandığımı 
Mən tox qazanmadım, mən ac qazandım. 
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Belə yoğurubdur baxdım xəmrimi, 
Həyatda görəsən udur kim kimi. 
Bir tale xanası sandım ömrümü, 
Özümçün mən əriş-arqac qazandım. 
 
Od oldum, gözümdən yaşı qurutdum, 
Həyatın xətrinə ölümü unutdum. 
Həmişə başımı mən uca tudum, 
Başıma görünməz bir tac qazandım. 

                                           2013 
 

QALMAZ 
 

Dünya kürə kimi qalar əbədi, 
Üstündə düzəndi, təpədi qalmaz. 
Nə olsun dəryalar coşdu, titrədi, 
Köpükdü, dalğadı, ləpədi qalmaz. 
 
Bu gün düz gördüyün sabah tərs düşər, 
Vaxt gələr buzlaq da istidən bişər. 
Nəslin adı qalar, odu dəyişər, 
Atadı, oğuldu, nəvədi qalmaz. 
 
Gücünə güvənir meşədə şirlər, 
Əllər də az qala əldən öpürlər. 
Arını balına görə sevirlər, 
Balsız boş pətəyin səbəti qalmaz. 
 
Sevdalı ürəkdə bir möhnət qalar, 
Quyu dibində də şan-şöhərt qala. 
Ağılsız atadan mal-dövlət qalar, 
Bir ibrətli sözü, söhbəti qalmaz. 
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Tarixi qınama, demə suçludur, 
Tarixin yolu da iki ucludur. 
Tac-Mahal yaradan ələ borcludur, 
Təkcə şaha görə əbədi qalmaz. 
 
Yandıra bilirsə, sözün közdü,köz, 
Qandıra bilirsə, sözün düzdü, düz. 
Ən uzun ömürlü məbəd sözdü, söz, 
Demə yaxşı sözün məbədi qalmaz. 

                                          15.12.2011 
 

AĞACIN KÖKÜ 
 

Tələsdiyi şeyə gecikir hamı, 
Həmişə vaxtında meyvə dərən yox. 
Ağacın barına göz dikir hamı, 
Ağacın kökünə fikir verən yox. 

 
Şan-şöhrət axtarmır bənövşələr çox, 
Qara kol dibində bitir bənövşə. 
Ağacın meyvəsi kök dibinə yox, 
Kökün kənarına düşür həmişə! 

 
 

KÖLGƏLƏR 
 

Nöqtə var, lap gözlə görsən inanma, 
Elə həqiqət var inanmamışam. 
Kölgələr sərinlik gətirir, amma, 
Qalın kölgələrdən yaranır axşam! 

                                        1998 
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SEVGİNİN HÖKMÜ 

 
Karvanım yorulub  yolda qalıbdır, 
Yollarmı ağırdır, yükmü ağırdır? 
Tufan budağımı yana salıbdır, 
Budaqmı ağırdır, kökmü ağırdır? 
 
Sevda yollarında çoxdur nağıllar, 
Sevdadan dərs alır, çaşmır ağıllar, 
Gedən özü bilir getdiyi yollar, 
Dostlamı  ağırdır, təkmi  ağırdır? 
 
Sevgi  hər qanunla uyuşa bilmir, 
Ölüm də sevgiylə  döyüşə bilmir, 
Allahın özü də dəyişə bilmir, 
Ağırdır, sevginin hökmü, ağırdır! 

                                                                       1970 
                                        

KEÇİB GEDƏN GÜNÜM 
 

Gedir bir ömürdə yüz ömrün yükü, 
Vaxtın nə gücü var baxtı ayıltsın, 
Keçib-gedən günüm, nə gün gördü ki, 
Onu arzulayım bir də qayıtsın. 

                                          23.01.2014 
 
 

DAHA ÖLÜMLƏR DƏ URVATSIZLAŞIB 
 

Daha allaha da sadiq bəndə yox, 
Dindar da yolunda səbatsızlaşıb, 
Daha duz-çörəyə and içən də yox, 
İndi duz-çörək də çox dadsızlaşıb. 
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Axır tər yerinə, dərd puçur-puçur, 
Tər qızılgülləri tikanlar qucur, 
Quşlar da göylərdə həvəssiz uçur, 
Onlar da elə bil qanadsızlaşıb. 
 
 Gəldi o qiyamət çatdı axır ki? 
Dərd elə yandırır, elə yaxır ki, 
Nadan savadlıya elə baxır ki? 
Savadlı utanıb savadsızlaşıb. 
 
Zəmanə sevgini ürəkdən silib, 
Çox quşun çox gülün nəsli kəsilib, 
Analıq duyğusu elə əksilib, 
Nə qədər ev var ki, övladsızlaşıb. 
 
Üz var ki, cavankən dərddən bürüşüb, 
Üz var ki, ənlikdən bezib qırışıb, 
Dərdlər bir-birinə elə qarışıb, 
Dərdin çoxluğundan dərd adsızlaşıb. 
 
Həyata bağlılıq nəs iş deyildir, 
Həyat yuxu verən həşiş deyildir. 
Həyat əmanətdir, bəxşiş deyildir, 
Bu inam yoxdur ki, can odsuzlaşıb. 
 
Ürək də tələsir, saat bir yana, 
Təzə də kif atır, boyat bir yana, 
Yaşamaq bir yana, həyat bir yana, 
Ölümün özü də urvatsızlaşıb. 

                                             23.01.2014 
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HƏQİQƏT 

 
Əsl həqiqət var, yadda qalası, 
Haq vardır nəticə, haq vardır səbəb, 
Qarşımda həqiqət ceyran balası, 
Arxamda həqiqət-zəhərli əqrəb. 
 
Həqiqəti tapıb, oyanırıqsa, 
Belə  bir axtarış əziyyət deyil. 
Həqiqətə çatıb dayanırıqsa, 
Demək bu da bütöv həqiqət deyil. 
 
Həqiqət axtardıq min bir həvəslə, 
Həqiqət  vəhdətdir öz-özlüyündə, 
Çirkinliyi keçir əsrdən-əsrə, 
Təmizliyi qalır təmizliyində. 

                                       12.01.2013 
 

İŞIQ 
 

Ay da pünhan olar üz göstərməsə, 
Aşkar olsun deyə işığı sönməz, 
O boyda Günəş də işıq verməsə, 
Qalar qaranlıqda Günəş görünməz. 
 
Mücərrəd işıqdır xəyal özü də, 
Budağa göylərdə, kökü ürəkdə, 
Gecəni də yanır o, gündüzü də, 
Özü göydə olur, yükü ürəkdə. 
 
Allah da gizlətmir aşkarlığını, 
O nuru görmürük yerdə nə fayda, 
Sübut etmək üçün öz varlığını, 
Gecə işıq verir, ulduz da, Ay da! 
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Gün doğub nurunu car eləyir ki, 
Hər məchul işığa doğ deməsinlər. 
Hər şey yoxluğunu  var eləyir ki, 
Onun varlığına yox deməsinlər. 

                                     13.01.2013 
 

NEYNƏSİN? 
 

Bu dünya sevincdən doymayıb hələ, 
Hamımız möhtacıq bir şirin dilə, 
Bir gəlin balanı bənzətsəm gülə, 
Bəs qönçə xəyallı bir qız neynəsin? 
 
Min sevinci udur bir ahu zarım, 
Qurtarmır yollardan heç intizarın, 
Elə ki, dağlara düşür güzarım, 
Lalədən söz açsam, yarpız neynəsin? 
 
Nolar həm çiçəyi, həm qarı sevsək? 
Yağışı sevəntək buxarı sevsək? 
Payıza göz yumub, baharı sevsək? 
Töküb göz yaşını payız neynəsin? 
 
Sevgi qara daşdan od çıxarıbdır, 
Torpaq daş üstə də ot çıxarıbdır, 
Ağız dilə görə ad çıxarıbdır, 
Dil susub qalırsa, ağız neynəsin? 
 
Yuvasız bir xəyal dərbədər gəzər, 
Səbəbsiz xəyaldan həzər, əlhəzər! 
Ürək od-ocaqsız məzara bənzər, 
Min il donub qalan sal buz neynəsin? 
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Ağasən, yazdığın səni haq eylər, 
Ölsən, kağız-qələm səni sağ eylər, 
Ağ kağız üzünü qara ağ eylər, 
Boşdusa ağappaq kağız neynəsin? 

                                      15.01.2014 
 
                   QORUYUR  
 

Gərəksiz sayılır ocaqda külllər, 
Amma kül ocaqda  közü qoruyur, 
Heç zaman bər-bəzək ummayan əllər, 
Üzə sığal çəkir, üzü qoruyur. 
 
Çeşmə bil qayanın sucaq yerini, 
Yad bilmə dağların uzaq yerini, 
Payız yarpaqları ocaq yerini, 
Nişanı, ləpiri, izi qoruyur. 
 
Hər fikrə-xəyala baxma yük kimi, 
Hərdən sərinlədir bir yelpik kimi. 
Baxma kipriklərə vecsiz tük kimi, 
Kiprik çəpər olub, gözü qoruyur. 
 
Demə zirvələrə duman-çən baxır, 
Dağa da, düzə də duman tən baxır, 
Demə qaya düzə hündürdən baxır, 
Qayalar tufandan düzü qoruyur. 
 
İnsan dərd göyşəyir hey xımır-xımır, 
Fürsət ələ düşür, ona göz yumur, 
İnsanlar həmişə göydən baxt umur, 
Yerdə öz haqqını özü qoruyur. 

                                  08.09.2013 
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                MƏNİM QÜSURUM! 
 

Bezib adamların soyuğluğundan, 
Paltarımı oddan geyinirəm mən, 
Dövran ki, kəsilir qəlbimə zindan, 
Coşub ürək kimi döyünürəm mən. 
 
Arsızam, sanki qəm tapılmayanda, 
Gözümdə zərrə nəm tapılmayanda, 
Mən deyən bir həmdəm tapılmayanda, 
Özüm ikiləşib deyinirəm mən. 
 
İnsandır boş sözlə xoş dindirən də, 
Yalanla bir qəzəb, kin söndürən də. 
Bir saxta, qusursuz sifət görəndə, 
Doğma qusurumla öyünürəm mən. 
  
Ağasən, bir can var köçəri səndə, 
Bayır görəndədir, içəri səndə, 
Yersiz danışanlar içərisində, 
Yerimi biləndə sevinirəm mən. 

                                                08.09. 2013. 
 

BİLSƏYDİN 
 

Ahım aşkardadır, dərdim dərində, 
Bilməzdim yandırıb, belə yaxardır, 
Bilsən, nə çəkmişəm mən gözlərindən, 
Gözünə başqa bir gözlə baxardın. 
 
Yandırdın qəlbimi nidalarınla, 
 Qəlbimdə olsaydın necə çıxardın? 
 Dünyaya sığmırsan ədalarınla, 

        Mənim ürəyimə necə sığardın? 
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Gəlişin zülümdür, gedişin zülüm, 
Bu dərdi duysaydın, şöhrətlənərdin, 
Bilsəydin mən nələr çəkirəm, gülüm, 
Yazığın gəlməzdi, heyrətlənərdin! 
 
Ürəyi bir kərə dolmayanlara, 
Bu dünya nəşəli bir künc görünür, 
Sevgisi, duyğusu olmayanlara, 
Məcnun sevgisi də gülünc görünür. 
 
Bu təzad dünyanın öz mərəzidir, 
Çox dərdi gizlində, az dərdi üzdə. 
Bu dünya tək gözlü bir tərəzidir, 
Bir gözdə çəkilir yaxşı da, pis də. 

                                               26.01.2013. 
 

ÜRƏK 
 

Dünyada ən zərif pərdə ürəyim, 
Pərdə necə dözür dərd yığılanda. 
Elə öyrəşib ki, dərdə ürəyim, 
Özü dərd bişirir dərdsiz qalana. 

                                                               26.01.2013 
 
NİYƏ BU CAHANA GƏLMƏMƏLİYDİK 

 
Mənimlə olsa idi, mən cahana gəlməz idim, 
Məni gətirdilər, amma mən ona gəlməz idi. 
                                                                    
                                                                  Seyid Əzim 

Müqəddəs ruhuna sorğun var, ustad, 
Biz niyə cahana gəlməməliydik? 
Hər daşın dibindən qopur bir fəsad, 
Biz niyə bunları bilməməliydik? 
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Niyə boş qalaydı çöllərin daşı? 
Niyə bu təbiət qalaydı naşı? 
Niyə bir körpənin gözündən yaşı, 
Məhrəm əlimizlə silməməliydik? 
 

Torpaq da şad olur bər-bəzəyilə, 
Əlvan quşlarıyla, bör-böcəyilə, 
Niyə bu dünyanın  gül-çiçəyilə, 
Ürəkdən sevinib, gülməməliydik? 
 

İşimiz, gücümüz başdan aşırsa, 
Yollar arzumuzla rəvanlaşırsa, 
Dünya sevgimizlə cavanlaşırsa, 
Biz gərək heç onda ölməməliydik! 

                                         29.01.2013. 
ELƏMƏZ 

 

Ey könül, hər gözəli can özünə bənd eləməz, 
Dərdsizə dərdi demə, dərdi alıb dərd eləməz. 
 

Əşli insan olanı dərdi də müdrik eləyər, 
Əsli namərd olanı dərd də yonub mərd eləməz. 
 

Sevgisiz bir ürəyin cövhəri də daşdır elə, 
Eşq olan bir ürəyi qış özü də sərt eləməz. 
 

Aldanıb arzulara yol gedirik biz məzara, 
Bizə bu çərxi-fələk başqa cürə fənd eləməz. 
 

Yaşamaqçün həyatın min sınağı, şərti də var, 
Amma kəmfürsət ölüm hər diləyi şərt eləməz. 
 

Tək həqiqət budu ki, hər gecənin gündüzü var, 
Bu həqiqət adamı ömrü boyu pərt eləməz. 
 
Ağasən, öz ürəyin sən demə allahın imiş 
Yoxsa gizlində qalıb,öz-özünü pərdələnməz!       
                                                                  14.01.2014. 
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HAQQ 

 
Haq quşunun bir qanadı itibdir, 
Babaların amanatı itibdir. 
Dilin hissi, ağzın dadı itibdir, 
Bağ-bağçanın naz-neməti dəyişib. 
 
Pərvanətək sevgi odu gəzər qəm, 
Məhəbbətsiz bir ürəkdən bezər qəm. 
Sevgi verib, can olubdu  əzəl qəm, 
Bu qəmin də qəniməti dəyişib. 
 
Əvvəl gələn qəmin yolu dar idi, 
Qəm vardı ki, könüllərə yar idi. 
Ölümün də öz sifəti var idi, 
Ölümün də sir-sifəti dəyişib. 
 
Gör nə qədər günlər keçib, boş-bekar, 
Bağlı günə tapmışıqmı biz açar? 
Ayrı-ayrı adamlarmı günahkar , 
Ya bir dövrün mərifəti dəyişib. 
 
Daha dövrün mənzərəsi başqadır, 
Haqqa baxan pəncərəsi başqadır. 
Bazar qalıb, daş-tərəzi başqadır, 
Söz qiyməti, düz qiyməti dəyişib. 

                                           10.01.2014. 
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SƏNSƏN SON SAHİLİM 

 
Həsrətdən yük aldım, büküldü qəddim, 
Bü yüklə ölüncə mən yanmalıyam. 
Sənsən son sahilim, sonuncu həddim, 
Mən sənə çatanda dayanmalıyam. 
 
Dilsizəm sulartək sənin yolunda, 
Tufanlar gələndə suyun dili var. 
Dünyada ən böyük okeanın da, 
Öz axır həddi var, öz sahili var. 
 
Mən də bir ümmanam bu kainatda, 
Hələ yağışlar var, ümman dolacaq. 
Bir gün qurusam da ayağın altda, 
Coşğun sularımın izi qalacaq. 
 
Mən bir ocaq olam, sən od verəsən? 
Sönərmi bu ocaq bir də nə bilim! 
Mən bir od dənizi olsam, görəsən, 
Gülüm, olarsanmı mənim sahililm? 
 
Məhəbbət dünyanın şirin dilidir, 
Yatan duyğuları bu dil ayıltsın! 
Ölüm ömürlərin son sahilidir, 
Sən sahilim ol ki, ölüm qayıtsın! 

                                                    1989 
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NƏSİHƏT YOX, VƏSİYYƏT 

 
Yaxşı dost güzgüdür, bax o güzgüyə, 
Yüz eybini desə, söymə ay oğlum! 
Özgə paltarı gey, səni özgəyə, 
Oxşadan paltarı geymə, ay oğlum! 
 
Yersiz şübhələnmə yad heybəsindən, 
Çəkin bir namərdin vəzifəsindən. 
Əy barlı budağı, dər meyvəsindən, 
Onu sınanacan əymə, ay oğlum! 
 
Müəmmalı olur bağlı qapılar, 
Zər varsa içində, daş da çapılar. 
Haq iş görmüsənsə, öyən tapılar, 
Durub öz-özünü öymə, ay oğlum! 
 
Babalar Göy deyib, yerə diz çöküb, 
Hər gücsüz demə ki, şirə diz çöküb. 
Hər təzə deyilən pirə diz çöküb, 
Sonra da dizinə döymə, ay oğlum! 
 
Payı pay gətirir, sən payı çox ver, 
Mərdlə  görüşəndə əlini şux ver. 
Uşağı sevindir, cavana ruh ver, 
Qocanın qəlbinə dəymə, ay oğlum! 
 
Ürək qəm sərgisi, dərd xeyməsidir, 
Ölümdən savayı nə var, bəsidir. 
Baxtın özü də bir gül düyməsidir, 
Əl ilə açılmır düymə, ay oğlum! 
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Batar Ağasənin dili, səsi də, 
Yenə yamsılamaz özgə səsi də. 
Düz deyər dilimin hər tikəsi də, 
Kəsilsə lap qiymə-qiymə, ay oğlum! 

                                                      
  05.02.2014. 

 
BƏS DEMƏYİN SİZ 

 
Küsməyin, dəstədən geri düşəndə, 
Hönkürüb ağlayın, yeri düşəndə. 
Ayağımız bir az əyri düşəndə, 
O saat taleyə nəs deməyin siz. 
 
Bir işin lap təməl daşısınızsa, 
Yenə yaxşı olun, yaxşısınızsa. 
Özünüz həyata naşısınızsa, 
Özgəyə həyatdan dərs deməyin siz. 
 
Soyuq  söz söyləmə can alışanda, 
Gör kimlər eşidir sən danışanda! 
Sevincə bir azca qəm qarışında, 
Kədərlə aranı kəs deməyin siz. 
 
Qocafəndi gedin qocalmısızsa, 
Aşağıya baxt ucalmısızsa. 
Astarı üz ilə tərs salmısızsa, 
Dünyanın işinə tərs deməyin siz. 
 
Təzə arzumuza çata-çata biz, 
Gedirik günaha bata-bata biz, 
Sevgiylə bağlıyıq bu həyata biz, 
Sevgiyə quruca səs deməyin siz. 
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Çox da ki, min dərdin nəvasıyam mən, 
Dünyaya hələ çox baxasıyam mən. 
Nəyə bəs desəniz lap razıyam mən, 
Təkcə yaşamağa bəs deməyin siz. 

                                                               10.02.2014. 
 
  

ÜRƏYİMLƏ BİR YERDƏYƏM 
 

Ümidimi yüz eyləyən, 
Yollarımı düz eyləyən, 
Məni məndən hifz eyləyən, 
Mələyimlə bir yerdəyəm. 
 
Məni göylərə göndərən, 
Məni göylərdən endirən, 
Qəm də verən, dəm də verən, 
Fələyimlə bir yerdəyəm. 
 
Yoxdur könlümdə cah-calal, 
Can de, canımı da gəl al. 
Suyu halal, duzu halal, 
Çörəyimlə bir yerdəyəm. 
 
Mənə haram buyurmazlar, 
Qanı candan sıyırmazlar, 
Məni məndən ayırmazlar, 
Ürəyimlə bir yerdəyəm. 
 

                                                               10.02.2014. 
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ÜRƏK 
 

Ürək var ki, daş sinədə sozalır, 
Bir çeşmədir, suyu artır, azalır, 
Arzular var, kam almamış qocalır, 
Arzunun da qocası var, gənci var. 
 
Ürək var ki, qar içində qaradaş, 
Keçməz olmaz, ara çəpər, ara daş, 
Ürəklərdə nifrət kimi qara daş, 
Ürəklərdə sevgi kimi inci var. 
 
Bir günəşi gətirsən də ürəyə, 
Şimşək gücü ötürsən də ürəyə. 
Qırx məşəllə lap girsən də ürəyə, 
Ölənəcən görünməyən küncü var. 

                                                                           2014 
 

BİR QƏLBİN HƏSRƏTİ 
 

Mənim naləm idi sarı simdəki, 
Fikrimdə qanadsız uçurdu hər şey. 
Başqa dünya idi içərimdəki, 
Ürəyimdən özgə susurdu hər şey. 
 
Susuruq, arzunun qulu olanda, 
Ürək dərdi-səri qucmaq üçünmüş, 
Sən demə ürəklər dolu olanda, 
Dillər ağızlarda susmaq üçünmüş. 
 
İnciyir gələn də, küsür gedən də, 
Hər şey nisyədisə, nədir nağdımız? 
Məhrum etmək üçün bizi nədənsə, 
Utancaq eyləyir bizi baxtımız. 
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Min-min ah çəkilir, zəmanə yanmır, 
Utanmayanları nacins eyləyir. 
Həyasız zəmanə özü utanmır, 
Bizi utandırıb, aciz eyləyir. 
 
Gələndə biz dərdin özüylə gəldik, 
Arzuya dönəndə quru səs olduq. 
Dünyaya gələndə səs-küylə gəldik, 
Axırda gör necə lal-dinməz olduq. 
 
 
Dilsiz ağızsızsa bu dünya sərtdir, 
Çətindir taleyə heç əyilməmək. 
Arzuya çatmamaq bir ayrı dərddir, 
Dəhşətdir arzunu deyə bilməmək. 
 
Həyat ömürlüdür, ölüm ömürsüz, 
Həyatım məzara yaralı köçdü. 
Ömrüm başdan-başa səsiz-səmirsiz, 
Ölümümsə haylı-haraylı keçdi. 
 
Dünyada əbədi yer tutmaq üçün, 
Tər-təmiz bir ürək tapıb qalasan. 
Təzədən dünyaya qayıtmaq üçün, 
Gərək  ürəklərə hopub qalasan. 

 
QALAR DÜNYADA 

 
Bir sarayın daş-divarı əyilər, 
Min il keçər, binə qalar dünyada. 
Göstər, hanı o yeyilən, geyilən, 
Bir deyilən qalar yenə dünyada. 

                                                   2014 
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HAMIYÇUN SABAH VAR, SƏNİNÇÜNSƏ YOX 

Mərhum Babacan qardaşıma! 
 

Hər şənbə günləri, bazar günləri, 
Deyirdim qardaşım bu sabah gələr. 
Deyirdim açılar dərd düyünləri, 
Bəlkə can evinə intibah gələr. 
 
Çökür ürəyimə dərd intizarı, 
Həftə mənim üçün cəmi beşcə gün. 
 
O vaxt gözləyərdim həftə, bazarı, 
İndi o iki gün dərddir mənimçün. 
 
Könlüm qapısını bağlayıram mən, 
Sənsiz nə xeyri var gün görməyimin. 
İndi gizli-gizli ağlayıram mən, 
Mənası varmıdır hönkürməyimin? 
 
Ölüm özlüyündə nə qorxudur ki?! 
Ölüm gəlibdisə getməz boş-bekar. 
Ölümün ən ağır yolu budur ki, 
İnsan, öldüyünü görsün aşikar. 
 
Vardı qohum-qardaş, vardı yiyə də, 
Bəlkə sən özünü tənha bilmisən. 
“Ölürəm” sözünü xidmətçiyə də, 
Utana-utana deyib, ölmüsən. 
 
Bir qansız taleyin qulu olanın, 
Xəyalı çırpınır, fikri çaş qalır. 
Nədənsə ürəyi dolu olanın, 
Dili ya tutulur, ya da boş qalır. 
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Bəlkə lap ölüm də peşimandı ki, 
Dilin bəmdə idi, zilin yox idi. 
Onunçün ağzımda dilim yandı ki, 
Bu qədər dərd üçün dilin yox idi. 
 
Həyatdan ölümə köçdün bir anda, 
Amma heç xatirən ölü görünmür. 
Kül olur, kül olur hər şey yananda, 
Dilsiz yananların külü görünmür. 
 
Torpağın təzə baxt verəcək sənə, 
Baxtın nə idisə, o baxt qurtarıb. 
Hələ çox sabahlar gələcək yenə, 
Daha sənin üçün sabah qurtarıb. 
 
Daha nə qalıb ki, mənə ömürdən, 
Bir zülmət gecə də görüşərik biz. 
Dilsizsən, səninçün dil taparam mən, 
Dərdi iki qardaş bölüşərik biz. 
 
Bir mərdi ömürdən doyura bilsə, 
Lal kimi  dinmərəm, süst olaram mən. 
Yaxşıyla yamanı ayıra bilsə, 
Ölümlə əbədi dost olaram mən. 

                                                  22.02.2014 
 

DÜNYA ONA GÖRƏ DAİRƏDİR Kİ, 
 

Dünya dairədir, sirri nədir ki? 
Sərhəddi açmasın dərə, dağ yenə. 
Dünya ona görə dairədir ki, 
Uçduğumuz yerə qayıdaq yenə. 
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Saxlayır hamını dünyanın ovcu, 
İstədiyi səmtə ötürsün bizi. 
Üstündə uzanan yolların ucu, 
Dönüb evimizə gətirsin bizi. 
 
Dünya ona görə çevrələşib ki, 
Bəşərin vətəni eyni yer olsun. 
Dünya ona görə dövrələşib ki, 
Sirri min olsa da, şəkli bir olsun. 

 
 
Dünya qopa bilməz öz məhvərindən, 
Hamı bu məhvərlə birləşə bilsin. 
İnsanlar qaçmasın  biri-birindən, 
Hamı bir oylaqda yerləşə bilsin. 
 
Dünya kürə kimi elə bişib ki, 
Dünyanın sehrindən biz cavanlaşaq. 
Dünya ona görə  kürrələşib ki, 
Bu kürrə içində mehribanlaşaq. 
 
Dünyanın yolları nə qədər uzun, 
Dünyatək şirindir yol havası da. 
Dünya yuvamızdır, bəlkə onunçun, 
Dövrə şəklindədir quş yuvası da. 
 
Top kimi nəfəslə elə şişib ki, 
İnsan nəfəsilə yol gedə bilsin. 
Bir dövrə şəklinə dünya düşüb ki, 
Bəşərin başına dövr edə bilsin. 

                                    2014. 
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MİNİATÜRLƏR 
QARANLIQ QUYUYA İŞIQ NƏ LAZIM 

 
Ürəyin özünün duyğusu yoxsa, 
Ürəyə kənardan qıcıq nə lazım. 
Qaranlıq quyunun suyu yoxdusa, 
Bu susuz quyuya işıq nə lazım! 

                                                   2014 
 

NƏDİR Kİ BU ADƏT? 
 

Nədir bu gərdişdə görən bu adət, 
Dünya həm dolanır, həm dolandırır. 
Kimini dünyada sevinc, səadət, 
Kimini dünyada qəm dolandırır. 

                                                        2014. 
 

                       ANA 
 

Bir az başımızdan qəm ötüşəndə, 
Ana gözümüzdə dayanıb durur. 
Çətinə düşəndə, dara düşəndə, 
Yüz yaşlı qoca da ana çağırır. 

                                          1982 
 
                          TORPAQ 
 

Torpaqdan eşqini ayırmayanda, 
Ürəyi doydurar, gözü doydurar. 
Torpağın neməti doyurmayanda, 
İnsanı torpağın özü doydurur. 

                                        1982 
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SIĞINACAQ VER 

 
Mənim ürəyimə qəm çin-çin düşüb, 
Qarşıdan qış gəlir, od ver, ocaq ver. 
Könlüm dərd əlindən didərgin düşüb, 
Ona öz qəlbində sığınacaq ver. 

                   
1979 

QADAĞA 
 

Qadağan olunmuş meyvəni yedi, 
Həvva bu dünyada günah yaratdı. 
Qadağan nə qədər artdı, bərkidi, 
Günah da o qədər çoxaldı, artdı. 
 
Günahlar olmazdı bəlkə kökündən, 
Əgər getməsəydi diləklər bada. 
İnsan sərbəstliyi pozulan gündən, 
Günahlar yarandı qoca dünyada. 
                                                                 1979 

 
YOVŞAN ƏTRİ 

 
İnsanı məst edən ətirlər kimi, 
Çəkin şüşələrə kövşən ətrini. 
Haçan qamarlasa dərd ürəyimi, 
Səpin ürəyimə yovşan ətrini. 
 
Tərpədir könlümü bir dəli həsrət, 
Həsrəti bir olmur hər alışanın. 
Hər ota bir ətir verib təbiət, 
Doğmalıq ətri var acı yovşanın. 
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Yovşan, yovşan kimi bitdi, yaşadı, 
Düşəndə kövrəltdi, ağlatdı ancaq. 
Acı yovşan kimi tanındı, adı, 
Şirin xatirələr yaratdı ancaq! 

                                               1979 
 

SAZIN SEHRİ, RUHUN MEHRİ 
Sazın sehrkarı Ədalət Nəsibova! 
 
Tellər barmaq altda çəkir zəbanə, 
Pərdələr üstündə dərd xanə-xanə. 
Tellərdən od qopur, yanır zəmanə, 
Sən bir həsrətə bax, dərd möhnətə bax! 
 
Gələn ürəklərdə, gedən yaddadı, 
Hardasa bir ömür bata-batdadı. 
Od tutdu, Kərəmin goru çatdadı, 
Sazda bu sehrə bax, bu fitrətə bax! 
 
Əllər hardan belə sehrbaz oldu, 
Möhnətdən, sevincin ömrü az oldu. 
Döndü Ədalətin qolu saz oldu, 
Bu zərif tellərdə sən qüdrətə bax! 
 
Saz sözə bal qatıb, şansız yaşadır, 
Can alıb, insanı  cansız yaşadır. 
Ürəyi dondurub, qansız yaşadır, 
Könül, bu sehrə bax, məharətə bax! 
 
Gör “ Yanıq Kərəmi” nə qan eylədi, 
Tellər nalə çəkdi, fəğan eylədi. 
Yanana yanğıyla dərman eylədi, 
Dolan, min-min  yanan şəhadətə bax. 
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Şaham, saz yanında  mən qul da qalsam, 
Düşüb yol üstündə lap çul da qalsam. 
Könül, küsmə min il yoxsul  da qalsam, 
Saz kimi, söz kimi var-dövlətə bax! 
 
Can verəm canımı tuta bir savab, 
Gözümdən sel axsın, su da bir savab. 
Saz üstə can versəm, bu da bir savab, 
Saza can verəndə fəxarətə bax! 
 
Mənim hər axşamım, hər sabahım saz, 
Ruhumun kökündən qopan ahım, saz. 
Qibləm “Kərəmidir” qibləgahım saz, 
Könül ölsəm saza, Ədalətə bax! 
                                                            22.02.2014 

 
YADİGARAM MƏN 

 
Ürək doludursa, dil söz-sovcudur, 
Yerim hər nədisə, baxtın ovcudur. 
Ömrümçün bilinməz bir vaxt ovçudur, 
Bir gün bu ovçuya bir şikaram mən. 
 
Bir cahilin üzü mənə tuşdusa, 
Biçarə yanında günüm xoşdusa. 
İki  əlim dolu, qəlbim boşdusa, 
Demək bu dünyada boş-bekaram mən. 
 
Şam sönər, yağ qalar  yenə də şamdan, 
Dam uçar, nişanə qalar o damdan. 
Sağamsa, məzarda yatan atamdan, 
Ölsəm, öz sözümdən yadigaram mən. 

                                           09.02. 2014 
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YAŞADIR MƏNİ 
 

Gülüm, nə gecəm var, nə də gündüzüm, 
Nə axşam ovudur, nə səhər məni. 
Ağlayır ürəyim, ağlayır gözüm, 
Boğur gizli-gizli  bir qəhər kimi. 
 
Könül sənə görə  doymaz ömürdən, 
Eşqin nə söyləsə çıxmaz əmrdən. 
Sən olan dünyada yaşayıram mən, 
Bu ümid yaşadır bir təhər məni. 

                                                  1979 
 
MƏNİM ÜRƏYİMDİR MƏNİM ALLAHIM 
 

Mənim ürəyimdir, mənim allahım, 
Sinəm od, boğazım od bacasıdır. 
Hər nəfəs alanda çəkilən ahım, 
Allah kəlməsinin son hecasıdır. 

                                                      2014 
 

HƏLƏ MİN ŞÜKÜR 
 
Həmişə yollara tutdum üzümü, 
Gecəmə tapşırdım çox gündüzümü. 
Hər səhər yuxudan qalxıb, özümü, 
Mən yenə salamat, sağ görürəmsə, 
Hələ min şükür! 
 
Gəlib tülkü çıxıb, mən şir saydığım, 
Adicə daş olub, mən dür saydığım. 
Həm övliya bilib, həm pir saydığım, 
Başını dik tutan dağ görürəmsə, 
Hələ min şükür! 
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Dözdüm, çox demədim mən öz şələmə, 
Dərdlərim tökülər, çox silkələmə. 
Kitaba, dəftərə, kağız, qələmə, 
Baxmağa gözümdə yağ görürəmsə, 
Hələ min şükür! 
 
Göydən min dərdi-sər axıb dünyaya, 
Zəmanə təzə rəng yaxıb dünyaya. 
Hələ öz gözümlə baxıb dünyaya, 
Qaranı qara yox, ağ görürəmsə, 
Hələ min şükür! 
Söz qısılıb qalır qorxaq içində, 
Yalançı içində, yalaq içində, 
Min böhtan içində,nahaq`içində, 
Lap bircə zərrə də haq görürəmsə, 
Hələ min şükür! 
 
Çox vaxt bəm olmuşam mən zil içində, 
Uca boy ummadım bir fil içində. 
Mən yüz başa bəla cahil yanında, 
Başımı həmişə şax görürəmsə, 
Hələ min şükür! 

                                              2014 
 
KÖNÜL MƏNDƏN NƏ UMURSAN? 
 

Hər şey yananda kül olur, 
Kül odundan yüngül olur. 
Bir dən dönüb sünbül olur, 
Daha məndən nə umursan? 
 
Gözdən düşən gözə girir, 
Göz çox baxıb, tor gətirir. 
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Qar da verir, bar da verir, 
Duman-çəndən nə umursan? 
 
Sən nəfəsim, sən ahımsan, 
Mənim axır pənahımsan, 
Tutaq ki, sən allahımsan, 
Mən də bəndən, nə umursan? 
 
Dünya evdir, təməli boş, 
Hey fırlanır, əməli boş. 
Dünyaya gələn əli boş, 
Sən gedəndən nə umursan? 
 
Vətən sənə bir can verib? 
Damarlarına qan verib. 
Sənə ümid, güman verib, 
Sən Vətəndən nə umursan? 
 
Ürəyim zədən-zədəndir, 
Bilirəm dərdi nədəndir, 
Dərdsiz bədən boş bədəndir, 
Boş bədəndən nə umursan? 
 
Səndən ötən mənə yetir, 
Dünya dərdi ötür-ötür. 
Öz dərdindən bir dərs götür, 
Hər ötəndən nə umursan. 
 
Könülsüz yerə yönüm yox, 
Könülsüz tanrım, dinim yox. 
Könül, sənsiz bir günüm yox, 
Daha məndən nə umursan? 

                                                  2014 
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ANA TORPAQ 

 
Vətənin qoynudur, ən mərhəm qucaq, 
Bunu unutmaram, nə qədər sağam. 
Torpaqla oynadım uşaqkən, ancaq, 
Bilmədim özüm də gəzən torpağam. 
 
Torpaqda izimiz haq hökmünədək, 
Yox olmur, gizlicə keçir ürəyə. 
Doğulduğun gündən ölən günədək, 
Vətəndə nə varsa, köçür ürəyə. 
 
Torpağam, bilirəm bunu o başdan, 
Can oldum ki, hələ çöl-bayır görüm. 
Ayırmaq asandır torpağı daşdan, 
Torpağı torpaqdan gəl ayır görüm. 
 
Vətən torpağıdır anamın südü, 
Bu südü dananlar itdi, heç oldu. 
Torpağa yem olan bitdi, böyüdü, 
Torpağı yeyənlər görən necoldu? 
 
Ömür-gün dediyin elə gödək ki, 
Gərək canbir olub dərd uzatmayaq. 
Torpağa biz elə halal gedək ki, 
Vətən torpağına haram qatmayaq. 
 
Baxıram torpağa mən dinim kimi, 
Dayanır allahla o, bir cərgədən. 
Yeyilə bilsəydi torpaq yem kimi, 
Müqəddəs olmazdı belə bəlkə də. 
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Mərd üçün nəfəsdir, namərdçün qəfəs, 
Mübarizlərim var, həmişə sərvaxt. 
Vətən açıq-açıq, Vətən bəhsəbəs, 
İntiqam hissilə satıldı hərvaxt. 
 
Bir azca tarixi gəl çəkək dala, 
Var Babək sevənlər, Qarpaq sevənlər. 
Torpağın altında ölümlər qala, 
Torpağın üstündə torpaq sevənlər. 
 
“Vətən” deyiləndə qabarar sinə, 
Vətən sevgisindən can alır Vətən. 
Dünyada ən şirin həyatdır yenə, 
Vətənsiz həyatsa-ürəksiz bədən. 
 
Vətənsiz “xoşbəxtdir” desəm, inanma, 
Qeyrətsiz vətənin özündə məhbus. 
Miras övladlara bölünər, amma, 
Vətənim yadlara bölünüb, əfsus! 
                                                            2014. 
 

TƏNHA TUT AĞACI 
 

Susur həyətımızdə, 
Kimsəsiz tut ağacı. 
Bir vaxt səsli-səmirli, 
İndi sükut ağacı. 
Mənim tənha ağacım, 
Min bəhrəli ağacdan, 
Mənim baha ağacım. 
Yandı xatirələrim, 
Bişdi xatirələrim, 
Kül altında qor kimi, 
Kəndimin yollarına, 
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Düşdü xatirələrin. 
Xəstə nardan şişəntək, 
Keçən günlərdən ötrü, 
Şişdi xatirələrim, 
Xatirələr yolunda, 
Bir bənd, tıxac görmədik, 
Mən tut ağaclarıtək, 
Kövrək duyğu yaradan, 
Başqa ağac görmədim! 

                                       2014 
 

ATDIQ  DÜNYANIN ÜSTÜNƏ 
 

Hoydu-hoyduya çox uyduq, 
Getdik fənanın üstünə. 
Daş-divarı əyri qoyduq, 
Əyri binanın üstünə. 
 
Vuran vurur, qıran qırır, 
Hamı nahaqqa yön durur. 
Qudurub yaman çımxırır, 
Qanmaz qananın üstünə. 
 
Kimlər kimlərçün dərd çəkib? 
Namərdin  yükün mərd çəkir. 
Bir mal həkimi xətt çəkir, 
İbni-Sinanın üstünə. 
 
Hər quşa vermə hər dəni, 
Qudurub dartar gərdəni. 
Qeyrətsiz güllü pərdəni, 
Çəkər zinanın üstünə. 
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Hərənin ayrı səngəri, 
Hərənin ayrı ləngəri. 
 
Oğul pul üçün xəncəri, 
Çəkər ananın üstünə. 
Gərəkli yerə yox olduq, 
Gərəksiz  yerə soxulduq. 
Xoş gündə də biz yıxıldıq, 
Qara gümanın üstünə. 
 
Doğrunu yalana satdıq, 
Halalı harama qatdıq. 
Dünyaca günaha batdıq, 
Atdıq dünyanın üstünə. 

                                            2014 
 

BƏDBAXT O KƏSDİR Kİ, 
 
Ömrünü dərd ilə bərkidir insan, 
Görən kim həyatı heç sərt görməyib. 
Dünyanı dərd ilə dərk edir insan, 
Bədbəxt o kəsdir ki, o dərd görməyib. 

                                                   2014 
 

MÜMKÜN OLAN KİMİ  YAŞAMIŞAM MƏN 
 
Mən ömrə yanmadım, yaşa yanmadım, 
Öz yuvama uyğun yatan quşam mən. 
İstədiyim kimi yaşayammadım, 
Mümkün olan kimi yaşamışam mən. 

                                                        2014 
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BƏS NİYƏ ASLI QALMIŞIQ 
 

Biz hey ləngiyirik, vaxt ötür yeyin, 
Itib yanan ürək, düşünən beyin, 
Min bir dərd içində, niyə ərköyün, 
Niyə dəymədüşər, nazlı qalmışıq. 
 
Bəs hanı qayğımız öz dilimizçün? 
Yad bəzək gəzirik mənzilimizçün. 
Matəm saxlamırıq öz ölümüzçün, 
Özgəyçün nə qədər yaşlı qalmışıq. 
 
Bəs kimdən gizlənib, örtülürük biz? 
Qaçıb, yad evinə dürtülürük biz. 
Yad ələ belə ki, sürtülürük biz, 
Niyə beyni-başı paslı qalmışıq. 
 
Haqqı yad sözüylə sınayırıq biz, 
Ancaq düz deyəni qınayırıq biz. 
Özgə havasına oynayırıq biz, 
Nə əcəb kamanlı, sazlı qalmışıq. 
 
Mənim öz təsəllim-könül mülküdür, 
Məni nə yox sıxır, nə var hürküdür. 
Biz çox deyirik ki, pul əl çirkidir, 
Bəs niyə bu çirkdən aslı qalmışıq? 
 
Pay aldıq süfrədə qalan qalıqdan, 
Qovdular, çıxmadıq biz aralıqdan. 
Biz çox şey ummuşuq qızıl balıqdan, 
Yenə həmin köhnə taslı qalmışıq. 

                                                                      2014 
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           BAŞA SAL MƏNİ 
 
Şirin gülüşünlə ya isit məni, 
Ya da yazdan alıb, qışa sal məni. 
Ovut ürəyimi, gəl eşit məni, 
Sonra da dağa sal, daşa sal məni. 
 
O qara gözləri ayırma məndən, 
Yaralar açılar sinəmdə dən-dən. 
Dilini bilmirəm səni sevəndən, 
Gör könlüm nə deyir başa sal məni. 

                                                     1982    
 BAŞABAŞ 

 
Baş apardım hər dərdinə dünyanın, 
Baş ağrıtdım, baş ağartdım başabaş. 
Başa düşdüm, başdan aşdı ziyanım, 
Baş qoşmadım, başda yatdım başabaş. 
 
Daşa döndüm pir dedilər daşıma, 
Şüşə oldum, daşlar çıxdı qarşıma. 
Baş vurmadım, dolandılar başıma, 
Baş endirdim, qəmə batdım başabaş. 
 
Başdan keçən yetməz başa dünyada, 
Yaşdan keçən dönməz qısa dünyada. 
Başım dəydi daşdan-daşa dünyada, 
Hər günümdən bir tam daddım başabaş. 
 
Baş ağardı, günlər məni qocaltdı, 
Qəm güc gəldi, ürəyimdə güc artdı. 
O yerdə ki, qəm başımı ucaltdı, 
Sevincimi qəmə satdım başabaş. 
 

  126 

Baxt qapısı bağlansa da kilidlə, 
Cildə girib, tanınmadım cilidlə. 
Dolaşaram bircə zərrə ümidlə, 
Bu dünyanı addım-addım,başabaş! 
 
Baş girləyib, mən girmədim hər dona, 
Başdan çıxıb, baş vurmadım hər yana. 
Ömrü qoydum ayağımın altına, 
Baş ucaldan yaşa çatdım başabaş! 

                                                             1982 
 

XOŞBƏXT OLUR 
 

Qov gözündən boz dumanı, 
Sözlə ovut, söz umanı. 
Ürək bir ümid gümanı, 
Var biləndə xoşbəxt olur. 
 
Bax gecənə, gündüzünə, 
Sevgi balı qat sözünə. 
Yar ki, baxır yar gözünə, 
Göz güləndə xoşbəxt olur. 
 
Söndürmə qəlbin közünü, 
Sevgiyə döndər üzünü. 
İki könül, sevgisini, 
Tən böləndə xoşbəxt olur. 
 
Sevgi yağa yer üzünə, 
Qəlb oduna qəlb işinə. 
Sevgi, ana sevgisinə, 
Çevriləndə, xoşbəxt olur. 
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Qayğı umar qoca, cavan, 
Tənha qəlbin dərdi yaman. 
Ağlar gözü bir mehriban, 
Əl siləndə xoşbəxt olur. 
 
Eşq allahı var, bəndə yox, 
Od çöldə var, çəməndə yox. 
İnsan oğlu sevəndə yox, 
Seviləndə xoşbəxt olur! 

                                              2014 
 

ELƏ BİLİRƏM Kİ, DÜNYA MƏNİMDİR 
 

Dünyanı özünə çıxır hər insan, 
Elə bil onunçün bu dünya təkdir. 
Elə bilirəm ki, getsəm dünyadan, 
Dünya başqa cürə dəyişəcəkdir. 
 
Keçir ürəyimdən cövrü cəfası, 
Hər şey öz boynuma biçilib ancaq. 
Elə bil dünyanın zövqü-səfası, 
Mənim ürəyimə ölçülüb ancaq. 

                                                        2014 
 

ÜRƏK  DÜNYADIR 
 

Başımda fikirlər həmişə dalğın, 
Könül, ürəyimdə eşit, nələr var. 
Qışın ortasında sinəmdə yanğın, 
Yayın ortasında üşütmələr var. 

                                                     2014 
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NİYƏ XOŞBƏXTLİYİ  BƏXŞ EDƏMMİRİK? 

 
Bir məsum gözəlin gülüşlərindən, 
Dərdə məlhəm olan yerişlərindən. 
Bir dostun əbədi etibarından, 
Bir insan oğlunun şah vüqarından, 
Könüllər açılır, könüllər gülür. 
Gözlərdən nur yağır, şəfəq tökülür. 
Bir yaxın qonşunun xoş sifətindən, 
Bir yetgin cavanın mərifətindən, 
Qohumun, qardaşın şirin dilindən, 
Könüllərə axan işıq selindən, 
Bəşər övladının mərd rəftarından. 
Könül sirdaşından, könül yarından. 
Bir xoş üz görəndə xoşbəxt oluram, 
Qəlbini, ruhunu, arzularını, 
Tərtəmiz görəndə xoşbəxt oluram. 
Lap bir özgənin də gedən yolunu, 
Vallah düz görəndə xoşbəxt oluram. 
Əngin səmalardan, boş xülyalardan, 
Xoşbəxtlik gözləmək, vallah hədərmiş, 
Dünyaya, həyata bax bir, ay insan, 
Xoşbəxtlik, səadət gör nə qədərmiş! 
 
Niyə dumanlansın ürəklərimiz, 
Sevinci kədərə nəqş  edəmmirik? 
Bəs niyə bu qədər xoşbəxtliyi  biz, 
Uman insanlara bəxş edəmmirik? 

                                                     2010 
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ŞAİR TALEYİ 

Şair qardaşım Taleh Həmidə 
 

Fikri Məcnun kimi səhralar gəzər, 
Şairin ömrünü dərdi-sər bəzər. 
Alışan ürəyi laləyə bənzər, 
Köksündə dağı var lalələr kimi. 
 
Bir aləm söz deyər, sözdə görünməz, 
Közərər köz olar, közdə görünməz. 
Xəyalda qeyb olar, üzdə görünməz, 
Çağlayar içində nalələr kimi. 
 
Ürəyin görünməz bir başı da var, 
Görünməz dünyanın sirdaşı da var. 
Şair sevincində göz yaşı var, 
Qurumaz gül üstdə jalələr kimi! 
 
Kim deyir kədərsiz nəşədir şair, 
Səbri daş, ürəyi  şüşədir şair. 
Gecə-gündüz yanan məşəldir şair, 
Sözü işıq saçar halələr kimi. 
 
Şair külə dönür, külü də sönmür, 
Odunun içində tüstü görünmür. 
Şair bir ömürdür, şer bir ömür, 
Yanar ayrı-ayrı talelər kimi!           

                                2010 
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YAXŞIDIR 

 
Yol görmüşəm, ol bu yolun yolçusu, 
Yüklü ötmək, boş ötməkdən yaxşıdır. 
Yollar var ki, gecə olam yolçusu, 
Gündüz vaxtı yol getməkdən yaxşıdır. 
 
Dərələrdən, təpələrdən yel əsir, 
Belə yerdə ölüm-itim nə gəzir. 
Kollar, güllər göyərməyə tələsir, 
Bu tələsmək gecikməkdən yaxşıdır. 
 
Neçə yerə şaxələnir bir fikir, 
Adam var ki, boş havaya göz dikir. 
Toxum var ki, cücərməyə gecikir, 
Bəlkə bu yol tez bitməkdən yaxşıdır. 
 
Hər adamın öz nəfəsi, öz səsi, 
Sərinlətməz səni özgə kölgəsi. 
İstəmirəm mən incidəm bir kəsi, 
İnciməyin, incitməkdən yaxşıdır. 
 
Yad evində bir heçnədir kef-damaq, 
Əsli itən bir paltara nə yamaq. 
Öyrəşdiyin bir komada yaşamaq, 
Şah evinə köç etməkdən yaxşıdır. 
 
Ağılsızın tənəsindən nə sınmaq, 
Bir cahilə nə utanmaq,nə qanmaq?! 
Səs-səmirsiz bir otağa sığınmaq, 
Bayquş səsi eşitməkdən yaxşıdır. 

                   
2014 
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DOYDUM  DEMƏRƏM 

 
Didib ürəyimi min  qüssə, min qəm, 
Sevmişəm dünyanı min ehtirasla. 
Dünyanı tanıdım, duydum deyərəm, 
Mən dünyadan doydum demərəm əsla! 

                                                             2014 
 

ETİRAF 
 

Mənimdir qəm ilə açılan qapı, 
Mənalı bir qəmə pis deməmişəm. 
Mən nə musiqini, nə də şərabı, 
Heç zaman kef üçün istəməmişəm. 

                                                       2014 
 

QAYITMAZ 
 

Bu xoş günün hər anını yaşayaq, 
Bu gün gedər, bir də dala qayıtmaz. 
Bir də gördün tale gəldi baş-ayaq, 
Sağa dönən bir də sola qayıtmaz. 
 
Tər çiçəklər böyrümüzdə ballanıb, 
Bu gün ki, var haqdan bizə yollanıb. 
Könlümüz ki, bu gün belə hallanıb, 
Fürsət keçdi, ta bu hala qayıtmaz. 
 
Yaxşılığa haram qatır yamanlıq, 
Öyrəşibdir  dağ başına dumanlıq. 
Qocalığa urcah oldu cavanlıq, 
Baş qarışdı qalmaqala, qayıtmaz. 
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Havalanıb bəmdən zilə gedərdik, 
Bir sevinci bölə-bölə  gedərdik. 
O yollar ki, gülə-gülə gedərdik, 
O güllü yol, bu daş yola qayıtmaz. 
 
Qocalığı kim biziyçün çağırdı? 
Vaxt yanında şah oğlu da fağırdı. 
Bülbül dərdi bir budağa ağırdır, 
Küsüb getsə o, bu kola qayıtmaz. 
 
Həyat eşqi  hər möhnətə dözümdür, 
Çaylar dilim, bulaqlarsa gözümdür. 
Girdimanın əzəl başı bizimdir, 
Ucu dönüb bu mahala qayıtmaz. 
 
Bir ömürçün min ah çəksəm göy udar, 
Çətin məni bu dünyadan soyudar. 
Ağasənin sözü itməz qayıdar, 
Özü gedər, min il qala qayıtmaz! 

                                                          2014 
 

QORXMAQ DA GƏRƏKDİR 
 
Kül olub göylərə sovrulmaq üçün, 
Məhəbbət yolundan tez dönmək olmaz. 
Atəş var, içində qovrulmaq olar, 
Atəş var, oduna isinmək olmaz. 
 
İnsan doğulubdur min sınaq üçün, 
Hər ömür yaramır kef-damaq üçün. 
Qorxmaq da gərəkdir qorxmamaq üçün, 
Dünyada qorxusuz keçinmək olmur.                                           

1979 
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BİR AYRI 

 
Nə deyə bilərsən ötən illərə, 
Saatı bir ayrı, günü bir ayrı. 
Nə deyə bilərsən itən illərə, 
Vədəsi bir ayrı, yönü bir ayrı.  

                                                  1979 
 

ARZULAR 
 

Daş-daşdır, ovulub toz olanacan, 
Şir-şirdir yuvada sozalanacan. 
Sağlıq arzusu var, qocalanacan, 
Qocaldın, rahatca köçmək arzusu! 
 
Elə ki, çarəsiz, yolsuz qalırsan, 
Daşa-divara da balta çalırsan. 
 Dərdi-sər üstündən körpü salırsan, 
Qalır bu körpüdən keçmək arzusu. 
 
Yaşamaq eşqinin arzusu mindir, 
Ürəyin ən ağır yeri dərindir. 
Yemək arzusundan daha şirindir, 
Özün əkdiyini biçmək arzusu. 
 
Baxma arzum qədər çəkim də yoxdur, 
Ürəyin hökmütək hökm də yoxdur. 
Təkcə bircə arzu heç kimdə yoxdur, 

    Əlini dünyadan üzmək arzusu! 
                                                                    2014 
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TORPAQ UCADIR 
 

Torpaqdan kənarda sünbül puçadır, 
Torpaq üstündəyəm, pir olsam da mən. 
Torpaq milyon kərə məndən ucadır, 
Bir gün torpaq ilə bir olsam da mən. 

                                                                   2014 
 

YOLLAR ÖMÜRDÜR 
 

Yollardır niyyətim, yollardır  yönüm, 
Yol var ki, dönəndir, yol var ki, dönməz. 
Tökülüb qalmasa yollarda ömrüm, 
Həyatda bir izim, tozum görünməz. 
 
O yolda, bu yolda ömür didərgin, 
Beşikdən məzara yollar ömürdür. 
Ömür xərcləyirik yollara hər gün, 
Getdiyin yollarda nə var-ömürdür! 
 
Ömür var, yollarda sönüb toz olan, 
Ömür var, yollarda  yanıb köz olan! 
Yazılan, oxunan kitabdı yollar, 
Hərəylə bir cürə dil tapdı yollar. 

                                                  28.01.2014 
 

YAŞADIQ 
 

Bilmədik ki, ömür  necə sürülər, 
Vaxtı boğduq, qoymadıq ki, dirilə. 
Gah on ili şabaş verdik bir ilə, 
Gah bir ili gilə-gilə yaşadıq. 
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Baxt bu idi, necə gəldi sür ömrü, 
Yaşamadıq Araz ömrü, Kür ömrü. 
Gül ömrüycə  dadar-doymaz bir ömrü, 
Ona-buna  bölə-bölə yaşadıq. 
 
Sinəmizdən  qopub gələn bir ahı, 
Bilmədik ki, nədən çəkdik, ilahi! 
Halal ömrə qarışdırdıq günahı, 
Bu günahı bilə-bilə yaşadıq. 
 
Ömür yolu gah düzdə, gah qayada, 
Mürgü vurduq, səs tapmadıq oyada. 
Gah ölümü biz döndərdik həyata, 
Gah həyatı ölə-ölə yaşadıq. 
 
Fikir çəkdik, qabar oldu beynimiz, 
Dost yanında açılmadı eynimiz. 
Mərd əllərdən sığal umdu çiynimiz, 
Çiynində dərd şələ-şələ yaşadıq. 
 
Ömrü satdıq, özbaşına satmadıq, 
Yol daşını, çöl daşına satmadıq. 
Biz həyatı göz yaşına satmadıq, 
Göz yaşını silə-silə yaşadıq. 
 
Biz dünyanı başqa cür də görərdik, 
Ac ölümə ömrü baha verərdik. 
Ömrümüzü başqa cür də sürərdik, 
Bu qərara gələ-gələ yaşadıq. 
 
Bərk yapışdıq bir quruca səbirdən, 
Ölüm  haqdı, ya gec gəlsin, ya birdən. 
Sonra bildik biz nə çəkdik ömürdən, 
Çox şükür ki, belə-belə yaşadıq! 

                                                  16.01.2014 
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GÜLÜN GÜLDƏN FƏRQİ VAR 

 
“Bir çiçək özlüyündə  yüz çiçəkdən gözəldi! 

(Yasunarı  Karabata) yapon yazıçısı) 
 

Şəklə baxıb demə bu rəng  nə rəngdir, 
Bu şəkilin o şəkildən fərqi var. 
Bir dəstədə bütün güllər qəşəngdir, 
Ayrılıqda  gülün güldən fərqi var. 
 
Hökmün yoxsa, haq nərildə, nərildə, 
İl odur ki, ölən ili dirildə. 
Dörd fəsil var gəlib gedən hər ildə, 
Amma yenə ilin ildən fərqi var. 
 
Səsə nə var, gah bəm, gah da zil olar, 
Baxta nə var, təpə dönüb çöl olar. 
Göz görəsi hərnə varsa, kül olar, 
Yaxşı baxsan, külün küldən fərqi var. 
 
Biz söz dedim ürəkləri üşütdüm, 
Bir söz dedim könülləri isitdim. 
Eyni sözü iki dildən eşitdim, 
Sonra bildim dilin dildən fərqi var. 
 
Fərq hökmdür, lap qiyamət qopsa da, 
Tən bölünən tən yarısın tapsa da. 
İki könül bir-birinə hopsa da, 
Bu könülün o könüldən fərqi var! 

                                                       16.01.2014 
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AMAN, NECƏ BAXDI 

 
Aman, necə baxdı canı yanmamış, 
Şah olsa, ürəyi gedərdi, vallah. 
Daha indi bildim, qəfil bir baxış, 
Qəfil  ildırımdan betərdi vallah! 
 
Nə ayrılmaq olur, nə çarə qılmaq, 
Nə bayılmaq olur, nə də ayılmaq. 
Bir cüt göz əlində avara qalmaq, 
Elə bir qəzyədir, qədərdi, vallah. 
 
Yox belə bir afət girməz yuxuma, 
İşıqdır, çətin ki, əlin toxuna, 
Baxsaydı təzədən yaratdığına, 
Allah da kamına yetərdi, vallah. 
 
Kim var ki, baxtından umub-küsmədi, 
Kim var  boş xəyaldan doyub bezmədi. 
Bəlkə də bədbəxtdir bunun qisməti, 
Bəlkə də xoşbəxtdir, nə dərdi vallah. 
 
Bu nə təzə güldü, nə tər bahardı, 
Yarısı atəşdir, yarısı qardır. 
Canım görə bilsə, üzə çıxardı, 
Sonra da təzədən itərdi, vallah! 
 
Dözməz bu tilsimə, sular donar da, 
Bu dünya tutaşıb, oda yanar da. 
Belə  baxışlardan qalsan kənarda, 
Yüz il də yaşasan, hədərdi vallah! 

                                                          08.08.1999 
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BACARMAZ 

 
Sözüm donub qalıb dodaqlarımda, 
Ürəyin dediyin dodaq bacarmaz. 
Taqət yox, gözümün qapaqlarında, 
Qabda su daşırsa, qapaq bacarmaz. 
 
Ürək bir şüşədir, heç nədən sınır, 
Alqış o kola ki, bülbüllər qonur. 
Kök dözür tufanda, budaq çırpınır, 
Kökün dözümünü budaq bacarmaz. 
 
Demə güllər solur, daşlar kef görür, 
Daş üçün nə ömür, gül ömür sürür. 
Barmaqlar altında tellər hönkürür, 
Dönüb tel olmağı barmaq bacarmaz. 
 
Qəlbin yüz gözü var, dörd nə, beş nədir, 
İşığa gözdən çox ürək təşnədir. 
Çırağın işığı  gözsüz heç nədir, 
Göz nuru olmağı çıraq bacarmaz. 
 
İnsan ki, sevgiyə şərəf, şan verir, 
Dünyada sevgidən imtahan verir. 
Susuz dodaqlara bulaq can verir, 
Çayların işini bulaq bacarmaz. 
 
İnsanı duyğu yox, uyqu bezdirir, 
Bulağı yolunu azmaq üzdürür. 
Nə olsun ki, bizi ayaq gəzdirir, 
Başın bildiyini ayaq bacarmaz. 
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Bəzən  ömrə-günə yamaq oluruq, 
Qaçıb arzumuzdan qabaq oluruq. 
Yaxşı ki, biz ölüb, torpaq oluruq, 
Yoxsa yanğımızla torpaq bacarmaz. 
 
Nə qədər arzu var, qəlbin girovu, 
Üstündə dağların qarı, qırovu, 
Tökülər varağa qəlbin alovu, 
Bu oda can dözər, varaq bacarmaz. 
 
Dünyada təsadüf soraq deyilik, 
Ona ərkimiz var, qıraq deyilik. 
Dünya evimizdir, qonaq deyilik, 
Yad evə bu ərki qonaq bacarmaz. 
 
Can yanar, damarda qaynar qan olsa, 
Kini küdurəti unudan olsa. 
Haqqa tərəf durub, əl tutan olsa, 
Haqqın bacardığın nahaq bacarmaz!   
                                        01.02.2014 
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QƏZƏL 

                  
SƏNSİZ 

 
Gen dünyada ömrüm boyu düşdüm dara sənsiz, 
Könlüm quşu pərvaz eləsin bəs hara sənsiz? 
 
Yanmırsa əgər hey qaralar od da ocaqda, 
Yandım yenə  taxtım qara, baxtım qara sənsiz. 
 
Tək-tənha kösöv atəş olub tək yana bilməz, 
Tək-tənha düşüb yandı könül odlara sənsiz. 
 
Min para olub sındı daha dərd ilə qəlbim, 
Hər para yenə  dərdə dönüb bir para sənsiz. 

 
Fikrim  sapa döndü, dolaşıb sap da tor oldu, 
Könlüm quşu düşdü bu çıxılmaz tora sənsiz. 
 
Sənsizliyə dözdüm, dözərəm, vallah, ölüncə, 
Mən qorxuram həsrət də gələ zinhara sənsiz. 
 
Bir yarə ilə sən yara dərd möhrünü vurdun, 
Bir  möhrü-mehrtək qalacaq bir yara sənsiz. 
 
Min yarə naxışıyla çəkər rəsmini könlüm, 
Bəlkə Ağasən süst ola bundan sonra sənsiz! 

                   
12.08.2012. 
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DİVANƏSİYƏM 

 
Həyat hər taleyə bir yol veribdir, 
Mən də bir arzunun pərvanəsiyəm. 
Bir sevda ki, mənə ağıl veribdir, 
Mən də bu sevdanın  divanəsiyəm! 

                                                          12.08.2012 
                     

SÖZ 
                                

Sən ey şerin, sözün sərrafı Pünhan, 
Var sözün çürüyü, var safı, Pünhan. 
Bağlı könüllər var, sözdən açar tap, 

                     Aç bu könüllərə bir qapı, Pünhan. 
 

                          İstedadlı söz ustası Pünhan 
İsmayıllıya 

 
Sözdən yaranıbsa bu qoca dünya, 
Dünyaya gələn də gərək söz desin. 
Yaxşı sözü qoyur hərraca dünya, 
Hərrac da qiyməti gərək düz desin. 
 
Söz de ki, el sənə gözünü diksin, 
Söz de ki, yeriyib ürəyə çoksün. 
Söz var ki, gəlməsin, min il geciksin, 
Söz var ki, söz deyən gərək tez desin. 
 
Haqdır ki, sözünə oxşayır insan, 
Ölüncə söz yükü daşıyır insan. 
Öz sözü içində yaşayır insan, 
İstər yaxşı desin, istər pis desin. 
Söz var ki, dolaşıb dönər kələfə, 
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Söz var çəkər səni min bir tərəfə. 
Söz ki, kar etməsə birinci dəfə, 
Xeyri yox söz deyən onu yüz desin. 
 
Söz var külə dönüb, közü ağardar, 
Söz var, söz içindən sözü ağardar. 
Söz gözə nur verər, üzü ağardar, 
Deyənlər sözünü üzbəüz desin. 
 
Ürəyində olsun sözünün kökü, 
Qalıb çürüməsin ürəyindəki. 
Ürəkdə bişirib elə söz de ki? 
O sözü həm dodaq, həm də göz desin. 
 
Söz tap, könül versin, küsən insana, 
Səbrini dərdi-sər kəsən insana. 
Söz tap ki, həyatdan  bezən insana, 
Hələ “ yaşa” desin, hələ döz desin. 
 
Ağasən, min arzu daşır ürəyə, 
Dağdan, daşdan keçib, aşır ürəyə. 
Məclisdə dilini tapşır ürəyə, 
Sözünü süzgəcdən “ keçirt”, süz desin! 

                                                        12.01.2014. 
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GÖRÜM BU DAR YOLDA NEYNƏYƏCƏKSƏN 

 
Yük ağır, bu yükü çəkən çiyin yox, 
Yükün ağzı açıq, kəndir, düyün yox. 
Yolun dar, ayaqda, əldə heyin yox, 
Görün bu dar yolda neyləyəcəksən! 
 
Meşələr yam-yaşıl, meşələr qalın, 
Burda dəyişmirsə pərişan halın. 
Pərən-pərəndisə, fikrin, xəyalın, 
Sən lap hamar yolda neyləyəcəksən! 
 
Qəlbin çırpınmasa bir gülə sarı, 
Qulağın dönməsə bülbülə sarı. 
Gözlərin baxmasa sünbülə sarı, 
Lal yolda, lal yolda neyləyəcəksən. 
 
Yanında bir qulaq yoldaşı yoxsa, 
Bu yolun işıqlı o başı yoxsa. 
Beş yolçu içində bir yaxşı yoxsa, 
Daha nə var yolda neyləyəcəksən! 
 
Yolda bir səcğədah, bir büt yoxdusa, 
Bir-birini  sevən bir cüt yoxdusa. 
Yolun axırında ümid yoxdusa, 
Bietibar yolda neyləyəcəksən! 
 
Həyatı sevməsən, həyat şələndir, 
Yolların sirdaşı gedib-gələndir. 
Məst olub, yolları lap nəşələndir, 
Məsti-xumar yolda neyləyəcəksən,? 
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Ağasən həqiqət yolunda zəvvar, 
Bir sual içində min bir cavab var. 
Haraya baxırsan gərəksiz qubar, 
Sən bu qubar yolda neyləyəcəksən? 

 
                                                           27.01.2014 

 
YAŞAMAQ ÜÇÜNDÜR QƏM DƏ SEVİNC DƏ 

 
İki ekiz duyğu yanır ürəkdə, 
Biri o küncdədir, biri o küncdə. 
İksi də doğulur bir saf diləkdən, 
Yaşamaq üçündür qəm də, sevinc də. 

                   
27.01.2014 

 
BİR RƏNGİN MİN ÇALARI 

 
Hər otun, ağacın ayrıdır külü, 
Çiçəyin min cürə qonçaları var. 
Həmişə qırmızı  gördüyün gülün, 
Görə bilmədiyin min çaları var. 
 
Qəlbin öz sevinci, öz qəmi varsa, 
Onun bir üzü xoş, bir üzü bərkmiş. 
Hər otun içində məlhəmi varsa, 
Rəngi sonalamaq nəyə gərəkmiş. 
 
Bir xeyir-bərəkət çıxırsa otdan, 
Ona  ot yerinə zər demək neçin? 
Əgər od qopursa qara  buluddan, 
Buluda büsbütün şər demək neçin? 
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Rəng üstə salmayaq heç vaxt çək-çevir, 
Qara nə deməkdir, ağ nə deməkdir. 
Ərəb, gecələri daha çox sevir, 
Leyli gündüz deyil, gecə deməkdir. 
 
Bir qəriblik çökür gün qaralanda, 
Qaranlıq bətndən elə var olduq. 
Qara göz qara baxt deməksə, onda, 
Qaragöz gözələ neçin vurulduq? 
 
Yanırıq qaranlıq can otağında, 
Həsrət rəngi  vardır ayrılığın da. 
Günəş saralırsa qurub çağında, 
Demək həsrəti var sarılığın da. 
 
Yenə yiyə durur məzara torpaq, 
Qara rəngə  görə dönəkmi ondan? 
Min rəngdə bar verir bir qara torpaq, 
Qaçaqmı torpağın qaralığından? 
 
 Min ad ver torpağa qatılanlara, 
Ölüm nə rəngdədir tək torpaq bilər. 
Bir vaxt tonqallara atılanlara, 
Əvvəl sarı paltar geydirərdilər. 
 
Fikir-xəyalımız başda lax durur, 
Hökmü beynimizə bərkidəmmirik. 
Hansı rəng bəs hansı səmtə çağırır, 
Bir onu büsbütün dərk edəmmirik. 
 
Əgər yeddi rəngi ağ rəng udursa, 
Mən bunu duymuram, demək mən daşam. 
Günəş dan yerində qırmızıdırsa, 
Sonra rənginə bax, günorta, axşam! 
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Qap-qara gecələr doğur ulduzu, 
Qəlbində  min fikir doğur sənin də. 
Saatın yeknəsək hər çıqqıltısı, 
Hökmünü  bildirir saniyənin də. 
 
Rəng bir tale deyil, rəng sərhəd deyil, 
Gülşəndə cürbəcür gül çələngi var. 
Heç fikir, xəyal da  mücərrəd deyil, 
Mənasına görə min cür rəngi  var. 
 
Bir ölçüdə deyil budaqda yarpaq, 
Hər yarpağın ayrı naxışı vardır. 
Ürək vurğusunun  şəklinə bir bax, 
Gör necə enişi, yoxuşu vardır. 
 
Duymuruq hikmətin kəramətini, 
Hesab düz gəlməsə, pozuruq ancaq. 
Hər şeyin rəngini, əlamətini, 
Biz öz xeyrimizə yozuruq ancaq! 

                                                           27.01.2014 
 

SEVGİNİN BAXTI BU İMİŞ! 
 

Bülbüldür könül  bağında, 
Gül uzaqda, qəm yaxında. 
Həmişə  dərd ayağında, 
Sevənin taxtı bu imiş! 
 
Acını şirinə  qatar, 
Çəkdiyi ah dərd oyadar. 
Sevgi dərd alar, can satar, 
Nisyəsi, nağdı bu imiş! 
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Dərd umur, dərdi bitirsə, 
Çaşır, hamar yol gedirsə. 
Eşq dediyin  hər nədirsə, 
Yandırdı, yaxdı bu imiş. 
 
Bir gözüm ümidsiz yaşar, 
Bir gözümdən ümid daşar. 
“Can verməyən, cansız yaşar” 
Deyilən haqdı, bu imiş! 
 
Hicran yollara daş tökər, 
Baha dərdi şabaş tökər. 
Can ki, gözdən qan-yaş tökər, 
Yaralı vaxtı bu imiş! 
 
Karvan-karvan  qəm daşıyar, 
Sevən dərdinə oxşayar. 
Yarımayanda yaşayar, 
Sevginin baxtı bu imiş! 

                                                           14.01.2014. 
 

ƏLİN QIRIŞLARI 
 

Bezdik ağılla hiss yarışlarından, 
İnsan gah duyğulu, gah fikirlidir. 
Bir insan beyninin qırışlarından, 
Əlin qırışları daha sirlidir, 
Alın qırışları daha sirlidir. 
 

İnsana kainat ruhu verilmiş, 
Cəhalət bəşərin mürgüsü olmuş. 
Kainat insanda yerləşdirilmiş, 
İnsan kainatın ülgüsü olmuş! 

                                                  14.01.2014. 
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MİNİATÜRLƏR 

 
Qorxudan-ürküdən qurtarmır yaxan, 
Hər günün, hər ayın var bir yasağı. 
Daş üstə daş qoyub yuxarı qalxan, 
Yaş üstə yaş qoyub enir aşağı. 
 

*** 
Ürək yaddan çıxır, qarışır başın, 
Min bir qayğı ötür bənd-bərəsindən. 
Ürək tək başına necə yaşasın, 
Yapışan yoxdusa yan-yörəsindən. 
 

*** 
Sözdə köz yoxdusa ömrü azalar, 
Fikirlər ürəyin çökür  içində. 
Söz necə yaşayar, necə sağ qalar, 
Bir fikir yoxdusa fikir içində. 
 

*** 
Sökülüb dünyanın daha bir yanı, 
Dostu düşmən eylər tamah acısı. 
Bir ovuc acgöz var, yeyir dünyanı, 
Biz də yeyənlərin tamaşaçısı. 
                    *** 
İnsan gedə-gedə çevrilir dala, 
Yaddaş nişan qoyur elə bir yola. 
Hardan gəldiyini bilməsə insan,  
Hara getdiyini bilməz heç zaman. 
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VƏTƏN 

 
Ayrı düşsəm, ürəyimdə həsrət  mələr, 
Qürbət eldə gör başıma nələr gələr! 
Atsın məni qayalardan şəlalər, 
Şəlalənin şıltağına qurban olum. 
 
Doymamışam kol-kosundan dolayların, 
Zəvvarıyam qayalarda daş layların. 
Dağdan qaçıb çölə axan gur çayların, 
Vadisinə, yatağına qurban olum. 
 
Lap gəl bölək; güllər sənin, kollar mənim, 
Yollar sənin, yoldan dönən qollar mənim. 
Min-min şirin xatirəm var, bir Vətənim, 
Həm çölünə, həm dağına qurban olum. 

 
Hara getdim, gözlərimdə Vətən durdu, 
Yollarımı sevgim Vətən sarı burdu. 
Öz yeri var, öz göyü var, ana yurdum, 
Göylər kimi çardağına qurban olum. 
 
Al qanımdır xan Arazım, Kürüm mənim, 
Vətənimdir ölüm mənim, dirim mənim. 
Vətən boyda var övliyam, pirim mənim, 
Tütyə kimi torpağına qurban olum. 
 
Vətən üçün yağış olum, qoy tökülüm, 
Eşqim qoymaz buxar olub mən çəkilim. 
Ürəyində Vətən eşqi varsa gülüm, 
Sənin könül otağına qurban olum. 
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Eldən küsən var, Vətəndən yox inciyən, 
Vətən sarı üzün tutur hər qəm yeyən. 
Gecə-gündüz Vətən üçün nəğmə deyən, 
Bulaqların dodağına qurban olum. 
 
Ayrı düşsəm, gücü olmaz qanadımın, 
Allahacan səsi gedər fəryadımın. 
Vətənimə qurban olan həyatımın, 
Ölüm kimi ortağına qurban olum. 

                                                      01.01.2014. 
 

İNSANI ÖYRƏNMƏK AXIRA QALDI 
 

Cansız təbiəti öyrəndik əvvəl, 
Canlı təbiətə keçdik sonra da. 
Çox şeyi öyrənib, bildik əlbəəl, 
Düşmədi insanı öyrənmək yada, 
 
Öyrəndik, nə üçün zəlzələ düşdü. 
Dağlara-daşlara vəlvələ düşdük. 
 
Küləyi yağışı öyrənə bildik, 
Min gizli naxışı öyrənə bildik. 
Fikrimiz gah orda, gah burda qaldı, 
İnsan yaddan çıxıb axırda qaldı. 
 
Hər şeyə bu qədər baxıb, göz verən, 
Özünü bəs niyə öyrənmir görən? 
Öyrənə bilsəydi özünü bəlkə, 
Həyatda bu qədər düşməzdi bərkə! 

                                                    06.01.2014 
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SÖZÜM GÖZLƏRİNDƏ QƏHƏR OLSA DA 

 
Dərd olsan bu dərdə qarışmalıyam, 
Bu dərd ölüm saçan  cövhər olsa da. 
Gecəmi səninçün alışmalıyam, 
Gecənin axırı səhər olsa da. 
 
Dərdin yollarını  mən keçməliyəm, 
Baş qatıb ölümə  gecikməliyəm. 
Ömür badəsini mən içməliyəm, 
Badənin şərbəti zəhər olsa da. 
 
Qüvvəsi səndədəir qol-qanadımın, 
Odu var səndəki amanatımın. 
Sevgimlə olacam, əcəl atının, 
Üstüncə səfərçün yəhər olsa da. 
 
Sinəmdə amanat kəlmələrin var, 
Bir həsrət naxışlı ilmələrin var. 
Qəlbimdə qorxusuz, rahat yerin var, 
Könlüm bir viranə şəhər olsa da. 
 
Eşqim allahdısa, başqa din nədi? 
Niyə boş xəyaldan çəkim minnəti. 
Vaiz, sənə verdim, apar cənnəti, 
Orda gül, orda bar-bəhər olsa da. 
 
Haqdır ürəkləri qızındıran söz, 
Sevgiylə yumşalar daş sındıran söz. 
Nəyimə gərəkdir qəlbi qıran söz, 
Sonradan dəyişib gövhər olsa da. 
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Ruhum qoy saçının altında qalsın, 
Qəlbinin yeddinci qatında qalsın. 
Ağasənin sözü yadında qalsın, 
Sözüm dodağında qəhər olsa da! 

                                             22.01.2013 
 

YALAN VƏ DOĞRU 
 

Bu yalan dediyin elə dərddi ki, 
Dünyanı özüyçün səhnə eyləyər. 
Yalanlar o qədər kəmfürsətdir ki, 
Sürtüb təzəni də köhnə eyləyər. 
 
Yalan bir zəhərdir, səni öysə də, 
Həqiqət yolunda ayaq döysə də. 
Həqiqət qızıldan lap don geysə də, 
Yalan gülüb ona tənə eyləyər. 
 
Yalançı düz deməz ömrü bitsə də, 
Yalanlar içində özü istə də. 
Qurana əl basıb, tövbə etsə də, 
Min yol eylədiyin yenə eyləyər. 
 
Doğrudan yalan çox çatar murada, 
Ölsə də, quyruğu qalar arada. 
Yalan aşağıda doğar, sonra da, 
Qalxıb yuxarıda binə eyləyər. 
 
Güc vuraq yalanın beli qırılsın, 
Doğrunun əbədi yolu nur olsun. 
Yalanlar dünyadan  yığışdırılsın, 
Doğru təkbaşına gör nə eyləyər! 

                                                         29.01.2013 
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MƏN  OLDUĞUMÇUN 

 
Yumşalmaz sərt ürək, məxmər də geysən, 
Haşa, şər tərəfə yön olduğumçün. 
Nifrət eləmişəm özümə bəzən, 
Yalançı sevincdən şən olduğumçün. 
 
Yaş ötdü, yaxşıya yaman demədim, 
Boş yerə yalvarıb, aman demədim. 
Sünbülə əzilmiş saman demədim, 
Mən özüm sünbülə dən olduğumçün. 
 
Mənə gərək deyil saxta nəşələr, 
Kol içində bitir tər bənövşələr. 
Məndən inciməsə dağlar, meşələr, 
Qorxmaram heç duman, çən olduğumçun. 
 
Daşdan-daşa dəyib durulur sular, 
Göz yaşı olmasa, kipriklər solar. 
Sığmaz ürəyimə xırda duyğular, 
Həmişə ürəyi gen olduğumçun. 
 
Gah əli yalınam, gah qılınclıyam, 
Çox vaxt öz  yanımda özüm suçluyan. 
Hərdənbir özümə mən çox borcluyam, 
Mən elə həyatda mən olduğumçun! 

                                                     22.12.2013. 
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GÜNDÜZ VAR, GECƏ VAR 
 

Gündüz var, elə xoş vaxta köklənib, 
Ürək istəmir ki,heç axşam olsun. 
Gecə var, sabahçun min dərd yüklənir, 
Adam istəmir ki, səhər açılsın! 

                                                                                 24.12.2013. 
 

DÜNYAYA BİR DƏFƏ GƏLİR 
 

Açıqdır dünya qapısı, 
Gələn doğma evə gəlir. 
Gələn  qonağın hamısı, 
Elə bilir kefə gəlir. 
 
Haq qapısı qıfıllanır, 
Gedən, yol tapır, yollanır. 
Dünya bir səmtə fırlanır, 
Hökmü min  tərəfə gəlir. 
 
Elə ki, yol düşür bəndə, 
İnsan əl atır min fəndə. 
İnsan dünyaya gələndə, 
Sanki ac ələfə gəlir. 
 
Yollarda qalırsa gözüm, 
Bəs niyə qalmasın izim? 
Yaşamaq eşqinə dözüm, 
Sələfdən xələfə gəlir. 
 
İnsan zülümə getsə də, 
Axırı qəmə getsə də, 
Yollar ölümə getsə də, 
Yolu sevə-sevə gəlir. 
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İnsan arzusu nur saçır, 
Nura yox, zülmətə qaçır. 
Əlləri kələfi açır, 
Ayağı kələfə gəlir. 
 
Bir cana qıymayan insan, 
Nisyəyə uymayan insan. 
Dünyadan doymayan insan, 
Dünyaya bir dəfə gəlir. 

                                                15.01.2014.  
 

DOLAŞMA 
 

Ay bu kəndi kabab yeri bilən gənc, 
Sənin deyil bu dağ-dərə, dolaşma. 
Bu ellərə kəndçi deyib, gülən gənc, 
Sən bir də bu həndəvərə dolaşma. 
 
Havalanıb dağdan düzə keçirsən, 
Məclis qurub yüzdən-yüzə keçirsən. 
Daş-kəsəkdən bezə-bezə keçirsən, 
Gül-çiçəyi  dərə-dərə dolaşma. 
 
 
Güllərə bax, ürəyin daş deyilsə, 
Bu torpaqla bağrım badaş deyilsə. 
Gözəlliyə qəlbin tutaş deyilsə, 
Sənin deyil bu bağ-bərə, dolaşma. 
 
Ömrü boyu bir yol qəhər bilməsən, 
Sən göz yumub axşam-səhər bilməsən. 
Can-cövhəri sən ləl-gövhər bilməsən, 
Heç əl vurub ləl-gövhərə dolaşma. 
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Gülə baxmaz, bağa narın  baxırsa, 
Nar görübdür, narın-narın baxırsa. 
Çal-çəpərin üstdən qarın baxırsa, 
Sarmaşıqlı çal-çəpərə dolaşma! 
 
Bir qan rəngli gül ətrini  qanmasan, 
Gülə  baxıb bir xatirə anmasan. 
Sevgi dolu gecələrdə yanmasan, 
Tərlan  gözlü al səhərə dolaşma. 
 
Bir anla ki, bu bahardır, bu qışdır, 
Qucağına yeri-göyü yığışdır. 
Ruhun varsa, al ruhuna sığışdır, 
Ruhun yoxsa, bu yerlərə dolaşma! 

                                                     29.08.2013. 
 

BU BEH NƏDİR Kİ? 
 
İldırım şığıyar palıdın üstə, 
Bir yarpaq yıxmağa bir meh nədir ki? 
Min ton su yükü var buludun üstə, 
Buluda dumandan zireh nədir ki? 
 
Dağa dolu yağır, dağ pəhəpəhdə, 
Dağlar sadiq olur ölüncə əhdə. 
Yükdür qarışqaya bir damcı şeh də, 
Tərlan qanadında bu şeh nədir ki? 
 
Güllər içində də nəfəsi təng var, 
Bir məhrəm sığala yatan pələng var. 
Bir qövsi-quzehdə düz yeddi rəng var, 
Aləmçün bu qövsi-quzeh nədir ki? 
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Dünya ağlı bizə cavabdeh verib, 
Ömrü müftə sayıb, pəhəpəh verib. 
Bir canı almaqçun ömrü beh verib, 
Bir şirin can üçün bu beh nədir ki? 

                                                                                 29.08.2013.        
 

DÜŞÜBDÜR 
 

Gəl, ömür baharım, gəl isit məni, 
Könül oylağıma soyuq düşübdür. 
Gəl, səs ver səsimə, gəl eşit məni, 
Gəl ki, dərdim məndən ayıq düşübdür. 
 
Ahımdan od tutub bağrımın başı, 
Dərddən bələdçiyəm, taledən naşı. 
Axıb gölə dönüb gözümün yaşı, 
Gölə ümid adlı qayıq düşübdür. 
 
Gəzirəm, könlümdə bir güman  yeri, 
Zəvvarsız qalmasın sevgimin piri. 
Cavabsız ahların qayıdıb geri, 
Min yerdən sinəmə oyuq düşübdür. 
 
Yox, gülüm, baxışın o baxış deyil, 
Gördüyüm bu naxış o naxış deyil. 
Bu qış gəncliyinə gələn qış deyil, 
Hardasa ürəyim duyuq düşübdür. 
 
Min karvan yüküdür bir ömrün yükü, 
Təsəlli nə olar ya bir, ya iki. 
Bağ soldu, elə say təsəllini ki, 
Bu bağa yalançı uyuq düşübdü. 
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Yananlar soyudar yanan ürəyi, 
Xoş ülfət oyadar donan ürəyi. 
Vaxt keçdi, kim tikər sınan ürəyi, 
Daha sap üzülüb, qıyıq düşübdür. 
 
Mən yoxam, həyatdan küsmüşəmsə mən , 
Varam, mehr odunda bişmişəmsə mən. 
Kiminsə yadına düşmüşəmsə mən, 
Yadıma heç nə var, nə yox düşübdür! 

22.12.2013 
 

NECƏ DÖZÜR 
 

Budaq qalır, bar sovuşur, 
Budaq necə dözür görən. 
Saralmamış, xəzan düşür, 
Yarpaq necə dözür görən? 
 
Ağac yaşıl don geyinir, 
Yarpaq donuyla öyünür. 
Qışda paltarın soyunur, 
Çılpaq necə dözür görən? 
 
Elə ki, vaxt-vədə çatır, 
Daha ömrün günü batır. 
Mərd namərdlə qoşa yatır, 
Torpaq necə dözür görən? 
 
Ocaqda  oda sac dözür, 
Tox dözə bilmir, ac dözür. 
Boş başa dözsə saç dözər, 
Papaq necə dözür  görən? 
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Ürəyə dərd sıza-sıza, 
Yaramızı qoyduq duza. 
Biz dözürük haqsızlığa, 
Bəs haq necə dözür görən? 

                                                  22.12.2013 
 

BU YERLƏR 
 

                              “ Bu yerlərdən müşki-ənbər qoxuyur, 
    Canım dilbər gəzən yerdi bu yerlər” Dədə 

Kərəm 
Ömrün-günün burda keçib bir payı, 
Dağ ətəyi, düzən yerdi bu yerlər. 
Kim gələcək bir də bizdən savayı, 
Tənha qalıb küsən yerdi bu yerlər. 
 

Çay çağlayır, dərələrə səs dolur, 
Biganəlik gül-çiçəyə qəsd olur. 
Yerdə adam şərabsız da məst olur, 
Göydə xəyal süzən yerdi bu yerlər. 
 

Bu yerlərə vurulan kəs çatışmır, 
Ülfət dolu mehriban səs çatışmır. 
Burda sevgi, mərhəm nəfəs çatışmır, 
Demə ümid üzən yerdi bu yerlər. 
 
Şeh çilənmiş göy ot çıxır dizinə, 
Xəyal düşür bir maralın izinə. 
Dərdsizləri dərd eyləyib özünə, 
Yazıq Kərəm dözən yerdi bu yerlər. 
 
Bu gülzarı kim insandır o duyur, 
Günahkarsa, günahı da o, yuyur. 
“ Bu yerlərdən müşki-ənbər qoxuyur, 
Canım dilbər gəzən yerdi bu yerlər” 
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Hər qarışı vətən eşqi daddırar, 
Bu yerlərdə necə gəlib yad durar. 
Nəfəsimi yellər yara çatdırar, 
Təmiz yellər əsən yerdi bu yerlər. 
 
Könlüm dolub, lap kövrəyəm uşaqdan, 
Gözüm qorxmur heç qoruqdan, yasaqdan. 
Gələ bilmir, ölüm baxır uzaqdan, 
Qabağını kəsən yerdi bu yerlər. 

                                              06.09.2013 
         

SONRA ÖLƏYDİM 
 
Bilmədim qədrini can-cövhərimin, 
Qiyməti heç oldu dür-gövhərimin. 
Halal zəhmətinlə axan tərimin, 
Barını dərəydim, sonra öləydim. 
 
Baxtı kor olubdur həmişə eşqin, 
Təmiz ürəklərin axırı düşgün. 
Yalansız, böhtansız dünyada beş gün, 
Bir ömür sürəydim, sonra öləydim. 
 
Güclülər ayağa salır cansızı, 
Güclü tərəfində gördüm qansızı, 
Yolumdan namərdi, şər vicdansızı, 
Silib-süpürəydim, sonra öləydim. 
 
Həqiqət bəzəkli dona bürünmür, 
Sürünən ölümdür, həyat sürünmür. 
Namərd olduğuyçun gözə görünmür, 
Ölümü görəydim, sonra öləydim. 
 
 



  161 

Arxamca sürünüb dərd dizin-dizin, 
Düşməniyəm ağla sığmayan sözün. 
Sevgimlə bir yerdə bir ürəksizin, 
Qəlbinə girəydim, sonra öləydim. 
 
Talelər bağlıdır bir qırıq simə, 
Kim bilir borcludur indi kim-kimə? 
Ölümə borcum yox, təkcə ömrümə, 
Borcumu verəydim, sonra öləydim. 

                                         06.09.2013 
 

EY MƏNİM BÖYÜK ÜRƏYİM 
 
Görmürəm, ancaq bəllisən, 
Aç  dərdini, tök, ürəyim. 
Gah ömrümə təsəllisən, 
Gah sinəmə yük ürəyim. 
 
Mən danışan, sən də susan, 
Min il yaşasan da busan. 
Sən başımdan ağıllısan, 
Ey məndən çevik ürəyim. 
 
Dirisən, mən batanda da, 
Dərdi-dərdə qatanda da. 
Oyaqsan, mən yatanda da, 
Mən budaq, sən kök ürəyim. 
 
Demə dayağam sinəndə, 
Səndən qorxmuşam dinəndə, 
Canımın odu  sönəndə, 
Oduma körük ürəyim. 
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       Ad-sana göz dikməmişəm, 
Öz kölgəmdən ürkməmişəm. 
Dərdə boyun bükməmişəm, 
Az belimi bük, ürəyim. 
 
Yeridir, alışıb bişsən, 
Bircə gün sənsiz ötüşsəm. 
Haçan səndən ayrı düşsəm, 
Yar sinəmi, sök ürəyim. 
 
Yaz dərdimi sətir-sətir, 
Könül bilməz ölüm nədir. 
Ölənəcən mənimlədir, 
Yox mənim dönük ürəyim. 
 
Mənə ki, sirdaş olursan, 
Başımdan da baş olursan. 
Sevgimlə tutaş olursan, 
Sevgisiz sönük ürəyim. 
 
Yaşat məni dərd üstə sən, 
Tut məni necə istəsən. 
Dərdi-sər nə qədər desən, 
Dərd qanan tək-tük ürəyim. 
 
Qaranlıq köksümdə şamsan, 
Qan şərabı  dolan camsan. 
Sən mənim kiçik dünyamsan, 
Ey mənim böyük ürəyim.                                          

                                     
                                        06.09.2013 
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QOY BAXIM 

 
Dağlar güldən köynək geyib, 
Dağlar boyunca qoy baxım. 
Güldən ötrü  qar ləngiyib, 
Sığınıb küncə, qoy baxım. 
 
Çəmən gəlin, güllər xına, 
Vurulmasan, məni qına. 
Döşənib ayaq altına, 
Göy çayır, yonca, qoy baxım. 
 
Gül olmadıq, biz də bitək, 
Hər il bu dağlara yetək. 
Gül var, bir qızın qəlbitək, 
Aşılmaz qonça, qoy baxım! 
 
Günəş gedir aram-aram, 
Çıxıb getməyə qoymaram. 
Ömürdən-gündən doymaram, 
Günə doyunca qoy baxım! 
 
Yaş gedir, neynirəm yaşı, 
Can getmir yaşla yanaşı. 
Yanır ürəyimin başı, 
Ta soyuyunca, qoy baxım! 
 
Bir sözümdən dada-dada, 
Bəlkə düşdüm bir gün yada. 
Duyub, sevdiyim dünya da, 
Məni duyunca qoy baxım. 
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Dörd yanım dağdı, təpədi, 
Dağ-daş gözəllik məbədi. 
Uyum gülzara, əbədi, 
Gözüm uyunca, qoy baxım. 
 
Ölsəm dağ olsun başdaşım, 
Göyərim, dağlardan aşım. 
Bir az ağlayım, göz yaşım, 
Dərdi yuyunca qoy baxım. 
 
Könlüm kimidir dağ-dərə, 
Açılan solar min kərə. 
Ayağım yerdədir, yerə, 
Mən baş qoyunca, qoy baxım! 

                                             12.01.2014 
 

BƏNÖVŞƏ 
Aşıq Qurbaniyə 

 
Zərif qamətinə  baxıb doymuram, 
Həsrətmi yaradıb tər bənövşəni. 
Ən zərif ələ də, vallah qıymaram, 
Əyil, nəfəsinlə dər bənövşəni. 
 
Bu qədər utancaq, bu qədər əziz, 
Bu qədər ətirli, bu qədər təmiz. 
Zər öz qiymətini danar şübhəsiz, 
Hər gülə bənzətmə, hər bənövşəni. 
 
Çəmən ahusu var, çöl ahusu var, 
Hər ölməz nəğmənin öz dahisi var. 
Bənövşənin ayrı ilahisi var, 
Necə yaradıbdır gör  bənövşəni. 
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Sevgi sevinc ilə dərd arasıdır, 
Hansısa bir eşqin mübtəlasıdır. 
Bənövşə yer qızı, yer balasıdır, 
Görən iyləyirmi yer bənövşəni?! 
 
Gah enir talaya, gah çıxır döşə, 
Bir yandan çöl baxır, bir yandan meşə. 
Şər kollar içində bitir həmişə, 
Guya ki, qoruyur şər bənövşəni. 
 
Toxunsun güllərə qoy qız əlləri, 
Bənövşə ətrinə hopsun telləri. 
Gülləri yeyənə vermə gülləri, 
Gülü iyləyənə ver bənövşəni. 

                                          20.01.2013                   
            

ŞİRİN YORĞUNLUQ 
 
Zəhmətdə nə qədər xeyir-bərəkət, 
Zəhmətdə nə qədər durğunluq da var. 
Həyatda çox şirin əməl, hərəkət, 
Həyatda çox şirin yorğunluq da var 

                   
06.09.2013. 
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YARATMAQ, DƏRK ETMƏK 

 
Şirini açırıq qədim bir daşın, 
Amma daş bəzəyən nəqqaş tapılmır. 
Böyük bir möcüzə kəşf edən başın, 
Sirrini kəşf edən bir baş tapılmır. 
 
İnsan çox az bilik qazanmış demə, 
Beyin suallardan usanmış demə. 
Dünyanı yaratmaq asanmış demə, 
Bəlkə də dünyanı dərk eləməkdən.           
 
                                                  06.01.2014 

 
ZƏRİFLƏŞƏR 

 
Güldən tutsan bir dəstə sən, 
Bülbül kimi gül üstəsən. 
Hansı yaşda gül istəsən, 
Yaş sözü də zərifləşər. 
 
Fikrin-xəyalın şirinsə, 
Fikir yorulmaz sürünsə, 
Qışda bənövşə görünsə, 
Qış sözü də zərifləşər. 
 
Gül bürüyə dağı, düzü, 
Doymaz heç insanın gözü, 
Gül sevənin acı  sözü, 
Xoş sözü də zərifləşər. 
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Baxsan könül otağından, 
Tutsan bir gül budağından, 
Bir gözəlin dodağında, 
Daş sözü də zərifləşər. 
 

Ağasən, var çaşan dilin, 
Aşan dilin, daşan dilin, 
Sevgidən dolaşan dilin, 
Boş sözü də zərifləşər.  

                                    04.01.2012 
           

SAAT VƏ ZAMAN 
 

Bir vaxt insan vaxtı əzizləmirmiş, 
Çəkmirmiş vaxt onu öz ağuşuna. 
Haçansa insanlar vaxt gözləmirmiş, 
Haçansa ötürmüş vaxt  boş-boşuna. 
 
Əqrəblər elə bil aşır dağ-dərə, 
Elə bil səbrini ölçür səninn də. 
Vaxtı bölüblər ki, dəqiqələrə, 
Öz qiyməti olsun dəqiqənin də. 
 
Anbaan duyulur vaxtın səsi də, 
Onun lal gecəsi, lal dündüzü yox. 
Dünyadır saatın dairəsi də, 
Sanki vaxt fırlanır, dünya özü yox. 
 
İnsan tələsidirir rahat zamanı, 
İnsanın qəlbində hey yanır saat. 
Qayçıtək doğrayıb saat zamanı, 
Zərrə-zərrə andan yaranır saat. 
 
Vaxtın umuduna qalıb adamlar, 
Günlər var, həsrətdir bir xoş qılığa. 
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Hər şeydə qənaət güddük biz, ancaq, 
Ömrü qurban verdik israfçılığa. 
 
Allahdan vaxt umub, vaxt deyən insan, 
İçindən alışıb, şölələr çəkib. 
Vaxtı yaş ölçüsü eyləyən insan, 
Vaxtsızlıq əlindən gör nələr çəkib. 

                                               02.02.2014. 
 

MEHRİMİ SALMIŞAM BU YOVŞANLIĞA 
 

Neynirəm minnətli qızıl güllüyü, 
Mehrimi salmışam bu yovşanlığa. 
Bir həsrət ağrısı, bir qəm tünlüyü, 
Həm gülşənə  gələr, həm tikanlğa. 
 
Burda bir-birini kollar qucursa, 
Şeh otun üstündə puçur-puçursa. 
Başımın üstündə bülbül  uçursa, 
Necə ögey baxım bu yemşanlığa. 
 
Çox vardım sirrinə mən bu varlığın, 
Altında daş bitir çox hamarlığın. 
Qəhrini gördümsə canavarlığın, 
Durum necə gülüm bəs dovşanlığa. 
  
Neynirəm o meyi, məni yıxırsa, 
Neynim o köynəyi məni sıxırsa. 
Pərişanlıq nurlu fikir doğursa 
Qurbanam mən belə pərişanlığa. 
 
Atam haramlıqla ömür sürməyib, 
Dünyaya gələndən fərəh görməyib. 
Ruzisi kəm olub, köks ötürməyib, 
Nə vara-dövlətə, nə bəy-xanlığa. 
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İşıqlar gurlaşıb, ümid sönürsə, 
Toy-nişan bəhsə-bəhs dəbə dönürsə. 
Sevgi əvəzinə pul xərclənirsə, 
Getmərəm mən belə toy-nişanlığa. 
 
Buluddan nəm çəkmək əgər peşəmsə, 
Öz nimdaş  yerimdə əyləşmişəmsə. 
Lap qara bir rəngə öyrəşmişəmsə, 
Öyrəşə bilmərəm zərnişanlığa. 
 
Məni gah küsdürüb, gah can deyiblər, 
Pərişan halıma xəzan deyiblər. 
Mənə insan oğlu, insan deyiblər, 
Mən dönük çıxmaram bu insanlığa. 

                                                                             02.02.2014. 
 
 

SEVDİYİNLƏ ÖZ ARANDA 
 

Çiçəklər dağdan küsərmi, 
Dağ dumandan bozaranda. 
İnsan gündən əl üzərmi, 
Batan Günəş qızaranda. 
 
İşığı kəsməz daş-divan, 
Xoşdur sevgidə qəm-qubar. 
Sevən sevir, nə fərqi var, 
Oğlan dağda, qız aranda. 
 
Sevgi böyüyüb din olur, 
Ənbər yananda çin olur. 
Sevgi daha şirin olur, 
Çətin, ağır güzaranda. 
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Dərd solur, amma silinmir, 
Can, can içində bölünmür. 
Kömür  olmağı bilinmir, 
Kömür dönüb köz olanda. 
 
Göz ki, gözlərə yan alır, 
Könül can verib, can alır. 
Elə bil bir cahan alır, 
Yar-yarından söz alanda. 
 
Göydə baxt ulduzum olur, 
Baxt açması füzun olur. 
Fikrin yolu uzun olur, 
Ömrün yolu az olanda. 

03.02.2014 
           

NECƏ GİZLƏDİM? 
 

Qəlbim umudludur, gözüm buludlu, 
Çox dərdi qəlbimdə mən əzizlədim. 
Sinəm qaranlıqdır, ürəyim odlu, 
Odu qaranlıqda necə gizlədim? 

02.02.2014. 
 

ƏYİLƏRƏM  MƏN 
 

Üzünü dik tutur göylərə bəndə, 
Göylərdə nələr var, nə bilirəm mən. 
Körpəni öpəndə, gülü dərəndə, 
Çeşmədən içəndə əyilirəm mən. 
                                                    02.02.2014. 
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VAĞZALI  HEYRƏTİ  
 
“ Vağzalı”  bir durna avazı deyil, 
Talelər üstündə süzən pəridir. 
Vağzalı bir qəlbin  havası deyil, 
Bir elin min illik şah əsəridir. 
 
Vağzalı sevginin son fəlsəfəsi, 
Könüllər mülkünün yaraşığıdır. 
Vağzalı-ilahi bir ruhun səsi, 
Kədərlə sevincin qarışığıdır. 
 
Çırpınır ananın gözündə arzu, 
Göylərə açılan yaxasına bax! 
Hicranla vüsalın vəhdətidir bu, 
Sən sadə bir xalqın dühasına bax. 
 
Həsrət kotandısa, ürək şumdusa, 
Haqq özü ananın çəkdiyi ahdır. 
Bir qızın taleyi naməlumdusa, 
Toy günü ağlamaq niyə günahdır. 
 
Kaş arzular yetə, istəklər yetə, 
Burda sevinc gülür, qəm naxışlanır. 
Bütün talelərin ilk tarixi də, 
Vağzalıyla gələn toydan başlanır. 
 
Tufanda sınmayan, buzda donmayan, 
Vağzalı əbədi qeyrətdir ancaq. 
Vağzalı mənası dərk olunmayan, 
Sirri açılmayan heyrətdir ancaq. 
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Doğulub iki saf qəlb diləyindən, 
Mən onu ilahi mehr bilmişəm. 
Həmişə müqəddəs vağzalını mən, 
Həqiqət donunda sehr bilmişəm. 
 
Burda intizarla sevinc yanaşı, 
Bu səsdən göylər də ayılmalıdı. 
Ananın qapıda axan göz yaşı, 
Ən müqəddəs yağış sayılmalıdır. 
 
Könlümüzü ona bağlayırıqsa, 
Haqdır xoş gündə də dar ayaqda da. 
Vağzalı səsindən ağlayırıqsa, 
Demək bir hikmət var ağlamaqda da. 
 
Yad səsi göylərə qaldıranların, 
Başını, beynini, dağlamaq gərək. 
Toylarda “ Mendelson” çaldırmaqları, 
Qanını təzədən yoxlamaq gərək! 
 
Zamanın zərbinə şax durmaq üçün, 
Bu toylar yeganə macalımızdır. 
İnsanı heyvandan ayırmaq üçün, 
Ən yaxşı sınaq da Vağzalımızdı. 
                                                        31.01.2013. 

 
ÖMÜR 

 
Daşlı həyat yollarında, 
Daşdan-daşa qonur ömür. 
Dövrün qalmaqallarında, 
Bizi dərdlə yonur ömür. 
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Dərdi uzun, boyu gödək, 
Bu dünyadan qoymur gedək. 
Sapdan aslı bir güzgütək, 
Qəfil düşüb sınır ömür. 
 
Sevinclə qəm arasında, 
Zil ilə bəm arasında, 
İki rəqəm arasında, 
Dönüb daşa, donur ömür. 
 
Nəfəsini dərmək üçün, 
Öz əslini görmək üçün. 
Təzədən göyərmək üçün, 
Torpağa sığınır ömür! 

09.01.2014. 
 

HƏYAT EŞQİ 
 
Güllü gülşənimi yola bilərlər, 
Canımı lap ucuz-heçə alarlar. 
Həyatı əlindən ala bilərlər, 
Bəs həyat eşqini necə alarlar! 

24.01.2013. 
 

BƏXTƏVƏRİ VAR 
 

Demə ömrümüzün gözətçisi yox, 
Yüz yerdə gizlicə çal-çəpəri var. 
İllər də yol gedir, amma izi yox, 
Yolların bədbəxti, bəxtəvəri var. 
 
Yollar bədəndəki  damarlar kimi, 
Bərkiyir  əldəki qabarlar kimi, 
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İllər çox tələsir çaparlar kimi, 
Görəsən ölümə nə xəbəri var? 
 
Gələn yol hamardır, çox daşı yoxdur, 
Amma gedən yolda bir naşı yoxdu. 
Yaxşı-pis, illərin çıxdaşı yoxdur, 
Bu başdan o başa düz kəməri var. 
 
Ürəyən yağıdır gözdən axan yaş, 
Min arzu əlində bir ömür şabaş. 
Lap ömür toy-düyün olsun başabaş, 
Ölümdən savayı nə nəməri var? 
 
Ağıl dustaq olur həmişə qında, 
Ağılsız görünür min dürlü donda. 
Dolu baş görünmür heç sağlığında, 
Köçəndə bilirlər bar-bəhəri var. 
 
Üzümün dirisi, cecəsi ayrı, 
Gülün neçəsi cüt, neçəsi ayrı. 
Aqilin gündüzü, gecəsi ayrı, 
Onun öz gecəsi, öz səhəri var! 

                                          08.01.2014. 
 

TƏZADLAR 
 
Bəzən  xeyri-şərdən ayırmaq olmur, 
Xeyrin rişəsi var şərin içində. 
Dünyanı bir rənglə doyurmaq olmur, 
Bəlkə min rəng yatır yerin içində. 
 
Əl çatmayan yerə ağlımız çatıb, 
Hər rəngə təbiət başqa rəng qatıb. 
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İnsanlar tər-təmiz hikmət yaradıb, 
Çirkabın içində, kirin içində. 
 
Köhnəni gərəksiz bilib, atırıq, 
Bəzəksiz paltara gülüb, atırıq. 
Təri alnımızdan silib, atırıq, 
Halal ruzi yatır tərin içində. 
 
Daha nə od qalıb, nə ocaq qalıb, 
Bulaqlar quruyub,bir sucaq qalıb. 
Bizi bada verib, özü sağ qalıb, 
Kim canı qoruyub zərin içində. 
 
İnsan qızıl üçün deşib dağ yarır, 
Qızılsa hayandan hava göz varır. 
Hamı dəli Kürdən balıq axtarır, 
Kim tarix axtarır Kürün içində. 
 
Ağılsız baş ki, var quru kəllədir, 
Ağıl çaş yolları bizə  bəllədir. 
Çox şirin şey ki, var baş gicəllədir, 
Acı da gərəkdir şirin içində! 

                                            06.01.2014. 
 

BİZDƏ 
 

Dünya özü boyda nəhəng qıfıldır, 
Dəstəyi özündə, açarı bizdə. 
Ömür işarəsiz dolama yoldur, 
Son ucu taledə, güzarı bizdə. 
 
Baxtımız sıldırım dağ gədiyin də, 
Sənə bəlli deyil gözlədiyin də. 
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Bir bağlı örüşdür baxt dediyin də, 
Varı içindədir, hasarı bizdə. 
 

Qəfəsdə çırpınan bir quşdur canın, 
Gör neçə damara paylanır qanın. 
Tapdanmış yol ilə gedir karvanım, 
Ha olsun dəvəmin ovşarı bizdə. 
 

Yer üçün doğulduq, yoxsa ki, göyçün, 
Elə tələsirik hər quru şeyçün. 
Dünyaya yemiksə, axırda nəyçün, 
Dünyanın azarı bezarı bizdə? 
 

Əzəldən yolumuz bəs nur idimi? 
Yazıldığı gündən baxt  kor idimi? 
Bizə ayrı məzar məcbur idimi? 
İndi ki, min arzu məzarı bizdə! 
 

Göydə gəzməyək ki, yerə dəyək biz, 
Bədənə sığışan paltar geyək biz. 
Ömrü ucuz yerə xərcləməyək biz, 
Hələ ki, ömür-gün bazarı bizdə! 

                                                                                08.01.2014. 
 

SÜKUTUN ÖZÜ DƏ ELƏ HARAYDIR 
 

Ürək döyünməklə qurtarmır hələ, 
Görünməz, bilinməz çox qovğası var. 
Ürəyin içində tufan, zəlzələ, 
Səmum küləyi tək qasırğası var. 
 
Ürək daş qəfəsə salınmış qutu, 
Onun qəm mülkü var, dərd sarayı var. 
Əks etməz ürəyi dilin sükutu, 

                        Sükutun da böyük hay-harayı var! 
                                                           07.01.2014. 
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TƏNHA 
Yüz min adamla da tənhasan  yenə, 

Yüz min adamsız da yenə tənhasan  ( Rudaki) 
 

Fikir-xəyal dolu bir camdır ürək, 
Gah bir sirdaşladır o, gah da tənha. 
Qaranlıq  içində bir şamdır ürək, 
Çırpınır axşam da,sabah da tənha. 
 
Ürəkdən-ürəyə hopub girməsən, 
Könülsüz bir kəsə könül verməsən, 
Ah çəkib, kiməsə ah çəkdirməsən, 
Qalacaq havada o ah da tənha. 
 
Könül sındırmazsan, könlün toxdusa, 
Qəlb sevinc saxlamaz, o sınıqdısa. 
Bir insan qəlbində allah yoxdusa, 
İnsan da tənhadır, allah da tənha. 
 
Düz çaşmaz, dünyanın bici olmasa, 
Söz puçdur, ləpəsi, içi olmasa, 
İnsan barmağının gücü olmasa, 
Dünyada ən güclü silah da tənha. 
 
Silər bir etiraf yüz günahını, 
Söz ilə yuyarlar söz günahını. 
Bəşər anlamasa öz günahını, 
Dünyamız qalacaq günahda tənha. 
 
Şah könül bir canda yerləşə bilsə, 
Birlər tənhalıqda pirləşə bilsə. 
Tənhalar dil tapıb birləşə bilsə, 
Dərd də düşüb qalar qıraqda tənha!           
                                                     02.01.2014. 
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DÜNYAYA TƏRSİNƏ  BAXMAQ  GƏRƏKDIR 

 
Bu necə dünyadır, bu necə dövran, 
Talelər tərsinə, yollar tərsinə. 
İnsanın nəfsinə baş əyir insan, 
Ayaqlar düz gedir, yollar tərsinə. 
 
Efirdə dalğalar coşan dənizdir, 
Sənin öz-özünə yad gəlir səsin. 
Baxırsan sulara, su tərtəmizdir, 
Sularda tərsinə görünür əksin. 
 
Bəzən əyrini də yozmuruq bədə, 
Səhrada yadına baxça-bağ düşür. 
Fotoda  şəklimiz düz görünsə də, 
Fotonun içində baş-ayaq düşür. 
 
Həyatın  mənası dərindən-dərin, 
Yalan don geyinir  yar-yaraşıqdan. 
İllərlə zülmətdə qalan gözlərin, 
Qaralıb kor olar güclü işıqdan. 
 
Haqqa inamını bərkitmək üçün, 
Bəzən bir çeşmək də taxmaq gərəkdir. 
Dünyanı düzünə dərk etmək üçün, 
Dünyaya tərsinə baxmaq gərəkdir. 

                             12.01.2013 
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SƏN HƏYATINSAN 

 
Qocalıq yükünü alma çiyninə, 
Daha gülşənlərə yol varmasa da. 
Çökdüsə qocalıq hissi beyninə, 
Qocasan, saçların ağarmasa da! 
 
Baxma ki, həmişə can narahatdır, 
Ölümlər sürünür, həyat sürünmür. 
Hər nə görürüksə, ancaq həyatdır, 
Ölümsə bir kərə gözə görünmür. 
 
Həyat ölüm ilə çıxıb döş-döşə, 
Ölümlər həmişə müttəhim oldu. 
“Həyata gəlmisik-dedik həmişə, 
“ Ölümə gəlmişik-deyən kim oldu. 
 
Bir anda həyatdan üzülmür əlim, 
Min yalan içində həyat doğrudur. 
Həyat işığına düşməndir ölüm, 
Qaranlıq güdürsə, ölüm oğrudur. 
 
Ölümün məzartək xanəsi birsə, 
Həyatın dünyada min xanəsi var. 
Məzarlar üstündə ot göyərirsə, 
Ölümdə də həyat nişanəsi var. 
 
Həyatdır ürəyin, qolun qanadın, 
Sən bir ürəyindən soruş kiminsən? 
Həyatı diləsən, sən bu həyatın, 
Ölümü diləsən, sən ölümünsən! 

                                                        2013 
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DAHA DA DƏHŞƏT 

 
Doğru qul olubsa, yalan da şahdır, 
Bu halət qula da, şaha da dəhşət. 
Özgəni aldatmaq böyük günahdır, 
Özünü aldatmaq-daha da dəhşət. 

                                                2013 
 

DİL 
 
Hər şeydən gərəkli, hər şeydən ulu, 
Dildir! Bəşər üçün əvəzsiz, mətin. 
Dil insan oğlunun ən böyük yolu, 
Ən böyük kəşfidir bəşəriyyətin. 
 
Açardır hərənin öz sinəsinə, 
Dilsiz dünya bizə qapalı zindan. 
Bütün elmlərin xəzinəsinə, 
Dolanıb keçərsən dil qapısından. 
 
Haqqın özü belə sirdaşın olsa, 
Dilsiz qəlbindəki sirrin göyərməz. 
Yüz gözün, yüz əlin, yüz başın olsa, 
Bir yerdə bir dilin yerini verməz. 
 
İnsan dili ilə kamala çatdı, 
Ən ağır yolları asan, eylədi. 
Yarım vəhşi insan dili yaratdı, 
Dil yarım vəhşini insan eylədi.           
 
                                                                      2013 
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QARA ZURNA HARAYI 

 
                                    Misilsiz balabançı böyük el 

sənətkarı Əli Kərimovun ölməz xatirəsinə 
                                         (Rus çarı Aleksey 

Mixayloviçin toyunu zurnaçılar dəstəsi 
 aparıb, özü də bir sutka XVII əsr. ) 

                                              
Nədəndir, ilahi, bir həzin hava, 
Yandırdı sinəmi ildırım kimi. 
Qəlbimdə təzə dərd saldı bir yuva, 
İz qoydu sinəmdə bir şırım kimi. 
 
Gözü giryana yox, qəlbi giryana, 
Aşkar dərdimizi biz deyək indi. 
Belə xəzinəni atıb bir yana, 
Hansı xəzinəyə güvənək indi? 
 
Bu qara zurnanın  hay-harayının, 
Səsinə nadanlar ancaq ac olmur. 
Sən bir ruhuna bax Əli dayının, 
Eşir qəlbimizi, yara açılmır. 
 
İlahi sehri var onun gücündə, 
Şimşəklər  oynayır  dumanla, çənlə. 
Gördüm Koroğlunu bu səs içində, 
Yenə güştü tutub Dəli Həsənlə. 
 
Çənlibel qoynunda hay-haraylı toy, 
Baxır Koroğluya  el dəstə-dəstə. 
Yeddi min, yeddi yüz, yetmiş yeddi boy, 
Düzülüb bu qədim havanın üstə. 
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Bu havaya uyan ölər, əyilməz, 
Ölümün  özüylə durar göz-gözə. 
Min bir tarixçi də bacara bilməz, 
Keçmişi beləcə qaytarsın bizə. 
 
Dinlə bu havanın hər xalını sən, 
Daşa dön, bacarsan, bir gəl döz görüm. 
Zurnada çalınan “ Vağzalın”ı sən, 
Min bir kitab oxu, gəl bir yoz görüm. 
 
Kamanı nə qanar dərd bilməyənlər, 
Sən yapış bir elin pir tərəfindən. 
Saza, balabana ağız əyənlər, 
Əyirlər millətin bir tərəfindən. 
 
Bu hava eşqinə gələr bir mahal, 
Çalan Əli kimi çala zurnanı. 
Sən Əli dayıtək bircə hava çal, 
Göylərdən endirsin uçan durnanı. 
 
“ Vağzalı” yollara  güllər döşəyib, 
Gözəllər sona tək süzüb oyunda. 
Rus çarı Aleksey min yol baş əyib, 
Qara zurna ilə keçən toyunda. 
 
Xəyallar açılır al lalələrtək, 
Könlümdə şahənə saray yaradır. 
Tökülür sinəmdən şəlalərtək, 
Könül vadisində bir çay yaradır. 
 
Nələri görürəm onda nələri, 
El ruhu Vətənin beş qitəsidir. 
Bu el havaları, el nəğmələri, 
Vətənin görünməz xəritəsidir. 
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Bir el ordusuyla tanınmayanda, 
Bir el nəğməsilə tanındı bəzən. 
İnsan ki, yaşadı qarın hayında, 
Köksündə ürəyi neynir görəsən? 
 
Ruhsuz bədənlərdir vaxtı bezdirən, 
Ruhsuz nə desələr doğru deyildir. 
Köksündə əcnəbi ürək gəzdirən, 
Vətənin halalca oğlu deyildir. 
 
Gör nələr yaradıb  cəhalət, nələr? 
Bəşər ölü kimi görünür mənə. 
İsrafil surundan qalxmaz ölülər, 
Qara zurna gəlsə, dirilər yenə! 

                                                   2013 
 

ÜŞÜNƏK, İSİNƏK, DÜŞÜNƏK BİR AZ 
 
Bir gözüm yazdadır, biri payızda, 
Bir əlim buludda, biri ayazda. 
Yelkən tək  üzməyək ancaq dayazda, 
Dəryada dərinə biz enək bir az! 
 
Çırpınaq ürəklər çırpanan kimi, 
Sınaq da sınanda daş sınan kimi. 
Yayın bürküsünə qızınan kimi, 
Qışın qarına da üşünək bir az. 
 
Düşünək, ellər də, obalar da var, 
Düşünək, dədələr, babalar da var. 
Həyatda ocaqlar, sobalar da var, 
Qəlbin də oduna isinək bir az. 
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Qoy yağsın yağışlar, qoy əssin külək, 
Ötən hər anın da biz qədrin bilək. 
Demirəm yas tutaq, sevinək, gülək, 
Düşəndə inciyib, küsünək bir az. 
 
Ürək həm hakimim, həm vəkilimdir, 
Ürək çaşan deyil, çaşan dilimdir. 
Könülsüz, ürəksiz qalmaq ölümdür,  
Ölmərik, çörəksiz keçinək bir az! 
 
Əynimizə gələn paltar geyək biz, 
Dolu ürəklərin sözün deyək biz. 
Dünyadan getməkçün düşünməyək biz, 
Dünyada qalmaqçun düşünək bir az! 

                                                               26.02. 
2014 

 
YAXŞI SÖZ-YAMAN SÖZ 

 
Şirin söz bal olar, şirin dil pətək, 
Yaxşı söz işıqdır, nurda tüstü yox. 
Yaman söz bədənə dəyən güllətək, 
Sonradan  ağrıdır, isti-isti yox! 
 
Yaman söz ağ üzdə  qara kimidir, 
Üstünü örtdükcə səni sıxacaq. 
Acı söz kök atan yara kimidir, 
Haçansa göyərib bir də çıxacaq. 
 
Acı söz qumbara qəlpələridir, 
 Gizlənib qırx il də qalar bədəndə. 
Sonralar bu qəlpə zərbələridir, 
Bədəni çürüdüb, iflic edən də. 
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Söz var ki, dərs verər bir məktəb kimi, 
Əgər varsa sözü eşidən, duyan. 
Söz var ki, udursan onu həb kimi, 
Bir yandan xeyirdir, bir yandan ziyan. 
 
Söz var ki, udursan onu havatək, 
Söz var ki, min kərə soyuqdu buzdan. 
Söz var ki, dil altda qaynar lava tək, 
Sonra vulkan kimi çıxar ağızdan. 
 
Söz var ki, zamanın, dövrün hakimi, 
Söz var ki, ayaqlar altda sürünür. 
Söz var, uzaqdakı ulduzlar kimi, 
İşığı yüz ildən sonra görünür. 
 
Varlıyam dilimin bu bol sözüylə, 
Milyonlar bu dilə gərək sığına. 
Dünya yaranıbsa, bir “ Ol” sözüylə, 
İnanıram sözün allahlığına!                                                      

                                                     01.03.2014 
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KİÇİK LÖVHƏLƏR 

 
MƏN QƏMƏ ÖYRƏŞMİŞƏM 

 
Mən qəmə öyrəşmişəm, qorxum yox daha indi, 
Ey sevincə öyrəşən, qəm gəlsə, vay sənindi! 
Gül də gözəl görünməz üstündə şeh olmasa, 
Hər qəmə dözmək olmaz qəmdən zireh olmasa. 

25.03.85 
 

MƏHƏBBƏT 
 
Sevinci qanadlı, dərdi piyada, 
Ondan yarısan da, yaralanarsan. 
Bir odlu köynəkdir sevgi dünyada, 
Geyməsən donarsan, geysən – yanarsan! 

04.04.85 
 

FİKİR DƏRİN OLSA 
 
Qəlp sözün ömrü də bir anlıq olar 
Bər-bəzək vursan da hey yaraşıqlı. 
Quyu dərin olsa, qaranlıq olar, 
Fikir dərin olsa – daha işıqlı. 

03.05.85 
 

ÇOX İNANMAQ 
 

İnam dağ-dərədən axan sudursa, 
Sevgi də bu yolun başqa qoludur. 
İnanmamaq  necə qorxuludursa, 
Çox inanmaq da elə çox qorxuludur. 

03.05.85 



  187 

 
HƏYAT OLMASA 

 
Ölüm yox, həyatdan bir dad almasa, 
Ölüm həyatları udub, yaşayır. 
Ölüm yorğun düşər həyat olmasa, 
Ölüm də həyatdan tutub yaşayar. 

                                                              27.02.2014 
 

PEŞİMANÇILIQ 
 
Nədənsə peşiman oluruq hər gün, 
Peşimanlıq yükü daşıyırıq biz. 
Elə bil dünyada, hayıf deməkçün. 
Peşiman olmaqçün yaşayırıq biz. 

                                             16.01.2013 
 

DƏRYADAYIQ YELKƏN KİMİ 
 
Fırtınalı dəryadayıq yelkən kimi, 
Ömür yolu min sınaqdan keçəcəkdir. 
Ömür yolu ha uzansa örkən kimi, 
Ölüm adlı doğanaqdan keçəcəkdir. 

                                                          12.02.2014 
 

İLLƏR SIRALANIR 
 
İllər haylı-küylü, illər lal keçir, 
Bu keçən illərə bir sərhəd də yox. 
İllər sıralanıb dalbadal keçir, 
Əyri xətlə keçir, bir düz xətdə yox. 

                                                            27.02.2014 
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HÜSEYN ARİFƏ NƏZİRƏ 

 
                   Alim var, bir əli Salman Mümtazın, 

                 Bir əli Hümbətin cibindən çıxır. (Hüseyn Arif) 
 

Adam var,işıqlı fikri, amalı, 
Onun nə vecinə dünyanın malı. 
Adam var ki, onu ağlı-kamalı, 
Adam var ki, onu əyni ucaldır. 
 

Adam var, pay verir, gəzir əlbəəl, 
Adam var, heçnədir, ədasına gəl! 
Ocaq var, tüstüsü odundan əvvəl, 
Ocaq var iksini eyni ucaldır. 
 
Alim var, başında qorxulu beyni, 
Alim var başında yuxulu beyni. 
Alim var ki, onu öz dolu beyni, 
Alim var özgənin beyni ucaldır. 

                                           12.02.2014 
 

ÖZ-ÖZÜNƏ DANIŞIR 
 
İnsan var ki,gah gizli, gah aşikar, 
Bir də gördün öz-özünə danışır. 
Təklikdə yox, el içində boş-bekar, 
O, gah əyri, gah düzünə danışır. 
 
Bilmirsən ki, hansı işi tərs olub, 
Yuxudanmı, gerçəkdənmi dərs alıb. 
Bir uğursuz gecəsindən sarsılıb, 
 
Gecəsindən gündüzünə danışır. 
Görən hansı kül altından köz tapıb? 
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Görən hansı söz içindən söz tapıb? 
Hansı fikir görən ona iz tapıb? 
Düşüb fikrin kor izinə danışır. 
 
Qorxusu yox, baxmaz duman-çiskinə, 
Sərhəd qoymur yaxşı günə, pis günə. 
Qarğış səpir zəmanənin üstünə, 
Gah xeyrinə, gah pisinə danışır. 
 
O neyləsin  söz umana söz ki, yox, 
Çətin yolda işarə yox, cizgi yox. 
O bilir ki, düz göstərən güzgü yox, 
Öz qəlbinin güzgüsünə danışır. 

                                              27.02.2014 
 
 
 

QƏM  LÖVHƏLƏRİ 
 
Qəmimlə sevsə haq məni, 
Bu qəmlə yandır, yax məni. 
Ürəkdə qəmli nəğməni, 
Ürək özü bəstələyir. 
 
Yandırıb könül mülkünü, 
Dərd səpir məni kül kimi. 
Ürəyimi baxt gül kimi, 
Dərd əliylə dəstələyir. 
 
Fikrə baş əydik, hissə yox, 
Qəm bizə sadiq, bizsə yox, 
Ömrümüzə qəm-qüssə yox, 
Daş sifətlər qəsd eləyir. 
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Haçan səni yarıtdı kef? 
Səni sevəni sən də sev. 
Ocaqdan gen düşən kösöv, 
Odsuz qalıb tüstüləyir. 
 
Düşünən insan qəm yeyir, 
Demə belimi qəm əyir. 
Gəldi-gedər sevinc deyil, 
Kədər bizi dost eləyir. 
 
Günahkar tutma özgəni, 
Sünbülü əyir öz dəni. 
Düşgünsənsə demə məni, 
Qəm badəpərəst eyləyir 
 
Zəmanə etibarsızdır, 
Dava-dərmanı karsızdır. 
Zəmanəm yaman arsızdır, 
Bu dərd məni süst eləyir. 
 
Dünya talanlarla dolu, 
Fitnə salanlarla dolu. 
Dünya yalanlarla dolu, 
Könlüm bir haq söz diləyir. 
 
Can özü qəm olduğuyçun, 
Taleyi kəm olduğuyçun. 
Bizə həmdəm olduğuyçun, 
Qəm sevinci üstələyir 

                                        28.02.2012 
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GƏLİN, TƏBİƏTDƏN DANIŞAQ BU GÜN 

 
Bu dünya dediyin yalan bazarı, 
Neyləsək, bir ucu yalana sarı, 
Unudaq bu günlük giley-güzarı, 
Süfrəmiz dop-dolu, badəsi gülgün, 
Gəlin, təbiətdən  danışaq bu gün! 
 
Təbiət həyata min zinət verir, 
Yaxşıya-yamana o qiymət verir. 
İndi ki, hər şeyi təbiət verir, 
Min nemət yetirir belə bizimçün, 
Gəlin, təbiətdən  danışaq bu gün! 
 
Bu nemət otaqda, damda yetişmir! 
Süfrələr çörəksiz, duzsuz ötüşmür, 
Amma bu təbiət heç yada düşmür. 
O, mənim əslimdir, o mənim köküm, 
Gəlin, təbiətdən danışaq bu gün! 
 
Ocaqda qızaran köz-təbiətin, 
Bu süfrə, bu nemət, miz, təbiətin. 
İçək sağlığına biz təbiətin, 
Odur bu dünyada birinci ilkin, 
Gəlin, təbiətdən  danışaq bu gün! 
 
Min-min allı-güllü sözün nə xeyri? 
Boşluğa aparan izin nə xeyri? 
Düz dedik, faydasız düzün nə xeyri? 
Boş-boş düzüləcək düz elə çin-çin, 
Gəlin, təbiətdən  danışaq bu gün! 
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Salam almayana salam nə lazım? 
Sərxoş beyinlərə kəlam nə lazım? 
Halal olan yerdə, haram nə lazım? 
Nə elə mümkündür, nə belə mümkün, 
Gəlin, təbiətdən danışaq bu gün! 
 
Gedək təbiətin qulluğuna biz, 
Yanaq bütövünə, qırığına biz, 
Girək təbiətin qılığına biz, 
Bilək dəyərini çəkilən yükün, 
Gəlin, təbiətdən danışaq bu gün! 
 
Nə gül əkəndənik, nə gül dərəndən, 
Nə itbat olandan, nə göz görəndən, 
Təbiət insana ağıl verəndən, 
Bu dünya özünü unudub bütün, 
Gəlin, təbiətdən danışaq bu gün! 
 
Görək gözümüzdə bu nə mürgüdür, 
Görək yolumuzda bu nə bürküdür. 
Bu Vətən torpağı, Vətən mülküdür, 
Qədir-qiymətini bilək bu mülkün, 
Gəlin, təbiətdən danışaq bu gün! 
 
Arzu noğul deyil toy tabağında, 
Ölmün də hökmü var, yaşamağın da. 
Ana təbiətin lap qabağında, 
Düşüb diz çökürəm, siz də diz çökün. 
Gəlin, təbiətdən danışaq bu gün! 
Gəlin, təbiətə qarışaq bu gün! 

                                             11.08.99 
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“YANIQ  KƏRƏMİYƏ” yandır sən məni 

Sazın ikinci sehrkarı Ədalət Dəlidağlıya 
 

Belə şirin dərdi heç bölüşməyəm, 
Yanam, ömrüm boyu yada düşməyəm. 
Nə olsun çağlayıb axan çeşməyəm, 
“Yanıq Kərəmiyə” susamışam mən! 
 
Sən çal, dağa-daşa yerit dərdimi, 
Yüz il də demərəm kirit dərdimi. 
Barmaq çək tellərə, dirilt dərdimi, 
Sazın dərdlərinə mən tanışam, mən! 
 
Eşqə uymadıq ki, uyuduq belə, 
Hansı günahları biz yuduq belə. 
Yana bilmədik ki, soyuduq belə, 
Soyuq ürəklərə yaman tuşam mən. 
 
Ömrün yollarında kim çaşıb, yanıb, 
Gözüm suya dönüb, su daşıb, yanıb. 
Kim ki, bir sevdadan tutaşıb yanıb, 
Pir deyib, o oda oxşamışam mən. 
 
Bu saz nələr çəkdi, nə dərdə düşdü, 
Hər dərdin payına bir pərdə düşdü. 
Baxtımız bu sazla bir yerdə düşdü, 
Qoyalar bu dərdi mən danışam, mən. 
 
Yandım, tüstüləndim, köz-köz yığıldım, 
Səməndər quşutək  yandım, kül oldum. 
Bu külün içindən bir də doğuldum, 
Əfsanəyə dönən həmən quşam mən. 
 

  194 

Elə bil dünyada mən heç yoxmuşam, 
Saz nə sehrdi ki, mən kırıxmışam. 
Soyuq ürəklərdən elə qorxmuşam, 
Sazın yanğısında yaşamışam mən. 
 
Bir dərddən anlamaz hər yetən məni, 
Dörd yandan bürüyüb duman, çən məni. 
Ədalət, yağıştək yağdır sən məni, 
Odu suya hopan bir yağışam mən. 
 
Yandır, Ağasəni, yandır dağ eylə, 
Təkcə bir ürəklə məni sağ eylə. 
Yandır, ərit məni, lap qaynaq eylə, 
Bu sazlı dünyadan bərk yapışam mən! 

22.03.2014 
 

KÖNLÜMÜ 
 
Gözümdən itəni ürəyim tapar, 
Çox da aciz bilmə nalan könlümü. 
Hər qəm ürəyimdən bir sevinc qapar, 
Sən niyə boş sandın talan könlümü? 
 
Bağrımın başından yol açdırmısan, 
Gedən yollarımı sən çaşdırmısan. 
Fikrimi sap kimi dolaşdırmısan, 
Sən tora salmısan tərlan könlümü. 
 
Gözlərim yol çəkib, yaşarmaq istər, 
Qəmim də can alıb yaşamaq istər. 
Göylər də vaxtında boşalmaq istər, 
Kiminlə boşaldım dolan könlümü!? 
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Çaşmazdı bu könlüm qarda, boranda, 
Çaşqındır mənimlə sənin aranda. 
Sərgərdan görürlər dağda, aranda, 
Sənin umuduna qalan könlümü. 
 
Şöhrətdir sevgidə divanəlik də, 
Sevən pirə dönər piranəlik də. 
Sevda gül açdırar viranilikdə, 
Təki sən bağban ol viran könlümə.  
 
Xəyalım dolanır yalquzaq kimi, 
Hicran  tutur məni qar-sazaq kimi. 
Könlüm ağlar qalıb bir uşaq kimi, 
Yoxdur bir kiridib, alan könlümü. 
 
Ağasən ayrılmaz dərd nisgilindən, 
Kül olsa, dirilər bir də külündən. 
Bir yalan təsəlli qopsun dilindən, 
Yaşadar bu şirin yalan könlümü! 

                                                      1982 
KÖHNƏLİK 

 
Hər yaşı keçənə demə köhnədi, 
Bəs köhnə deyilmi yer, göy dünyada? 
Hər təzə dağıtmaz dərdi möhnəti, 
Xoşdurmu təzə mey, tər mey dünyada? 
 
Boğduq köhnələri tənə içində? 
Nə gördük biz təzə səhnə içində, 
Nələr itib-batdı köhnə içində, 
Təzəlik axtardıq biz hey dünyada. 
 
Bəs köhnə dünyadan qaçmırıq niyə? 
Gümanı kəsilən əl tutur göyə. 
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Danaqmı Günəşi köhnədir deyə, 
Yaşayaqmı qara quzey dünyada? 
 
Umuruq dünyanın köhnə varından, 
Baharda gülündən, qışda qarından. 
Qanaq almasaydı əcdadlarından, 
Nə bülbül uçardı, nə ley dünyada. 
 
Hər şey köhnə dünya xəzinəsində, 
Min-min əmanət var öz binəsində. 
Tarixi qoruyan daş sinəsində, 
Varmı dünya boyda muzey dünyada? 
 
Amma hər böyükdə böyüklük olmaz, 
Hər böyük çiyində böyük yük olmaz. 
Hər qoca olanda müdriklik olmaz, 
Müdrik qocaları sən öy dünyada! 

16.01.2013 
SƏNDƏN SAVAYI 

 
Səninçün açmışam gen ürəyimi, 
Canımda bir dərd də yoxdur havayı. 
Elə yandırdın ki, sən ürəyimi, 
Hər şey külə döndü səndən savayı. 

                                       22.01.2012 
 

GƏRƏK OLANLARA YASAQ QOYULUR 
 

Hərdən ürəyimə şirin nar düşür, 
Cır armud verirlər nar əvəzində. 
Hərdən gül üstünə elə qar düşür, 
Xəzəllər sallanır bar əvəzində. 
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Hərdən istəyirəm tənha yer tapam, 
Görürəm o yeri qamarlayıblar. 
Deyirəm bir daşlı təpələr tapam, 
Görürəm təpəni hamarlayıblar. 
 

İstərəm bulağın gözündən içəm, 
Mənə allı-güllü su uzadırlar. 
Tənha bənövşələr kənddə çəkir qəm, 
Şəhərdə  kağızdan güllər satırlar. 
 
Keçmiş günlərimə xəyalım qonur, 
Şirin xatirəmi məndən alırlar. 
“Yanıq Kərəmiyçün” könlüm umsunur, 
Böyrümdə əcaib hava çalırlar. 
 
Bu avaz köhnədir durnadan qalıb, 
Sən boz qarğaların sədasına bax. 
Bu fikir yalandır “Şuradan” qalıb, 
Biz deyən fikirlər doğrudur ancaq. 
 
Kim çəkir Vətənin qəm-qubarını, 
Düz desəm ayıbdır, gərək çaşam mən. 
Sökürlər Vətənin daş-divarını, 
Sonra bağırırlar: Vətəndaşam mən! 
 
Həqiqətə gedən yollar oyulur, 
Bəs haçan dolacaq çala-çuxurlar? 
Gərək olanlara yasaq qoyulur, 
Gərəksiz olanı gözə soxurlar! 
 
Açılar haqqın da qapısı tez-gec, 
Yayar şəfəqini gün yavaş-yavaş. 
Dillər ağızlarda dinməyəydi heç, 
Həqiqətin özü dillənəydi kaş! 

17.04.2004 

  198 

 
MƏN ZARAFAT BİLİRƏM 

 
Xəzan gəlib, soldurubdur gülümü, 
Can evimi hələ abad bilirəm. 
Qocaləqmı çalxalayır könlümü? 
Hələ onu özümə yad bilirəm. 
 
Yaşıl otlar xəzəllərə bürünür, 
Xəzəl altdan çayır hələ sürünür, 
Ömür hələ mənə cavan görünür 
Nə qədər ki, ağzımda dad bilirəm. 
 
Yaxşı gündə baş götürüb qaçırıq, 
Yaman gündə qapısını açırıq, 
Zərrə-zərrə məni çəkir qocalıq, 
Bunu hələ mən zarafat bilirəm. 

29.11.84 
 

DOLAŞAR 
 
Can istəsə, can verərəm dostuma, 
Dostsuz evə hər sadağa dolaşar. 
Can verəndə dostum gələ üstümə, 
Namərd gəlsə, əl-ayağa dolaşar. 
 
Dost gəlməsə, yollarəmı ot basar, 
Namərd əli ürəyimə od basar, 
Oğrun-oğrun çəpərimi yad basar, 
Qaratikan şahbudağa dolaşar. 
 
Dost gəlişi ev-eşiyin çırağı, 
Yad evimin, dost könlümün qonağı, 
Dost görməsə ocağımın çırağı, 
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Tufan gələr, od-ocağa dolaşar. 
Qul da olsa, dost sevilər, sayılar, 
Dost gülüşü ən qiymətli pay olar, 
Dost olmasa, şad məclisi zay olar, 
Bədgümanlar sola-sağa dolaşar. 
 
Dost əlindən üzülməsin əlimiz, 
Dost yükündən ziyan görməz belimiz, 
Dost yanında oda dönər dilimiz, 
Dost olmasa, dil dodağa dolaşar. 

06.03.85 
 

OLARAM 
 
Alışır şam kimi ürək sinəmdə, 
Əriyib təzədən mən can olaram. 
Sən özün əlinlə dərd ək sinəmdə, 
Mən özüm bu dərdə bağban olaram. 
 
Bilirəm, dərdimə dözən deyilsən, 
Dərdlərim qudurar dərdə əyilsən. 
Məndən bir xatirə yaşada bilsən, 
Mən sənə min kərə qurban olaram. 
 
Qoru yollarımı daşdan-kəsəkdən, 
Hələ doymamışam güldən-çiçəkdən, 
Ağaran saçıma yansan ürəkdən, 
Təzədən qayıdıb cavan olaram. 
 
Qorxmaram yolumda duman sürünsə, 
Vüsal ulduz kimi uzaq görünsə, 
Baxtım bir qaranlıq gecəyə dönsə, 
Mən də bu gecədə tufan olaram. 
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Gəl keçən günləri salma yadıma, 
Bir zərrə ümidlə çat imdadıma. 
Göz yaşım qarışar birdən oduma, 
Gözündə bir tüstü, duman olaram. 
 
Həsrətli könlümü gəl qan eyləmə, 
Mənim hər sözümü nöqsan eyləmə, 
Gəl məni yer ilə yeksan eyləmə, 
Bəlkə bir kimsəyə güman olaram... 

09.03.85 
 

SÜKUT 
 
Mənim sözlərimi bürüyüb odum, 
Dilimi tərpətsəm, könlüm qan eylər. 
Qarşında susuram, mənim sükutum 
Halımı sözümdən tez bəyan eylər. 
 
Mənim sözlərimi axtar gözümdə, 
Elə ona görə gözüm dolubdur. 
Mənim atəşimdən ürək sözüm də 
Əriyib beləcə sükut olubdur. 
 
Bəzən dil özünü sözlə yoranda, 
Ürək bağlı qalan bir qutu oldu. 
İnsanı göylərlə danışdıran da 
Sonsuz Kainatın sükutu oldu. 
 
Hər susan ürəyə günahkar demə, 
Hər susan ürəkdə bir aləm yatır. 
Ürəyimin sözü gəlir dilimə, 
Ürəyimin özü sükutumdadır. 

22.03.85 
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NİYƏ DEYİRLƏR Kİ... 
 
Allah da qaldırmaz könlümü, yıxsan, 
Hər könül könüldən xəbərdar olmaz. 
Sən yanan könlümə belə soyuqsan, 
Niyə deyirlər ki, yayda qar olmaz!? 
 
Dəyişməz havamı bu soyuqluğun, 
Mən yenə odluyam, mən yenə çılğın. 
Mənə min dərd verib sənin yoxluğun, 
Niyə deyirlər ki, yoxdan var olmaz!? 
 
Daş olub dözürəm bu nisgillərə, 
Daş olmuş ürəyin yanmır bir kərə. 
Göyə ucalıram – vurursan yenə, 
Niyə deyirlər ki, göylər dar olmaz!? 
 
Od olar gizlində qalan məhəbbət, 
Hər sudan göyərməz solan məhəbbət, 
Əzəldən yaralı olan məhəbbət 
Vaxtında gül açar, ancaq bar olmaz. 
 
Doğru söz üstündə dayanır cahan, 
Yalanı qorxudan yaradıb insan. 
Yalandır insanı xar edib yıxan, 
Yoxsa hər xətadan insan xar olmaz. 
 
Yolum daş olsa da, doğru sözüm var, 
Daşdan-daşa dəyib durular sular. 
Yavaş yalandan da qulaq tutulmaz, 
Doğru gurlasa da, qulaq kar olmaz. 

29.06.85 

  202 

 
 

UŞAQ TƏMİZLİYİ 
 
Dünyada insanın günahı varsa, 
Dünya təmizliyə baxıb yaşayır. 
Böyüklərin səhvi ürək yıxırsa, 
Uşaqların səhvi ürək oxşayır. 
 
Cavanlıq “Gəl!” deyir od-ocaq kimi, 
Insan gün dalınca qovur hey günü. 
“Böyümüşəm” – deyə oyuncaq kimi 
Atan var uşaqlıq təmizliyini. 
 
Ağacın kökündən gəlir ucalıq, 
Ilk arzu sonra da gərəkli olur, 
Uşaqlıq, cavanlıq, bir də qocalıq 
Ölən gününəcən şərikli olur. 
 
Uşaqlıq duyğusu getməsin bada, 
Bir tərəfdən ona söykənirik biz. 
Uşaqlıq nə qədər kövrək olsa da, 
Üstündə dayanır bütün ömrümüz. 
 
Sən demə yarpağın sonu xəzandır, 
İstəsək göyərər əməllərimiz. 
Fikri böyütməyə nə var – asandır, 
Hissi böyütməyi bacarmırıq biz. 
 
Duyğudur ən böyük dövlətin, varın, 
Ən böyük fikri də duyğu qoruyar. 
İlkindən biryolluq ayrılanların 
Çiçəyə çatmamış arxı quruyar. 
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Hər fikir göyərməz can sağlığından, 
Duyğusuz arzunun dili qısadı. 
Bəşər uzaqlaşıb uşaqlığından, 
Çoxalıb dünyanın fitnə-fəsadı. 
 
Uşaqlıq ağlayıb bizə sarılar, 
Ömürdə gizlənib başqa don geyər. 
Kimi uşaqlığı atıb gənc olar, 
Kimi uşaqlığı gənclik eyləyər. 
 
Vardır dostumuz da, sirdaşımız da, 
Uşaqlıq duyğusu amma ayrıdır. 
Həyatda sonrakı göz yaşımız da 
Uşaqlığın gizli göz yaşlarıdır. 
 
Axtar uşaqlığın hər düzlüyünü, 
Uşaq duyğusunu alqışlayarlar. 
Qorusaq uşaqlıq təmizliyini, 
Nə səhvimiz olsa – bağışlayarlar. 

10.07.85 
 

ÜRƏYİNƏ TANIT MƏNİ 
 
Könlüm susayıb oduna, 
Bir çat onun imdadına. 
Dilim öyrəşib adına, 
Bacarırsan – yanılt məni. 
 
Atma məni bir daş kimi, 
Atanda at sirdaş kimi, 
Mən yanmasam Günəş kimi, 
Bir daş kimi unut məni. 
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Sənsən ömrümün ovsunu, 
Yanmışam ömrüm uzunu, 
Aç könlümün qapısını, 
Ürəyinə tanıt məni. 
 
Sağım qaya, solum dərə, 
Yol gedirəm görə-görə, 
Məni qaldırdın göylərə, 
Yerə düşsım – sən tut məni! 
 
Çiçək əkdim, baş tutmadı, 
Məni sənə tanıtmadı, 
Dünya məni yarıtmadı, 
Sən dünyam ol, yarıt məni. 

16.07.85 
 

OLMAZ 
 

Mən ayrı insanam, qardaş, sən ayrı, 
Ürəyin ürəksiz sirdaşı olmaz. 
Hesabı itirər ürəkdən ayrı, 
Ürəyə bağlısa, göz naşı olmaz. 
 
Ürək sən düyəni necə bəs desin, 
Duyub inanmırsa, ürək neyləsin?! 
Yadında saf sözü saxlayan kəsin 
Yad söz-söhbət üçün yaddaşı olmaz. 
 
Yolların buzunu əritməliyəm, 
Calanıb yollara mən bitməliyəm, 
Bu başdan o başa yol getməliyəm, 
Arzu yollarının bir başı olmaz. 
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Can qəmlə sevinci bir yerdə bəslər, 
Tək qəmdən kövrəlmir könlümdə səslər, 
Hər gözüyaşlıya ağlar deməzlər, 
Hər ağlayan qəlbin göz yaşı olmaz. 

21.01.1986 
 

NEYLƏSİN 
 
Nələr gətirirəm göz qabağına, 
Desəm, söz çəkərlər söz qabağına, 
Hamı odu çəkir öz qabağına, 
Qıraqda dayanıb donan neyləsin? 
 
Quşqonmaz dağların vüqarı başda, 
Gah buzu saxlayar, gah qarı başda, 
Qanmazlar oturar yuxarı başda, 
Qapının ağzında qanan neyləsin? 
 
Zamanın köhləni qırıb yüyəni, 
Şahid gətirmirlər haram yeyəni, 
Divanə sanırlar “yandım” deyəni, 
Dünyadan soyusa, yanan neyləsin? 
 
Dünyanın özündən yoxmu xəbəri, 
Ayıra bilmirmi xeyirdən şəri? 
Dünyanın özünün sınıb məhvəri, 
Dünyadan ürəyi sınan neyləsin? 
 
Qardaş, haqq yolunda başını qaldır, 
Vətən anadırsa, dərdi halaldır! 
Qardaşın biri kar, biri də laldır, 
Anandan incimə, anan neyləsin? 
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KÖNÜL, SƏNƏ BU DA AZDIR 
 

Qana düşdün öz dilindən, 
Kim baş açdı nisgilindən? 
Oda düşdün öz külündən, 
Könül, sənə bu da azdır! 
 
Baxtımı göydən endirdin, 
Bir dil də verib dindirdin, 
Daşıb odunu söndürdün, 
Könül, sənə bu da azdır! 
 
Düz çıxdı ağzımın falı, 
Yandın yaralı-yaralı, 
Qaldın dünyadan aralı, 
Könül, sənə bu da azdır! 
 
Yarımcan oldu gümanlar, 
Tutdu gözümü dumanlar, 
Çoxdur könüldən umanlar, 
Könül, sənə bu da azdır! 
 
Ay ötürdün, il ötürdün, 
Mənim ömrümü itirdin, 
Gücündən çox yük götürdün, 
Könül, sənə bu da azdır! 

25.08.89 
 

DÜŞMƏN EYLƏDİM 
 

Yoluma atılan bu daş nə idi, 
O baş ömürdüsə, bu baş nə idi, 
Canım yanırdısa, qan yaş nə idi? –  
Mən suyu alova düşmən eylədim. 
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Qara günü olur qara saçın da, 
Döyüldüm, çırpıldım dərd ağacında, 
Könlüm sultan idi taxtı-tacında, 
Onu saldım lova, düşmən eylədim. 
 
Dərdim mizrab oldu, bərk vurdum simə, 
Ağladım, çatmadı səsim heç kimə. 
Mən qəlbə ov oldum, qəlbim eşqimə, 
Durub ovu ova düşmən eylədim. 
 
Mən sino getmədim naz-nemətimçün, 
Bir ömür az oldu səadətimçün, 
Ömrü girov qoydum məhəbbətimçün, 
Baxtımı girova düşmən eylədim. 
 
Arzum suya döndü, düşdüm axara, 
Arzular əlində çəkildim dara, 
Yolum qışa getdi, könlüm bahara, 
Yazı qar-qırova düşmən eylədim. 
 
Mən illəri qovdum, döndü zülümə, 
Yüz ömrün yükünü yıxdı belimə, 
Qovduğum illərdi, çatdı ölümə, 
Ömrü qova-qova düşmən eylədim. 

26.08.89 
 

CANIMI VERDİM Kİ... 
 
Canı verdim sənə, can yoxdu məndə, 
Verdim ölməz olum, batma sən yasa. 
Bir vaxt vədə yetib əcəl gələndə 
Məndən nə alacaq canım yoxdusa? 

26.08.89 
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DAHA GƏLİB ÇIXDIN 

 
İsindi yenə də daşım-divarım, 
Bağrımın başını od naxışladı. 
Daha gəlib çıxdın, mənim baharım, 
Mənim ürəyimdə daşqın başladı. 
 
Gecələr yanırdı, bişirdi bağrım, 
Daha gündüzüm də həsrətlə doldu. 
Daha gəlib çıxdın, mənim baharım, 
Gecəmlə-gündüzüm bərabər oldu. 
 
Sısqa bulaq kimi mən damcıladım, 
Bir vaxt mən qurudum, qəm dönməz oldu. 
Elə çalxalandım, elə bulandım, 
Könlümdən keçənlər görünməz oldu. 
 
Sən gələn yollardı mənim yollarım, 
Bu yollar mənimçün güman yeridi. 
Daha gəlib çıxdın, mənim baharım, 
Könül dağlarıma duman yeridi. 
 
Daha gəlib çıxdın, şükür Allaha! 
Haqq olar duası çarəsizlərin. 
Ayaq izlərində gül bitib daha, 
Dövrəmdən itməsin daha izlərin. 
 
Gözünün yaşını sıxar buludlar, 
Göydən gələn yaşış yerdə çiçəkdir. 
Sən gəldin, baharım, göyərdi otlar, 
Hayıf, tikanlar da göyərəcəkdir. 
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Dağ olsa uçardı mənim yerimdə, 
Bağlanmaz könlümdə qapılar daha. 
Salıb-itirdiyim ümidlərim də 
Yollarda göyərər, tapılar daha. 
 
Yenə yada düşdü dərdim, azarım, 
Çıxıb getməlisən sən əvvəl-axır. 
Gəl məndən ayrılma, mənim baharım, 
Qabaqdan boylanıb payızım baxır. 

06.09.89 
 

NƏ QALDI? 
 
Gənclik ötdü bir yamaqlı çarıqda, 
İndi bildim bu çarıqda nə qaldı. 
Nişanədir əlimdəki yanıq da, 
Yanan bilər bu yanıqda nə qaldı. 
 
Bircə ömrün başındadır hər oyun, 
Öz ilkim var, öz ruhum var, öz boyum. 
Can Allahın, su dəryanın, güc suyun, 
Öz adına bəs balıqda nə qaldı? 
 
Qəmsiz insan ömür-gündən nə dadıb, 
Yalxı sevinc ömrümüzə nə qatıb? 
Ağıl verib səni insan yaradıb, 
Umacağın bəs xalıqda nə qaldı? 
 
Uçan yerdə biz süründük, uçmadıq, 
Gərəklini qol uzadıb qucmadıq, 
İli basıb il üstündən sıçradıq, 
Heç demədik aralıqda nə qaldı. 
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Ömür keçib, arxasında il qalıb, 
Arx quruyub, su yerində lil qalıb, 
Axır bildik – yanğımızdan kül qalıb, 
Heç bilmədik bu qalıqda nə qaldı. 

10.09.89 
 

O VAXT İNANARAM KI... 
 
Durub fal açmıram gələcəyimə, 
Arzusuz, ümidsiz nə ömür, nə gün. 
O vaxt inanaram öləcəyimə, 
Diriləcəyimə inanım yəqin. 

20.09.89 
 

BAXMARAM 
 
Gülüm, yaman oxşarın var çiçəyə, 
Yoxsa, vallah, bir çiçəyə baxmaram! 
Qara gözlər bənzəməsə geçəyə, 
Kor olaram, mən gecəyə baxmaram. 
 
Can evimə işıq düşür gözündən, 
Hər gözəldə bir nişan var üzündən, 
Səndən nişan axtarmıram, yoxsa mən 
Bir gözələ, bir göyçəyə baxmaram. 
 
Gül üzündə mən dünyanı görərəm, 
Görən haçan bir bənövşə dərərəm? 
Mən canımı bir telinə verərəm, 
Bir can dəyər hər neçəyə – baxmaram. 
 
Ömür keçir, mən neyləyim bəs indi? 
Mən donmuşam, haray salan səsimdi, 
Buğunumu xoşbəxt eylə – bəsimdi, 
Canım çıxar, gələcəyə baxmaram. 

14.11.89 
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GÖZ YAŞI 
 
Göz yaşlısa, ürək hələ sönməyib, 
Qanad açıb xəyal göydən enməyib, 
Nifrət hələ göz yaşına dönməyib, 
Məhəbbətin zinətidir göz yaşı! 
 
Göz yaşımız sual olub kiriyər, 
Dolan ürək boşalmasa – çürüyər, 
Qalan haqqın minnətini dil yeyər, 
İtən haqqın minnətidir göz yaşı! 
 
Doğulanda ağlamasa bir çağa, 
Xəstə düşər, dərd gətirər ocağa, 
Susuz çöldə karvan getməz uzağa, 
Yanan ömrün həsrətidir göz yaşı! 
 
Ürək yanır, nalə qalxır fələyə, 
Gözlər gərək alova su çiləyə, 
Arzu qorxub qısılanda ürəyə, 
Ürəklərin cürətidir göz yaşı! 
 
Ümidsizin gözlərində tor olar, 
Ümidlinin gözlərində nur olar, 
Dərddən-dərdə dəyər, axır durular, 
Dərdi-sərin hikmətidir göz yaşı. 
 
Arzu böyük, ömür gödək, dərd uzun, 
Bir ocaq var – ya külə dön, ya qızın. 
Arxasızın, çarəsizin, baxtsızın 
Düz yolda da qismətidir göz yaşı! 
 
Göz yaşları min-min ildən nişanə, 
Neçə yurddan, neçə eldən nişanə, 
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Bu Adəmdən, bu Habildən nişanə, 
İnsanlığın fitrətidir göz yaşı! 
 
Kədər bizə həm dinclikdir, həm qəfəs, 
Həm ürəkdir, həm alovdur, həm nəfəs, 
Sevinc yaşı qəm yaşına bənzəməz, 
Gizli dərdin surətidir göz yaşı! 
 
Könül, demə əldə qələm ağlamaz, 
Can demərəm, canım biləm ağlamaz, 
Ər igidlər hələm-hələm ağlamaz, 
Ağlayırsa – qeyrətidir göz yaşı! 
 
Vaxt çatdımı – dura bilməz qınında, 
Öz gücü var, öz hökmü var onun da, 
Nöqtə olar bir gün ömrün sonunda, 
Bitən ömrün heyrətidir göz yaşı! 
 
İçin-için yananların pənahı, 
Axıb yuyar bircə anda günahı, 
Göz yaşında pünhan olar, İlahi! –  
Odla suyun vəhdətidir göz yaşı! 
 
Kim bilər ki, harda bitər güzarın, 
İçi qəmdir ömür adlı hasarın, 
Axır gündə daş libaslı məzarın 
Ağır-yüngül qiymətidir göz yaşı! 
 
Ürəkləri pas atmaqdan qoruyar, 
Ümidsizin göz yaşı da quruyar, 
O yerdə ki zərrə qədər ümid var, 
Ömrün şirin nemətidir göz yaşı! 

24.11.89 
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TƏZADLAR DÜNYASI 

 
Ömrü oddan keçən Şakir qardaşa! 
Sözü sözdən seçən Şakir qardaşa! 

(Şakir Albalıyevə həsr olunur)   
 
Daş üstə göy otu bitən görmüşəm, 
Daş atıb üstündən yamanlığını. 
Yazda cavanlığı itən görmüşəm, 
Payızda tapıbdır cavanlığını. 
 
Vaxt olub gülləri duman-çən yuyub, 
Dərdi ürəyinə tac olan da var. 
Baharın özündə solub, quruyub, 
Payızda göyərib açılan da var. 
 
Çöl yoxsul olsa da, bütövdü torpaq, 
Dağ var ki, aşınır var altında da. 
Çiçək var, baharı gözləyir ancaq, 
Çiçək var, yaşayır qar altında da. 
 
Qayada gülləri daş incitmir heç, 
Budaqlar kökündən uzaqlaşır da. 
Gül var ki, gül ilə yola getmir heç, 
Qızılgül tikanla qucaqlaşır da. 
 
Tikan var tikandan tutub yarıdı, 
Yaxşını-yamanı mənə gəl tanıt. 
Mundarça uzanıb ötür palıdı, 
O boyda bədənlə qısqanmır palıd. 
 
Qoca təbiətin qanunu dümdüz, 
Bircə yol hökmünü heç unutmayıb. 
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Növbəylə yaşayır gecəylə gündüz, 
Gündüzün yerini gecə tutmayıb. 
 
Adam var şöhrətçün durub gözbəgöz, 
İgid var can qoyub, heç tanınmayıb. 
Adam var ölümlə durub üzbəüz, 
Heç kimdən bir tərif, şöhrət ummayıb. 
 
Dünya bu səbirdə, vaxt bu səbirdə, 
Hər şeyçün özünə uyan dad verə. 
Dönüb Dədə Qorqud qayıda bir də, 
Bir-bir əməllərə təzə ad verə. 
 
Arzular bir yana, tale bir yana, 
Elə payız var ki, qışdan sərt olur. 
Dərd var ki, haçansa dönür dərmana, 
Dərman var haçansa dönüb dərd olur. 
 
Dərd verən də insan, dözən də insan, 
Gümandan gümana çox varırıq biz. 
Bezdirən də insan, bezən də insan, 
Göylərdə səbəbkar axtarırıq biz. 
 
Bir zaman heç vaxtı sayan yox idi, 
Bəs o dünya hanı, o dövran hanı? 
Dünya yarananda zaman yox idi, 
Gör neçə pilləyə böldük zamanı. 
 
Bu dərdin oduna alışırıq ki, 
Biz öz yurdumuzda özümüz qərib! 
Biz elə tərsinə danışırıq ki, 
Nə tənə yerinə düşür, nə tərif, 
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İnsan dinc otursa, heçliyə varmaz, 
Dünyanın dərdini çoxaldan bizik. 
Heç vaxt dünya bizi yoldan çıxarmaz, 
Dünyanı yolundan çıxardan bizik! 

20.04.2014 
 

YANMIŞAM 
 
Mən səsimi kəsməmişəm yarıda, 
Dönməmişəm bir atımlıq barıta, 
Söykənmişəm min budaqlı palıda, 
Bir budağı sınan kimi – yanmışam. 
 
Öz könlümdən çıxmamışam qırağa, 
Bir od kimi tökülmüşəm varağa, 
Yaxşı gözdə mən dönmüşəm çırağa, 
Yaman gözdə yaman kimi yanmışam. 
 
Nahaq yerə atımızdan düşürük, 
Yad çöllərin bürküsündə bişirik, 
Mən nadandan ummamışam kişilik, 
Kişilərdən uman kimi – yanmışam. 
 
Mən qabağa zilləmişəm gözümü, 
Gözləmişəm dalda qalan izimi, 
Qanmayanda danmamışam sözümü, 
Qananda da qanan kimi yanmışam. 
 
Mən yağanda yağış kimi yağmışam, 
Mən axanda çaylar kimi axmışam, 
Danışanda qocalara baxmışam, 
Alışanda cavan kimi yanmışam. 
 
 

  216 

Mən dünyanın daş üzünü görmüşəm, 
Bərk üzünü, boş üzünü görmüşəm, 
 
Hər millətin yaxşısını görmüşəm, 
Xumar üçün Sənan kimi yanmışam. 
Mən bilirəm kəsərimi, kəsrimi, 
Tanıyıram nəfəsimi, nəslimi, 
Görəndə ki, görən yoxdur əslimi, 
Dədə Kərəm yanan kimi yanmışam. 

31.10.83 
 

NƏ DEYİM? 
 
Yaman dərd əlində çaşbaş olmuşam, 
Birdən dərd başımdan aşa, nə deyim? 
Payızkən baharla həmyaş olmuşam, 
Qabaqda dayanan qışa nə deyim? 
 
Mən batan ulduzam, sən gülən səhər, 
Mən çalxanan ümman, sən tənha gövhər, 
Qəlbinə keçərəm bəlkə birtəhər, 
Sinəndən açılan daşa nə deyim? 
 
Ömrümü təzədən yaşayıram mən, 
İlləri təzədən daşıyıram mən, 
Sən gedən yollara baş qoyuram mən, 
Baş daha əyilməz, başa nə deyim? 
 
Sən demə bir çanaq qanmış ürəyim, 
Ömrün də hökmünü danmış ürəyim. 
Nə desən eyləyər yanmış ürəyim, 
Nəfəsi kəsilən yaşa nə deyim? 
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Ümid hardan dönüb, hara tuşlanır, 
Gözümün yaşıyla göz naxışlanır, 
Yol qurtaran yerdə sevgi başlanır, 
Əzəldən tərs gələn işə nə deyim? 

15.11.83 
 

EHTİYAC 
 
Ehtiyac qəm tapıb, qatar sevincə, 
Fikir-xəyalını sürəkli eylər, 
Gərəkli olanı döndərər heçə, 
Gərəksiz olanı gərəkli eylər. 

02.02.84 
 

QARADİNMƏZ OLMUŞAM 
 
Danış demə, alış denən, alışım, 
Sonra denən niyə sönməz olmuşam. 
Ürək mənə macal vermir danışım, 
Ona görə qaradinməz olmuşam. 

17.02.84 
 

SƏN OLMAYANDA 
 
Sən getdin, itirdmi ilk baharımı, 
Həsrətin hayanda, özün hayanda. 
Basıram bağrıma arzularımı, 
Sən olmayanda. 
 
Xəyalda gül-çiçək dərirəm, gülüm, 
Ümidin çiçəyi açılmayanda. 
Səni lap yaxından görürəm, gülüm, 
Sən olmayanda. 
Bir az toxdayıram fikirlərimdən, 
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Könlüm çalxalanıb dərdə uyanda. 
Səni yox, özümü axtarıram mən, 
Sən olmayanda. 
 
Keçib-gedən günlər birdən yığılır, 
Şirin xatirəyə dönür bir anda. 
Sabahkı günüm də xatirə olur 
Sən olmayanda. 

22.02.84 
DEYİLMİ? 

 
Kainat genişdir, kainat dərin, 
Ürək kainatdan geniş deyilmi? 
Min bir sorğusu var ötən illərin, 
Hər biri dünyaya tən iş deyilmi? 
 
Hər daşda, torpaqda könül quşu var, 
Hər yanan arzunun öz naxışı var, 
Baxma ki yolların qəm yoxuşu var, 
Yoxuşun axırı eniş deyilmi? 
 
Yalnız həyat üçün qovur gün günü, 
Yaşayaq, daşıyaq ömrün yükünü, 
Tuşlayaq bir yana ölüm fikrini, 
Ölüm bizim üçün son iş deyilmi? 
 
Dünyadan, arzudan doymursa ürək, 
İnsançün ölüm də heç yoxdur demək. 
Axır nəfəsini həyata vermək 
Təzədən həyata dönüm deyilmi? 
 
Bu dünya bizimdir, biz də dünyanın, 
Doymayaq üzündən tez də dünyanın, 
Dünyalarca iş var üstdə dünyanın, 
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Hamısı insana yön iş deyilmi? 
İnsana güvənib dünya fırlanar, 
İnsansız dolaşsa, alışar, yanar, 
Bizim ölmümüzdə onun ömrü var, 
Bu hikmət dünyaya tanış deyilmi? 

17.03.84 
CAVANLIQ 
 
Uşaq arzularım başa çatmamış, 
Başımın üstünü aldı cavanlıq. 
Bir yanım gül oldu, bir yanım qamış, 
Məni dağa-daşa saldı cavanlıq. 
 
Könül gülzarımda bülbül ötərdi, 
Yanımdan nazlanıb min gül ötərdi, 
Bir vaxt dindirməmiş dil-dil ötərdi, 
İndi dindirirəm – laldı cavanlıq. 
 
Çəkinməz tufandan, qaçmaz düyündən, 
Alışar qəlbinin dərinliyindən, 
Ürəyimiz yanar şirinliyindən, 
Min güldən çəkilən baldı cavanlıq. 
 
Alışana şərik, yanana ortaq, 
Titrər ayağının altında torpaq, 
Budağın üstündə bir əsmə yarpaq, 
Torpağın üstündə xaldı cavanlıq. 
 
Sevinc gülü gördü dərd ağacında, 
Sevinci apardı dərdin ucunda, 
Bir gün də dən gördü qara saçında, 
Bir kövrək xəyala daldı cavanlıq. 
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Səyirdər atını belədən-belə, 
Çalxanar dənizdə, çıxar sahilə, 
Payız havasını almamış hələ, 
Budağı əysə də, kaldı cavanlıq. 
 

Bir də xəbər tutdum çən düşüb dağa, 
Gün də o gördüyüm gün deyil daha, 
Həmişə qaçardı məndən qabağa, 
İndi məndən dala qaldı cavanlıq. 

30.03.84 
BAĞIŞLAYARAM 

 

Bir şahin şığısa cücənin üstə, 
Ana olduğunu bilib dayansa, 
Onun günahını bağışlayaram. 
 

Bir qırğı şığısa çiçəyin üstə, 
Dərdli olduğunu bilib dayansa, 
Onun günahını bağışlayaram. 
 

Bir zalım yüz illik palıdı kəssə, 
Palıdın altında çiçəyi görsə, 
Peşiman-peşiman köksünü dərsə, 
Onun günahını bağışlayaram. 
 

Bir oba üstündən bir tufan əssə, 
Beşikdə körpəyə xətər dəyməsə, 
Mən belə tufanı bağışlayaram, 
Mən belə tufanı alqışlayaram. 
 

Bir dağı aşırıb, gülə əyilsə, 
Mən belə insanı bağışlayaram. 
Dünyanın zövqünü anlaya bilsə, 
Zalıma dünyanı bağışlayaram. 

08.05.83 
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ÖTƏN GÜNLƏRİNİ AXTARIR İNSAN 

 
Qara saçlarına dən düşən kimi 
Ötən günlərini axtarır insan. 
Ayağı bir daşa ilişən kimi 
Ötən günlərini axtarır insan. 
 
Gün batır, gündüzə hayıfsılanır, 
Könlündə bir qərib həsrət dolanır, 
Elə ki bir azca sular bulanır, 
Ötən günlərini axtarır insan. 
 
Ötüb gözdən itdi o dağ, o dərə, 
Əl çatmaz, ün yetmək ötən günlərə. 
Bilir ki, daş dolub su gələn yerə, 
Ötən günlərini axtarır insan. 
 
Qəmli olanda da, şad olanda da, 
Qapılar üzünə çırpılanda da, 
İstədiyini günlər tapılanda da, 
Ötən günlərini axtarır insan. 
 
Dünəni bugünə göstərmək üçün, 
Ötən günlərini axtarır insan. 
Bugünkü günündən pay vermək üçün 
Ötən günlərini axtarır insan. 
 
Arandan bezikdi, dikəldi dağa, 
Zirvədən boylandı, qəlbi yuxaldı, 
İnsanın gözləri baxdı qabağa, 
Həsrəti həmişə arxada qaldı.                           
                                                          15.05.84 
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AĞLAMAZ 
 
Hay deməmiş ağlayanı qınama, 
Mayasında dərd olmasa, ağlamaz. 
Ağlayanı dərd üstündə sınama, 
Dərdi dönüb dörd olmasa – ağlamaz. 
 
İstisini, soyuğunu havanın 
Bilmək olar tüstündən obanın. 
Yüz qurd olsa, gücü çatar çobanın, 
Qoyun dönüb qurd olmasa – ağlamaz. 
 
Yaxşı yanar, yaman bundan qazanar, 
Mərd əriyər, namərd ömrü uzanar, 
Mərd dərdini namərdlərə qısqanar, 
Qabağında mərd olmasa – ağlamaz. 

18.10.84 
 

TƏZADLAR 
 
Qanadlı, qanadlsız qaçır böcəklər, 
Ayaqlar altında qalanlar da var. 
Təkcə susuzluqdan solmur çiçəklər, 
Yağışda, leysanda solanlar da var. 
 
Daşın üstündə də bəlkə gül bitər, 
Gülün gül olmağı özüyçün yetər. 
Adamlar görmüşəm şeytandan betər, 
Ətəyində namaz qılanlar da var. 
 
Min könül tərpədər bircə tərk çiçək, 
Şoran içində də yetişər çiçək. 
Nə olsun dərmandır çöldə hər çiçək, 
Gülşəndə zəhərli ilanlar da var. 
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Bağla şər qapını, aç könülləri, 
Başdan yox, könüldən ötür illəri, 
Əliylə gül əkib, sonra gülləri 
Ayaqlar altına salanlar da var. 
 
Dərd var ki, ölüncə qalır pərdədə, 
Dərd var tapar səni duran yerdə də, 
Dünya xali deyil ən pis dərdə də 
Hardasa bir çarə qılanlar da var. 
 
Çəkilib dünyadan insan heyrəti, 
Heyrətsiz könüldən dünya göynədi. 
Əvvəlcə itlərə atıb qeyrəti 
Sonradan qeyrətə dolanlar da var. 
 
Çıxsa axırına ağır ağrılar, 
Dərmanı zəhərlə baldan yoğrular. 
Adamı öldürən qanlı doğrular 
Adamı yaşadan yalanlar da var. 
 
Qazan paxır basıb, paxır açan yox, 
İşıq var, ürəyə işıq saçan yox. 
Dərdimi açmıram axıracan, yox, 
Filanlar, filanlar, filanlar da var… 

08.02.2013 
 

QONŞULAR 
 
Çətinə düşəndə, bərkə düşəndə, 
Sanardım qonuşunun ağzı fal olar. 
Fikrimə bir qara kölgə düşəndə, 
Qonşu dindirməsə, dilim lal olar. 
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Qan-qada günündə, dava günündə 
Qonşular ən böyük ümid olurdu. 
Bir yoxsul qonşunun toy-düyünündə 
Yoxsulluq özü də unudulurdu. 
 
Fikir-xəyalımız dərdə batanda 
Qonşu məsləhəti bahalanardı. 
Ağsaqqal sayılan müdrik atam da 
Qonşunun sözünə arxalanardı. 
 
Bir gün görməsəydik qonşu üzünü, 
Sanki havanı da çətin udardıq. 
Ata-ana qalar, qonşu sözünü 
Hamının sözündən üstün tutardıq. 
 
Qonşu pay verərdi, biz pay verərdik, 
Təndirimiz şərik, xəmirimiz şərik. 
Qonşu hay salanda biz hay verərdik, 
Həyatımız şərik, ömrümüz şərik. 
 
Hərdən bir bucağa mən çəkilərdim, 
Elə bil vaxt gəlib-gedərdi gec-gec. 
Qonşu olmasaydı, elə bilərdim 
Dava xeyrimizə qurtarmazdı heç. 
 
Fikrim dolansa da belədən-belə, 
O vaxt tapdığımız itdi dünyadan. 
Bəlkə bir ondaydı insanlıq elə, 
Bir azca yaşadı, getdi dünyadan. 
 
Qeyrət dolanırsa qonşu qanında, 
Dərdinin qapısı bərk qıfıllanır. 
Qonşusu yox deyə bu dünyanın da 
Qonşumu axtarır, fır-fır fırlanır? 
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Əlimi uzatsam, çatar əlinə, 
Fikrim havalanar, könlüm xoş olar. 
Dəyməsə qonşunun dili dilinə, 
Bir dünya dolsa da, ürək boş olar. 
 
Yaxın qonşulara haqq da qoşular, 
Könül dərd sözünü zərrəcə bilməz. 
Sıx-sıx qovuşsalar bütün qonşular, 
Aradan zərrə də dərd keçə bilməz. 

08.02.2013 
 

QARTAL GÖZLƏRİ 
 
Qarğa da, çərçə də uçur zirvədə, 
Bir az da ucalsa, torpağı görmür. 
Porsuq yer altdadır, qarda-girvədə, 
Bəlkə də o qarı sazağı görmür. 
 
Zirvədə çən-duman, ilk bahar da var, 
Burda gül-çiçək də, şirin bar da var, 
Burda ayı da var, canavar da var, 
Nə varsa zirvədən aşağı – görmür. 
 
Zirvədə Gün özgə, duman-çən özgə, 
Kimlər kimi görür özündən özgə, 
Zirvədə qartalın gözündən özgə 
Heç bir quşun gözü uzağı görmür. 

09.02.2013 
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QOCALMAQ  ÖZGƏ 
 
Torpaqdan yuxarı, eldən yuxarı, 
Havalanmaq özgə, ucalmaq özgə. 
Sudan uca durur suyun buxarı, 
Yağış olmaq özgə, puç olmaq özgə. 
 
Daraq başda gəzər telin xətrinə, 
Əl tikana dəyər gülün xətrinə, 
Sənə arxalanan elin xətrinə 
Güc vermək özgədir, güc almaq özgə. 
 
Səbəb var tülkünün bicliyində də, 
Ceyranın, cüyürün dincliyində də, 
İnsan var qocalar gəncliyində də, 
Yaş ötmək özgədir, qocalmaq özgə. 
 
Arifə güllə yox, söz dəyir ancaq, 
Aqil çəp getsə də, düz deyir ancaq, 
Hamı çox yaşamaq istəyir, ancaq 
İstəmək özgədir, bacarmaq özgə. 

09.02.2013 
 

İNSAN VƏ TORPAQ 
 
Alimlər əlində yer dağım-dağım, 
Hər layı ayrıca sirr həyatıdır. 
Neçə cür qatı var müdrik torpağın, 
Onun bir qatı da İnsan qatıdır. 
 
Torpaq kitabıdır tarix yazanın, 
Torpaq çox sınaqdan keçirib bizi. 
Torpağın üstündə gəzən insanın 
Torpağın altında tapılır izi. 
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Torpağı öyrənən varmı mükəmməl? 
Gör neçə əngələ dirənir alim! 
Torpağın altında torpaqdan əvvəl 
İnsan həyatını öyrənir alim. 
 
Yükü çox üstünə ayaq basanın, 
Dağıldı, tapdandı, gərildi torpaq. 
Üstünə min bəla tökən insanın 
Ayağı altına sərildi torpaq. 
 
Torpaq doğmadısa, torpaq haqdısa, 
Niyə göylər üçün qaynayaq, daşaq? 
Bizim axırımız bu torpaqdısa, 
Niyə yeri qoyub, göyə dırmaşaq? 
 
Kainat dediyim insan özüdür, 
İnsan kainatın bir ülgüsüdür. 
 
Ürək torpaqdan da dərindi, çünki 
Hələ açılmayıb qapısı tay-tay. 
Tapıla elə bir alim külüngü 
Aça ürəklərin içini lay-lay. 

22.03.2014 
 

AXTARMAQ – TAPMAQ 
 
Duyub-düşünməklə açıb düyünü, 
Sualdan-suala çox varıb insan. 
Gah yaddan çıxarıb itirdiyini, 
Gah da umduğunu axtarıb insan. 
 
Axtarır o küncü, gəzir bu küncü, 
Ya uzaqda olsun, ya da yaxında. 
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İtəni tapmağın başqa sevinci, 
Başqa ləzzəti var axtarmağın da. 
 
Baxma ki, tapmağın çoxdur sevinci, 
Tapmağın özü də bir başqa yükdür. 
Elə ki axtarır insanın gücü, 
Tapandan sonrakı gücdən böyükdür. 
 
Elə ki duyursan tapılmayacaq, 
İtirdiklərinin artıq şöhrəti. 
Elə itki var ki tapılır, ancaq 
Tapılandan sonra itir qiyməti. 
 
Nə xeyri buxarın itib getməsi, 
Gəlib tapacaqmı səni bir zaman? 
Elə şey də var ki, onun itməsi 
Minqat xeyirlidir tapılmağından. 
 
Keçən gün qayıtmaz, o gedib bada, 
Gələn su gedənlə daha bir deyil. 
İtirdiyin ömür lap qayıtsa da, 
O dövran, o meydan, o ömür deyil. 

21.03.2014 
 

İNSAN AĞLI 
 
Belə yaranmışdır insan binədən, 
Ölü kimi baxmır candan gedənə. 
Bir tərəfdən sınıb quruyan bədən 
Başqa bir tərəfdən göyərir yenə. 
 
Demə bir canı var təkcə insanın, 
Hər qolun, budağın öz həyatı var. 
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İnsan bədəninin, insan canının 
Tükənməz bir həyat ehtiyatı var. 
 
İnsan yüz alovda yanıb bişirsə, 
İnsanı iç üzdən axı kim görür? 
İnsan bir tərəfdən sınıb düşürsə, 
Ağıl bu sınığı bütövləşdirir. 

21.03.2014 
 

SAZ HAVASINDA 
 
Bas sazı sinənə, bala Ədalət, 
Uçur, gəzdir məni yaz havasında. 
Könlümdə nalə var, qəlbimdə qarət, 
Qalmışam taleyin boz havasında. 
 
Dünya öz hökmündə, öz cilvəsində, 
Çaşdıq bir zamanın qar qüvvəsində. 
Gah donum şaxtalı dağ zirvəsində, 
Gah yanım küdrünün toz havasında. 
 
Hər telin üstündə bir dərd vərəmi, 
Eşqə yananların dərdi beləmi? 
Yansa hər ürəkdə «Yanıq Kərəmi», 
Qoymaz bu dünyanı öz havasında. 
 
Dünyanı arsızlıq cəzan eyləyib, 
Bahar ömürləri xəzan eyləyib, 
Bizi dərd havası insan eyləyib, 
Bu dünya oynamır naz havasında. 
 
Min sevinc yaşamaz bir nisgilincə, 
Dərd bilən üzülər qalar telincə, 
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Bu saz suyum, havam olar ölüncə, 
Qalsam bir zindanın az havasında. 
 
Ədalət, sən sazı döndərdin dinə, 
Ağasən haqq bilib, tapınıb sənə, 
Buxar suya dönüb qayıdar yenə, 
Məni buxar eylə saz havasında. 

17.03.2014 
 

HƏYAT EŞQİ 
 
Dünyanın, həyatın haqq-hesabında 
Yaşamaq eşqi var, həyat eşqi var. 
Ömrün hər dərdində, hər əzabında 
Yaşamaq sınağı, həyat məşqi var. 

17.03.2014 
 

MÜQƏDDƏS  EYLƏR 
 
Qəlbimdə bir zərrə ümid saxlasam, 
Bir zərrə işıq da mənə bəs eylər. 
Bir mərdin sözünə mən bel bağlasam, 
Qəlbimdən min ümid yenə səs eylər. 
 
Qorxma sevincinə qəm qarışanda, 
Həyat var sevinclə qəm yarısında. 
Yaxşı sözü qoyub, nəs danışanda, 
Nəs də nəhs gətirib ömrü nəhs eylər. 
 
Bir məclis kəsirsə şerin səsini, 
Bir sözün, kamanın şirin səsini, 
Göylər eşitmirsə yerin səsini, 
Belə bir həyatda kim həvəs eylər? 
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Baxırsan dünyaya – hey köçhaköçdü, 
Nəyi deyəmmədin – havayı keçdi. 
Can əldən gedirsə, şahlıq da heçdi, 
Yaşamaq eşqini nə əvəz eylər? 
 
Ağasən, bir kəs də keçməz izindən, 
Qopmasa bir sevgi odu sözündən, 
Nifrət bir dünyanın salar gözündən, 
Sevgi bir çöpü də müqəddəs eylər. 

16.03.2014 
 

DUZ 
 
«Qız yükü – duz yükü» deyib babalar, 
Öz çəkisi varmış ömrün-günün də. 
Demək qız dərdinin ağırlığı var, 
Demək qiyməti var qız yükünün də. 
 
Bir vaxt qızılı da salıb kölgəyə, 
Vaxt olub xərclənib duz da pul kimi. 
Vaxt olub bir ölkə başqa ölkəyə 
Duzsuzluq üzündən qalıb qul kimi. 
 
Qanlı dərd diləyib öz qanlısıyçün, 
Düşmən duz üstündə baş da yarıbdı. 
Bir vaxt Həbəs oğlu nişanlısıçün 
Nişan üzüyü yox, duz aparıbdı. 
 
Məhbus duzsuz qalıb, ömrü yanıbdı, 
Daha qılıncla yox, daş-qaş ilə yox. 
Qonaq duz-çörəklə  qarşılanıbdı, 
Bahalı, qiymətli daş-qaş ilə yox. 
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Süfrənin bəzəyi çörəkdi, duzdu, 
Duz boldır hamıya, duz çatır demə. 
Hər bol olan şeyə demə ucuzdur 
Hər qıt olan şeyə bahadır demə. 

16.03.2014 
 

YADDAŞA BİLMİR 
 
Ocağa o qədər od öyrəşir ki, 
Qaynadır, su daşır, od daşa bilmir. 
Yad evdə o qədər ögeyləşir ki, 
Qaranquş yad eldə yurddaşa bilmir. 
 
Su yad rəngə düşər rənglli çuğunda, 
Dil yad dilə dönməz, dinsən yuxunda. 
Dovşan yatır qurdun qonşuluğunda, 
Qurdla bir örüşdə qurddaşa bilmir. 
 
Bulud elə sudur, göy bunu bilsə, 
Yer çəkər göylərdən leysan tökülsə, 
Başa tufanda da sığal çəkilsə, 
Saçların dolaşıb pırttaşa bilmir. 
 
Yad yerdə durulub daşsa kefin də, 
Doğma axtarırsan dörd tərəfində. 
İnsan min zülmə də dözər evində, 
Qürbətdə hər dərdə qattaşa bilmir. 
 
Doğma yollarında göz çətin çaşar, 
İnsan zülmətə də öyrəşib yaşar, 
Qohuma yaddaşar, dosta yaddaşar, 
İnsan bu dünyaya yaddaşa bilmir. 

13.02.2014 
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İBRƏT GÖTÜRMÜR 

 
Ölünü dirildən cövhərdir bahar, 
Dörd fəslin içində gövhərdir bahar, 
Quru səhranı da göyərdir bahar, 
İnsan ondan insaf, mürvət götürmür. 
 
Su həm içmək üçün, həm yumaq üçün, 
Qar həm çöl üçündür, həm də dağ üçün, 
İnsan, sevgisini qorumaq üçün 
Həyatdan bir az da nifrət götürmür. 
 
Bu dünya həm sevinc, həm də dərd kitabı, 
Səadət, şəhadət, şöhrət kitabı, 
Dünya başdan-başa ibrət kitabı, 
Heç kim bu dünyadan ibrət götürmür. 
 

15.03.2014 
 

QƏRİBƏ TALE 
 

İlk ərəb xəlifəsi Əs-Səffah («qantökən» adı ilə 
 tarixə düşdü. O, qonaqları üçün çoxlu hevan 

 qırdığına görə belə adlandırılırdı) 
 
Abbas – ilk xəlifə – tox idi haqçün, 
Səxavət eylədi, pisə tən oldu. 
Beş-on qoyun qanı tökdü qonaqçün, 
Axırda da adı «Qan tökən» oldu. 

15.03.2014 
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GÜN DƏ, AY DA, İL DƏ VAXTIN ÖVLADI 

 
Gün günü, ay da ki ayı qovladı, 
Sən demə gün nədir, ay, il nəçidir? 
Gün də, ay da, il də vaxtın övladı, 
Onlara vaxt gözü tərbiyəçidir. 
 
Bizi öyüd verib böyüdürsə vaxt, 
Bəs niyə oxşayıb gün-günə baxmır? 
Vaxt ata olsa da, ağıllı övlad 
Ağılsız atanın hökmünə baxmır. 

11.03.2014 
 

HƏR GƏLƏN BİR CÜRƏ YOZUB DÜNYANI 
 

Hər gələn bir cürə yozub dünyanı, 
Bəs görən kim gəlib pozub dünyanı? 
 
Kimi bir qəmxana sanıb dünyanı, 
Deyib insan burda çəkilir dara. 
Kimi başqa cürə qanıb dünyanı, 
Bu dünya beşgünlük bir karvansara. 
 
Kimi islah evi deyib dünyaya, 
Deyib, ancaq insan islah olmadı. 
Dünya kimlər üçün daşlı bir qaya, 
Hərə bir daş sökdü – daşı qalmadı. 
 
Dünya kiminçünsə dəlixanadır, 
Dünya kiminçünsə pozğun binadır. 
Belə eşitmişəm uşaqlığımdan, 
Dünyanı kim söydü, kimlər qınadı. 
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Dünya kimlər üçün ancaq zorxana, 
Kimiyçün gözəllik quran karxana. 
 
Mənimçün bu dünya məhrəm bir ocaq, 
Nuru ürəklərə düşdü, parladı. 
Bu dünya gözəllik evidir, ancaq 
Natəmiz adamlar gəlib korladı. 

11.03.2014 
SƏSSİZ-SƏMİRSİZ 

 
 

Bir bax allı-güllü kəpənəklərə, 
Dolaşır çəməndə səssiz-səmirsiz. 
Sular şirin-şirin axır ləklərə, 
Güllərə göməndə – səssiz-səmirsiz. 
 

Gölməçə sakitcə durur sucaqda, 
Çiçək bir bucaqda, ot bir bucaqda. 
Qışqırır, çağırır körpə qucaqda, 
Amma döş əməndə – səssiz-səmirsiz. 
 

Qartal dağ başına lal-dinməz qonur, 
Namərd səsindən də sınanlar sınır. 
Qürbətdə canverən quştək çırpınır, 
Di gəl ki Vətəndə – səssiz-səmirsiz. 
 

Damarda qanın da şəlaləsi var, 
Dağın da, çölün də öz laləsi var. 
Ürəyin gizlində ah-naləsi var, 
Amma ki bədəndə – səssiz-səmirsiz. 
 

Min səsdən seçilir bülbül nəvası, 
Həm qəmdir, həm sevinc bahar havası, 
Yazda durnaların bahar avazı 
Vətəndən gedəndə – səssiz-səmirsiz. 
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Sakitcə yellənir güllər rəngbərəng, 
Sakitcə yığılıb olur bir çələng. 
Səsiylə meşəni titrədir pələng, 
Ovunu güdəndə – səssiz-səmirsiz. 
 
Bir insan qəlbində dünya yerləşir, 
Bir həyat  eşqilə hamı birləşir, 
Dünyaya gələndə bir haray-həşir, 
Dünyadan gedəndə – səssiz-səmirsiz. 
 

09.03.2014 
MƏNİ GÖRMƏSƏN DƏ 

 
Məni görməsən də sən danış, gülüm, 
Onsuz da gözsüz də görürəm səni. 
Qanıma, canıma gəl qarış, gülüm, 
Ah çəksəm, uzaqdan tutar qəm səni. 
 
Mənəm xəyalına, fikrinə dustaq, 
Sevgidir dünyada qalan varımız. 
Məni görməsən də, yollara düz bax, 
Hardasa toqquşar baxışlarımız. 
 
Alışıb-yanırsa, könül tək olmaz, 
Tənha olan da düşünmə təksən. 
Hərdən ürəyinə əyil qulaq as, 
Orda ürəyimi eşidəcəksən. 
 
Naməlum bir duyğu üşüdər səni, 
Sevginin nə yolu, nə mənzili var. 
Qəlbim uzaqdan da eşidər səni, 
Ürəyin qulağı, gözü, dili var. 
 
Sən hardan bilərsən mən kiməm, gülüm? 
Uzaqdan-uzağa sevgi bir nağıl. 
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Çox da ki özümə hakiməm, gülüm, 
Eşqin qabağında qolu bağlı qul. 
 
Yollarda həm çiçək, həm də ki kol var, 
Bu yoldan ayrılıb, qopmaq çətindir. 
Ürəkdən-ürəyə bir gizli yol var, 
Bu yolun səmtini tapmaq çətindir. 
 
Ürək fırtınalı bir dəniz dibi, 
Yelkən bu dəryada necə açılsın? 
Özü istəməsə könül sahibi 
Kim keçər, qapısı lap açıq olsun? 
 
Dərd mizrab kimidir, ürək tel kimi, 
Duyğu ol, qəlbimə gəl sən gir azca. 
Səninçün göz yaşım axır sel kimi, 
Bəlkə ürəyinə damdı bir azca. 
 
Fikirlər dolaşır, düşür düyünə, 
Özüm öz eşqimdən qorxuram niyə? 
Əlim ki çatmayır gözəlliyinə, 
Səni qısqanıram bu gözəlliyə. 
 
Keçir ürəklərdən gah qış, gah bahar, 
Sevginin axşamı, səhəri yoxdur. 
Dünyda o qədər gizli sevən var, 
Bundan sevilənin xəbəri yoxdur. 
 
Nə qədər tələsir, gecikir sevən, 
Demə sevgi dərdi ömrü qısaldır. 
Sevilən bilsə ki, nə çəkir sevən, 
Bu da sevən üçün elə vüsaldır. 

08.03.2014 
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İNSAN ÖMRÜ 

 
Qoca dünya min hikmətə bürünüb, 
Neçə ömrə calaq edir bir ömrü. 
Gör bir ömür neçə bəndə bölünüb: 
Uşaq ömrü, cavan ömrü, pir ömrü! 
 
Düşüb ömrün hər bəndinə bir qubar, 
Hər arzunun qabağında sərt duvar. 
Bir Xəzərdə neçə çayın ömrü var, 
Demə təkcə Araz ömrü, Kür ömrü… 

 
Bu ömrü-gün göyərçindir şüşədə, 
Qopub gedir fikir adlı tişədə, 
Neçə ömür dövran sürür meşədə, 
Dovşan ömrü, çaqqal ömrü, şir ömrü. 
 
Dünya bizə ocaq verib, köz verib, 
Biz əymişik, nə veribsə – düz verib, 
Allah bizə ağıl verib, göz verib, 
Yaxşı-yaxşı düşün ömrü, gör ömrü. 
 
Yol düzdüsə, tək gedərəm bu yolla, 
Toxtayıram bircə şirin nağılla, 
İnsansa, ömrü bəzə ağılla, 
Vəhşisənsə – necə gəldi sür ömrü. 
 
Göylər haçan qoynun açıb bir kəsə? 
Mən hazıram yer «canını ver» desə, 
Güzarım da, məzarım da yerdəsə, 
Mənim üçün əbədidir yer ömrü. 

08.03.2014 
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İNSAN KƏDƏRİ 

 

İnsan dərd içində duran bir qaya, 
Ölüncə çırpınır, ağlayır ürək. 
Uşaq ağlamaqla gəlir dünyaya, 
Əgər ağlamırsa – ölüdür demək. 
 
Fikirdir bəlası ağrıyan canın, 
Hər duyan ürəkdə qəm kəsiri var. 
Heç vaxt qəm çəkmədim deyən insanın 
Başında, beynində kəm-kəsiri var. 

08.03.2014 
 
ÖZ-ÖZÜNDƏN XƏBƏRİ YOX 
 
Dünya yeyənə quyruqdur, 
Durub baxana yumruqdur. 
Ömürlə dolu qoruqdur, 
Hasarı yox, çəpəri yox. 
 
Bağrı qandır lalələrin, 
Hesabı yox nalələrin, 
Nalə çəkən talelərin 
Axşamı var, səhəri yox. 
 
Qırat boylanıb çeşməyə, 
Amanı yoxdur düşməyə, 
Qalıb kişnəyə-kişnəyə, 
Yüyəni var, yəhəri yox. 
 
Kədər gəzir qapı-qapı, 
Ümidin üzülür sapı, 
Sevilənlərin insafı, 
Sevənləri təpəri yox. 
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Bu dünya hara baş alır? 
Baxıram – gözüm yaşarır. 
Ürəklər dolur, boşalır, 
Qəhəri var, gövhəri yox. 
 
Ömür-gündür, yanır gedir, 
Havayı yaşanıb gedir. 
Ağac var uzanıb gedir, 
Çiçəyi var, bəhəri yox. 
 
Yoxdan tapıb dərd eylədin, 
Yolumuzu sərt eylədin, 
Mərdi də namərd eylədin, 
Namərdin də qədəri yox. 
 
Dünya özünü tam bilir, 
Hər gələni adam bilir, 
Bu dünya bizi xam bilir, 
Öz-özündən xəbəri yox. 

 
SƏNİN ÜÇÜN DOĞULMUŞAM 
 

Gözlə dedin, gözləmişəm, 
Gülüm, hökmün daha nədir? 
Həsrətinə dözməmişəm, 
Batmışam günaha nədir? 
 
Qaragözlüm, neyləmişəm? 
Çox yanmışam, göynəmişəm, 
Mən eşqindən öyrənmişəm 
Ucuz nədir, baha nədir. 
 
Nə qəm desən – seç qəlbimdən, 
Xəbərin yox heç qəlbimdən, 
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Bircə dəfə keç qəlbimdən, 
Gör ürəyi yuxa nədir. 
 
Dərd ötürüb, dərd gətirdim, 
Eşqində dünyalar gördüm, 
Eşq odunda ömür sürdüm, 
Gördüm ömrüm şahanədir. 
 
Sənsiz, gülüm, qara daşam, 
Fikrimdəsən səhər-axşam, 
Sənin üçün doğulmuşam, 
Yaşamaq da bəhanədir! 

 
TƏKİ ONA ZİRVƏ QARI  DESİNLƏR 

 
Gülüm, nə vecinə, bülbül can verir, 
Qoy ona bülbülün yarı desinlər. 
Tikan qızılgülə nə dərman verir, 
Adına qızılgül xarı desinlər. 
 
Qızıldan üstündür, kasıbın sacı 
Sənə şirin olan mənimçün acı. 
Milyonçunun vara nə ehtiyacı? 
Təki vardır onun varı desinlər. 
 
Hər şey yaşamağın tapır çəmini, 
Göstərmək istəyir öz aləmini. 
Qanqalın nə xeyri, basıb zəmini? 
Ona da torpağın barı desinlər. 
 
Baş var ki, ağlı var, əl sığalı yox, 
Hər gül dediyinin gül camalı yox. 
Cır arı şan çəkir, şirin balı yox, 
Təki qoy adına arı desinlər. 
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Bəzən şöhrət üçün yol gedir bədən, 
Dağda şöhrət tapır qar da girvədən. 
Qar var ki, yayda da qalır zirvədə, 
Qoy ona qirvənin qarı desinlər. 
 
Qəlbimi özümdən qoymaram dönə, 
Özünə yad olmaq bir dərddir yenə. 
Mən öz aləmimdə olum, qoy mənə 
Düşübdür hamıdan ayrı desinlər. 

05.03.2014 
 

DAŞ 
 
Daşı gözdən salıb çıxarma yaddan, 
Boş başdan bərk daşın üstünlüyü var. 
Daşı başa vursan, başdan qızıl qan, 
Daşı daşa vursan, daşdan od çıxar. 
 

TƏNHALIQ 
 
Bənövşə tək qalıb, küskünlük sevər, 
Lalələr açılar qızıl don kimi. 
İnsana nə var ki, gah tünlük sevər, 
Gah yaşamaq istər Robinzon kimi. 
 
Təklik məşəl olub elə yanar ki, 
Yollar işıqlanar, karıxmaz insan. 
Qəlbində bir ümid olsa, nə var ki? 
Min il tənha qalsa, darıxmaz insan. 
 
Tənhalıq özü də bir ömrə paydır, 
Yoxsa xəbər tutmaz öz varlığından. 
Allah ömürlərə qatışmasaydı, 
Özü də bezərdi tənhalığından. 



  243 

Eşqin qiymətinə bir bahalıq ver, 
Dəryanı ayırma qızıl balıqdan. 
Mənə sevgi dolu bir tənhalıq ver, 
Bir dünya yaradım bu tənhalıqdan. 
 
Kim doyar dünyatək bir tamaşadan? 
Gözəllik içində çaşıb qalan var. 
Tənhalıq içində min dost yaşadan, 
Min dostun içində tənha qalan var. 

05.03.2014 
 

BU DÜNYA DA BİZDƏN UMUR 
 
Fikir-xəyal ötür başdan 
Dağdan ötən duman kimi. 
Bir ah çəksəm, keçər daşdan 
Bənd-bərəsiz zaman kimi. 
 
Ürəklər dərdsiz yaşamır, 
Bu dərd o dərdə oxşamır. 
Ürəyimə həsrət damır, 
Damcı daşa daman kimi. 
 
Demə ömür necə keçir, 
Gizlicə-gizlicə keçir, 
Gündüz gəlir, gecə keçir 
Biz göz açıb-yuman kimi. 
 
Ürək laldır, o dil bilmir, 
Sevgi varsa, söz deyilmir. 
Ürəklərdə sevgi ölmür, 
Qalır ümid, güman kimi. 
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Hər ürəkdə dünya yatır, 
Hər sevgidən dunya dadır. 
Hayıf ki, bir dünyadadır 
Yaxşılar da yaman kimi. 
 
Göz ümidi gözdən umur, 
Gecələr gündüzdən umur, 
Bu dünya da bizdən umur, 
Biz dünyadan uman kimi. 

06.03.2014 
 

HAÇAN MƏN BU YAŞA GƏLDİM? 
 
Günləri saya bilmirəm, 
Dünyadan doya bilmirəm, 
Vallah, anlaya bilmirəm –  
Haçan mən bu yaşa gəldim? 
 
Daha yaş məndən yuxarı, 
Yansam, görünməz  buxarı. 
Nəydi gəliri, çıxarı? 
Mən quru şabaşa gəldim. 
 
Uydum ömrün cilvəsinə, 
Baxmadım qar-girvəsinə, 
Mən bu yaşın zirvəsinə 
Dırmaşa-dırmaşa gəldim. 
 
Çatdım haqqın məkanına, 
Dözdüm zülmüin təkanına, 
Ömrün-günün tikanına 
Sarmaşa-sarmaşa gəldim. 
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Tale baxmır bacarığa, 
Öyrəşmədim haçalığa, 
Uşaqlıqdan qocalığa 
Elə bil birbaşa gəldim. 
 
Haqqın çarxını hərlədim, 
Haqqa dönmədi çərlədim, 
Çox yol fəndi əzbərlədim, 
Yenə çaşa-çaşa gəldim. 

06.03.2014 
 

MƏN GETDİM DAHA 
 
Mən ha dilə tutsam, könlüm barışmaz, 
Könlümü biryolluq sinsitdim daha. 
Bu dərd elə dərddir, sevinc qarışmaz, 
Məndən can umanı incitdim daha. 
 
Sıxır görmədiyin dörd divar məni, 
Girovtək saxlayıb dərd-qubar məni, 
Bir yol göz yaşınla gəl suvar məni, 
Ot olub yolunda mən bitdim daha. 
 
Baxtın əyri xətti, düz xətti varmış, 
Demə, aramızda Çin səddi varmış. 
Ümid-gümanın da bir həddi varmış, 
O həddi gümansız mən ötdüm daha. 
 
Qara saçlarına səpmə dən hələ, 
Səndən uzaq olsun duman-çən hələ. 
Tələsmə, arxamca gəlmə sən hələ, 
Çatmazsan, sən dayan, mən getdim daha. 
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Ağasən, boş sözlə könül tox olmur, 
Ümiddən yapışsa, könül yıxılmır, 
İtən gözdən itir, itən yox olmur, 
Axtar, ürəyində mən itdim daha. 

06.03.2014 
 

VİCDAN VƏ QANUN 
 
Yola kələ-kötür daşlar tökülür, 
Toxunsam, deyərlər qaldırmaq olmaz. 
Biri qabağımda can verib ölür, 
Deyirlər: qanun var, əl vurmaq olmaz. 
 
Gərək mən gözləyəm tikanlı xətti, 
Həsrətdən ürəyim imtahan verir. 
Mən keçə bilmirəm qoyulan həddi, 
Həddin o tayında dostum can verir. 
 
Biri avamlıqdan uyur yalana, 
Deyirlər, yalana o da şərikdir. 
İki dalaşanı çəkirsən yana, 
Deyirlər: toxunma, məhkəməlikdir. 
 
Bax budur məni də yandırıb-yaxan, 
Bilməlini haçan bildirəcəklər? 
Deyirlər qabağa keçmək qadağan, 
Keçməsən, kimisə öldürəcəklər. 
 
Elə günahlar var – qanına sığmır, 
Qarışsan, deyərlər qanuna sığmır. 
Bəzən soyuq gəlir qanunlar sənə, 
Onun bir üzü boş, bir üzü bərkdir. 
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Günahsız Sokrat da qanun naminə 
Bir zəhər camını başına çəkdi. 
 
Solonun sözləri məni çox çəkir, 
Qanunçün dediyi bu sözdə haqq var: 
«Hörümçək torudur – güclülər keçir, 
Gücsüzlər dolaşıb çabalayırlar». 
 
Çəkir qanunları hərə bir yana, 
Qanun ayaq altda tökülüb gedir. 
Gərəkli olanlar sığmır qanuna, 
Qanun çərçivətək çökülür gedir. 
 
Vicdanın səsini əgər duysalar, 
Qanunlar pozulmaz, qanunlar yaşar. 
Vicdanı qanuna hakim qoysalar, 
Nə cinayət olar, nə də günahkar. 

09.03.2014 
KƏNDİMİN 

 
Torpaq çəkir ürəkləri, sən demə, 
And içməli yaxası var kəndimin. 
Bazar deyil qiymət qoyam gəndimə, 
Vallah, bir can bahası var kəndimin! 
 
Bu torpağın qarası pir, ağı pir, 
Dağdağanın ölüsü pir, sağı pir, 
Dərəsi pir, qayası pir, dağı pir, 
Məkkə kimi səhrası var kəndimin. 
 
Baxanı yox, çəmənindən sel keçir, 
Ürəyimdən elə bil ki, tel keçir, 
Heç bilmirəm kimdən küsüb el köçür, 
Sağalmayan yarası var kəndimin. 
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Cənnət kimi bağlar vardı – qırılıb, 
O cığırlar, görən, hara burulub? 
Yollar özü yarıyolda yorulub, 
Dərd görməmiş harası var kəndimin?! 
 
Burda varam dumanımla, çənimlə, 
Burda varam Allahımla, dinimlə, 
Hara düşsəm, hara getsəm, mənimlə 
Birnəfəslik arası var kəndimin. 
 
Neçə igid burdan yola düşübdür, 
Adı-sanı bir mahala düşübdür, 
Bugünü ki, belə hala düşübdür, 
Necə deyim: sonrası var kəndimin?! 
 
Bir yurdum var, ömrüm üçün, qanımçün, 
Bir yurd gərək qibləm üçün, yönümçün, 
Əvvəl-axır bu torpaqda mənimçün 
Bir məzarlıq parası var kəndimin. 

08.03.2014 
 
İTİRƏ-İTİRƏ GEDİRİK HƏLƏ 

Dostum Şamil Zamana 
 
Fikrimiz çırpınır belədən-belə, 
Günün yarısında qaranlıq çökür. 
İtirə-itirə gedirik hələ, 
Yüzündən birini tapsaq – min şükür! 
 
Kədər külüngüylə ömür çarpmışıq 
Hər ildən bir ümid götürmək üçün. 
Hərəmiz bir karsız ömür tapmışıq, 
Onu da tapmışıq itirmək üçün. 
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Əliboş gedirik axır mənzilə, 
Solur gözümüzdə neçə bağça-bağ. 
İtirə-itirə gedirik hələ, 
İşıq da yoxdu ki, axtaraq, tapaq. 
 
Elə hey deyirlər: axtaran tapar, 
Axtardıq – tapmadıq, qoy deyən desin. 
Bu yamaq-yırtıqlı ömrümüz ki var, 
Tapdığımız necə düşüb itməsin?! 
 
Ümidlər taqətsiz, sevinc yarımçıq, 
Bir borcu ödəmir min-min fikrimiz. 
Ürəyimiz açıq, qəlbimiz açıq, 
Bağlı nəyimiz var itirməyək biz? 
 
Yolumuz dar olub, bizi yol sıxır, 
Sevinc gendə durub, bizə qəm gərək. 
Yol xəndək-xəndəkdir, yol çuxur-çuxur, 
İtirdiyimizi tapa bilmərik. 
 
Mən çəkdiyim dərdin bir payı səndə, 
Qoşulsun dərdimə, yaram göynəsin. 
Göz itikçi qalır bir çöp itəndə, 
Bir oğul itəndə gözlər neynəsin? 
 
Zaman atlı olub, bizsə piyada, 
Bəlkə dağlar aşıb çıxarıq  düzə? 
Qardaş, nə bilirik, bəlkə dünyada 
İtirdikləritmiz qalacaq bizə? 
 
Qismət Allahındır, biz ona bəndə, 
Çiçəklər yetişir viranlıqda da. 
İtən işıqda da itir itəndə, 
Tapılan tapılır qaranlıqda da. 
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Hər günün sonunda gizli bir tələ, 
Ümid can atır ki, getsin sonacan. 
İtirə-itirə gedirik hələ, 
Özümüz də itib qurtaranacan. 
 
Əyilir qüruba gün yavaş-yavaş, 
Arzunun, ümidin yolu çaş qalır. 
İtək bir zərrənin yerinə, qardaş, 
Günəşi qoysan da, yeri boş qalır. 
 
Candan can gedirsə, canda tab olmaz, 
Hər çöpə alışmaz bir də bu ocaq. 
Bu elə itkidir – yerdə tapılmaz, 
Ürəkdə tapılar, ürəkdə ancaq! 
 
Sən demə, üstümə qəm yıxır Allah, 
Sevincin öz yeri, dərdin öz yeri. 
Bəlkə əzizlərçün darıxır Allah, 
Yarımçıq yolundan qaytarır geri?! 
 
Bəlkə heç dərd deyil biz gördüyümüz, 
Bəlkə bu dərdin də öz hikməti var? 
Elə itkidir ki itirdiyimiz, 
Özümüz itəndən sonra tapılar. 
 
Baxma başın üstdən zaman ötüşür, 
Bir də üzümüzə gün dönəcəkdir. 
Baxma gün əyilir, qaranlıq düşür, 
İşıq qaranlıqda görünəcəkdir. 
 
Yanıram dərdinə, əzabına da, 
Demə ki, itənlər unudulubdu. 
Belə itənlərin hesabına da 
Bu dünya böyüyüb dünya olubdu. 
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Sən yanma taleyin dönüklüyünə, 
Dünyanın hikməti tərsinə olur. 
Ömür var hey tapır – boş qalır yenə, 
Ömür var itirir – xəzinə olur! 
 
Sən demə, yolumdan kədər çəkilmir, 
Dərdin də dərdi var, yanmaz boş yerə. 
Kədər dar ürəyə sığışa bilmir, 
Qayıdıb sığınır gen ürəklərə. 
 
Elə çəkilməyən qəmlər qalıb ki, 
Axır ümidini tapıbdı bizdə. 
Dərdi-sər o qədər yuva salıb ki, 
Bu qədər böyüyüb ürəyimiz də. 

10.02.97 
 

YAXŞILAR 
 
Tapılar ümidi nisgilimdə də, 
Yaxşılar üzünə keçər ömür-gün. 
Yaxşı günümdə də, pis günümdə də 
Gözüm itikçidir yaxşılar üçün. 
 
Yaxşı bir ümidlə keçir günümüz, 
Yaxşılar yanında gur olur işıq. 
Pisi də görmüşük, yaxşını da biz, 
Yaxşılar üzünə çörək tapmışıq. 
 
Könlüm yaxşılara çox ac olanda 
Könlümün şüşəsi çilik-çilikdir. 
Dünya yaxşılara möhtac olanda 
Yaxşılıq özü də bir dahilikdir. 
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Yamanlar o yurddan bu yurda döndü, 
Yaxşılar böyüdü qeyrət içində. 
Yamanlar çox zaman ac qurda döndü, 
Yaxşılar yaşadı zülmət içində. 
 
Yaxşılar ocaqdır boranda, qarda, 
Yaxşılar dünyada gec-gec tapılar. 
Yaxşılar çapılıb-talansalar da, 
Onlarda həm qeyrət, həm güc tapılar. 
 
Yaxşılar işıqdır naşılar üçün, 
Yaxşılara baxır bağlı qapılar. 
Nədənsə dünyada yaxşılar üçün 
Yox yerdən həmişə qayğı tapılar. 
 
Gəlin yamanları elə sıxaq ki, 
Yaxşılar gözündə duman olmasın. 
Gəlin yaxşılara yaxşı baxaq ki, 
Yaxşılar da dönüb yaman olmasın. 
 
Kim deyir dünyanın işi tarazdır? 
Dünyaya həmişə əl tutmaq gərək. 
Yaxşı adamları qorumaq azdır, 
Yaxşı adamları yaşamaq gərək. 

04.04.1983 
 

YALAN DEYİLƏM 
 

Ömrümü min rənglə bəzəmirəm mən, 
Mən elə sonsuzam, dolan deyiləm. 
Bu gün dünənkinə bənzəmirəm mən, 
Sabah da beləcə qalan deyiləm. 
 
Qorxutmaz dünyada məni qan-qada, 
Uzaqdan yanmasam, düşmərəm yada. 
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Yaşar arzularım məndən sonra da, 
Saralan deyiləm, solan deyiləm. 
 

Mənim yollarımda min dağ durursa, 
Qorxmuram, qəlbimdə bir haqq durursa, 
Ayağım altında torpaq durursa, 
Demək, bu dünyada yalan deyiləm. 
 

Torpaqdan yaranan bir bəşərəm mən, 
Yoxluq qorxusuyla döyüşərəm mən, 
Bir gün də başqa cür dəyişərəm mən, 
Torpağa dönərəm – ölən deyiləm. 

21.10.1982 
 

ADSIZ BARMAQ 
 
Bütün barmaqlardan durub aşağı, 
Ancaq uca sandıq biz baş barmağı. 
Bütün barmaqlarla gəlir baş-başa, 
Həmişə həmdəmdir o, dörd qardaşa. 
Şəhadət barmağı yol göstərəndir, 
Orta barmaq isə uzaq görəndir, 
Çatır baş barmağa çeçələ barmaq, 
Yumruğu onunla yaradır ortaq. 
Beş barmaq içində bir barmaq da var, 
Əllər yaranandan o, başsız qalar. 
Gəlir bu dünyaya hər doğulanla, 
Hər əlin üstündə adsız yaşayır. 
O da yaşa dolur yaşa dolanla, 
O da öz-özünü bir barmaq sayır. 
Nəsildən-nəsilə yetirib zaman, 
Onu da şöhrətdən belə salıbdı. 
Əməli olmayıb əl yaranandan, 
Odur ki, min illər adsız qalıbdı. 

08.08.1982 
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AĞAC ƏKƏK – ZƏHMƏT ÇƏKƏK 

 
Ağaclar da bizim bir sirdaşımız, 
Baxanda adamın vüqarı qalxır. 
Ağacı əkəndə enir başımız, 
Barını verəndə – yuxarı qalxır! 

30.03.1983 
 

MUZEYDƏ 
 
Bilmirik şöhrətin yerini bəzən, 
Bir yerə qoyulur od da, kösöv də. 
Torpağın altında, bilmirəm, nədən 
Qızılla bir olur daş da, kəsək də. 
 
Adlar var, dünyalar yaradıb batır, 
Adlar var – yaşayır ancaq muzeydə. 
Kollar var, həmişə gün altındadır, 
Güllər var – həmişə qalır quzeydə. 

30.03.1983 
 

İNSAN 
 
Min cilvə görürəm insan deyəndə, 
O, gah suya dönür, gah olur insan. 
Kölədir qəlbini eşitməyən də, 
Elə ki eşidir – şah olur insan! 

30.03.1983 
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ANALARA 

    8 Mart üçün 
 
Analar gətirib bizi dünyaya, 
Analar müqəddəs allahımızdır. 
Analar can verib, düzü, dünyaya, 
Ana ilk sözümüz, son ahımızdır. 
 
Dursaq qartal kimi dağ başında da, 
Gəzsək pələng kimi dağ döşündə də, 
«Ana» çağırırıq yüz yaşında da, 
Analar ən böyük pənahımızdır. 
 
Ananın yolları ikibaşlıdır, 
Biri çiçəklidir, biri daşlıdır, 
Hələ analar var – gözü yaşlıdır, 
Bu, bizim ən böyük günahımızdır. 
 
Ananın qoynudur ilk baharımız, 
Ananın südüdür ilk nübarımız, 
Analar – nağıllı dövranlarımız, 
Analar – ağıllı sabahlarımız. 
 
Əlləri tütyədir sönən göz üçün, 
Bir kövrək nəğmədir könlümüz üçün, 
Alqışı dərmandır ömrümüz üçün, 
Qarğışı ölümçün silahımızdır. 

05.03.1983 
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DAŞ OLAN DA VAR 

 
Ömürdən sonrakı ömür görünmür, 
Bahar olan da var, qış olan da var. 
Hamı bu dünyada torpağa dönmür, 
Torpağın altında daş olan da var! 

15.03.1989 
 

HAYIFDIR 
İlahi səsli Elnarə Abdullayevaya 

 
Bu səsin içində yoğur, eş məni, 
Söndür dost atəşin, yandır düşməni. 
Bu ilahi səsi, bu nur çeşməni 
Gərəksiz kolluğa səpmə, heyifdir! 
 
Sən oxu, bülbülün dilini bağla, 
Bu səsdə bir elin haqqını saxla, 
Belə ovsunlu səs qopan dodaqla 
Kəbə daşını da öpmə, hayıfdır! 
 
Səsin haqq evinə bir nərdivandır, 
Oxu, gedən ömrü bir az yubandır, 
Məni atəşlə yox, səsinlə yandır, 
Yanğımı sinəmə təpmə, hayıfdır! 
 
Səhraya su səpən yağmur buludsan, 
Sən bizə vətənsən, sən bizə yurdsan, 
Dövrün günahını yuyan bir odsan, 
Od ol, ocağından qopma, hayıfdır! 
 
Bu səsdən könüldə min ümid bitər, 
Axar sinəmizdə sulardan betər, 
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Bu səs ayə kimi Allahdan yetər, 
Yol budur, başqa yol tapma, hayıfdır! 
 
Oxu, hissimizə, duyğumuza hop, 
Qatış röyamıza, yuxumuza hop, 
Oxu, qanımıza, ruhumuza hop, 
Soyuq ürəklərə hopma, hayıfdır! 

14.08.2013 
 

YALAN VƏ HƏQİQƏT 
 
Dəhşətdir, dəhşətdir, İlahi, dəhşət! 
Görən hara gedir bu boyda vəhşət?! 
 
Yerə ayaq basıb baxırıq göyə, 
Qaçırıq gizlində qalan dalınca. 
Həqiqət var ikən bu qədər, niyə 
İnsanlar sürünür yalan dalınca? 
 
İnsanlar yalandan din yaradırlar, 
Şeytan yaradırlar, cin yaradırlar, 
Sevgi yaradalar barı yalandan, 
Nifrət yaradırlar, kin yaradırlar. 
 
İnsan ömrü boyu yalan uydurur, 
Yalanlar içində uyuyur insan. 
Gözü qabağında həqiqət durur, 
Görən yalanlardan nə duyur insan? 
 
Yalanın dövrana çox faydası var, 
Yalan keşiyində yaman dururlar. 
Yalana inamdan qolu zorlular 
İnananlar üçün tələ qururlar. 
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Var mənim ayrıca dinim-imanım, 
İnamın özü də iki ucludur. 
Hamı ki inanır, mən də inanım, 
Yalan həqiqətdən daha güclüdür. 
 
Yalanlar o qədər bizi güdür ki, 
Çox-çox yalanlara qəlbimiz yanır. 
Yalanlar nə qədər gör güclüdür ki, 
Üstündə bu boyda dünya dayanır.             
                                                            02.03.2014 
 

İNSAN OĞLU 
 
İnsan oğlu gecə-gündüz tələsir, 
Ömrü boyu kimin kefi kök olur? 
Cavan vaxtı başqasının şələsi, 
Qocalanda öz-özünə yük olur. 

15.08.1983 
 

XƏYAL 
 
Daş olsan – xəyaldan incəlmək olar, 
Şığıyır od rəngli bir şırım kimi. 
Xəyal var üstündə dincəlmək olar, 
Xəyal var – qorxuncdur uçurum kimi. 

26.07.1983 
 

SƏN ELƏ ZƏRİFSƏN 
 
Gülüm, yaşayarsan xəyalımda sən, 
Bir gün çıxmasan da sən yolum üstə, 
Sən elə zərifsən, elə zərifsən, 
Səni saxlayaram xəyalım üstə. 

27.07.1983 
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QONŞU 

 
Qonşu qonşu olsa, dərd batmaz sənə, 
Dərdi-sər yığılıb bir qoşun olsa. 
Bir təmiz niyyətlə baxsa süfrənə, 
Keçər boğazından qurğuşun olsa. 
 
Qardaş görününcə o üzdən bəri 
Qonşunun nəfəsi keçər içəri. 
Bir üzərlik olub qovlayar səri, 
Başında tufanlı yağışın olsa. 
 
Hər gələn bəlaya qonşu bir hasar, 
Qonşudan qaçanı kəsalət basar. 
Yaxşı qonşu ilə dağ qüdrətin var, 
Əgər öz başında öz huşun olsa. 
 
Qonşu qonşuluqla savan qazanar, 
Qonşunun oduna bir el qızınar, 
Bəlkə qonşu ömrü yüz il uzanar, 
Bir kərə ürəkdən alqışın olsa. 
 
Çöldə aşıb-daşsa başından kədər, 
Qonşudan üz görsən, qəm keçib gedər. 
Qonşu sənə baxıb dağı tərpədər, 
Bircə könül alan baxışın olsa. 
 
Qonşusu bəd olan ölüncə göynər, 
Dərd olar başının üstündə göylər, 
Allahın Özü də Əlhəzər eylər, 
Günəş də qurutmaz, göz yaşın olsa. 
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Namərd xəcil olar, xar olar xain, 
Qonşunun mehridir ən şirin payın, 
Dünyadan köçsən də, köç get arxayın, 
Dünyada dərd bilən bir qonşun olsa. 
 
Dünyada canhacan olsa qonşular, 
Ordular toqquşmaz, bulanmaz sular, 
Əyri tövbə eylər, düzə qoşular, 
Gəlib bahar olar yüz qışın olsa. 
 

GƏTİR GÜNƏŞİMİ 
 
Deyirdim ulduzlu qara gecəm var, 
Söndü ümidlərim ulduzlar kimi. 
Ulduzlar batanda Günəş doğular, 
Gətir, mənim gülüm, al Günəşimi! 

11.06.83 
 
 

HƏR ŞEYƏ BAXMAYAQ BİR QANUN KİMİ 
 

Hər şeyə baxmayaq bir qanun kimi, 
Hər şeyin dünyada yüz tərəfi var. 
Bir daş ovxalanar, olar un kimi, 
Həm də ovxarlanıb bir xəncər olar. 

20.06.1983 
 

MƏZHƏKƏ OLUR 
 
Göstərir özünü taleyin əmri, 
Qızılgül də dönüb bir ləkə olur. 
Bəzən ən mənalı bir insan ömrü 
Nadanlar dilində məzhəkə olur. 

29.07.1983 
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QİSMƏT 

 
Qismətdən yuxarı əlləşmək hədər, 
Tamahla yolunu bağlarsan ancaq. 
Torpağı ovcunda sıxsan nə qədər, 
Ovcun tutan qədər saxlarsan ancaq. 

29.07.1983 
 
 

KÖNÜL OXUSUN 
 

Qəmli səsinə heyran qaldığım Könül 
Kərimovaya 

 
Bir həsrət qəlbimdə qönçə bağlayıb, 
Oxu, qoy açılsın bu gül mənimçün! 
Məni bənd eyləyib bir səs, saxlayıb, 
Həm bəm dərman olar, həm zil mənimçün! 
 
Çəkməz bir dərdimi min bülbül olsa, 
Sevgi ucuz olar dərd yüngül olsa. 
Səməndər quşutək yanıb kül olsam, 
Bir də ömür olar bu kül mənimçün! 
 
Bağban boş çöllüyə könlünü verməz, 
Min əzab çəkməsə, gülünü dərməz. 
Göz yaşı tökməsəm, zəmim göyərməz, 
Dönüb həşəm olar sünbül mənimçün! 
 
Hər arzum içindən bir dərd boylanır, 
Sevinc göz açmamış dərd haraylanır, 
Şirin xəyallara ömür paylanır, 
Olsa ömür payı min il mənimçün! 
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Açam bir sərgitək kaş ürəyimi, 
Səsinlə parçala, deş ürəyimi, 
Axtar xanə-xanə, eş ürəyimi, 
Axtar dərmanımı sən bil mənimçün! 
 
Ömür şirin keçər qəmi olubsa, 
Qəlbin bir pərişan dəmi olubsa, 
Mənasız illərin cəmi olubsa, 
Ömür də bir ömür deyil mənimçün! 
 
Açmaram dərdimi hər dərdbilməzə, 
Yaramın üstündə bir nəğməm gəzə. 
Bir dilbər dərdimi döndərib səsə, 
Ötə başım üstə dil-dil mənimçün! 
 
Bu da bir möcüzə, bu da bir ovsun, 
Min könül pasını bir Könül yusun, 
Könlümüz istəyir Könül oxusun, 
Həm dağ bahar olsun, həm çöl mənimçün! 
 
Ağasən, yanğısız bir ömür haram… 
İlahi səs sıza – sızlamaz yaram, 
Min dərdin içində min il yaşaram, 
Dil deyib ağlasın Könül mənimçün! 

24.10.2013 
AĞIL QITLIĞI, NAĞIL QITLIĞI 
 
Bəşər çox bəladan çırpınıb çıxıb, 
Pal-paltar qıtlığı, taxıl qıtlığı… 
Bəşər çox sınaqdan çox sınıb çıxıb, 
Bir yolla atıbdır, axır, qıtlığı. 
 
Amma görünməyib cahil qıtlığı, 
Şərəfsiz qıtlığı, paxıl qıtlığı. 
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Bəşər bircə onda baxıb görüb ki, 
Var vicdan qıtlığı, ağıl qıtlığı. 
 
Ürək dərdi-sərlə qəhərlənibdir, 
Vaxtsız əcəl atı yəhərlənibdir, 
Elə boş-boşuna yer hərlənibdir, 
Görüb ki, həqiqət zəhərlənibdir. 
 
Möcüzə axtarıb, nağıl axtarıb, 
Gedib dinc qıtlığı, fağır qıtlığı. 
Həqiqət dünyanı tərk eyləyəndə, 
Ağrıdır adamı nağıl qıtlığı. 

04.03.2014 
 

DOST ÜZÜNƏ DOST SÖZÜ 
 

Ata-baba yurdu ulu Göyçənin, doğma Şorca 
kəndinin  xiffəti və nisgili ilə yaşayan əziz, 

sevimli dostum Məhərrəmə 
 
İnsan var, taleyi ömründən baha, 
İnsan var, özü nur, baxtı kəm oldu. 
İnsan var, nəfəsi çatır Allaha, 
İnsan var hay çəkdi, səsi bəm oldu. 
 
Ey mənim könlümün əbədi dostu, 
Taledə kim uddu, kimlər uduzdu. 
Hərə bu dünyanı bir yerə yozdu, 
Dünyanın sirrinə kim həmdən oldu?! 
 
Bir kəlmən sehr olub, min könül açdı, 
Mehrinin odundan daş da dil açdı, 
Neçə arzuların təzə gül açdı, 
Göz yaşın gül üstə tər şəbnəm oldu. 
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Üşüdük soyuqda, yandıq istidə, 
Sirdir ürəkləri altı, üstü də! 
Oddan yuxarıda durur tüstü də, 
Onun min dərdi odda cəm oldu. 
 
Kim baxtı həyatın, ömrün dərsinə? 
Hər odlu sevgiyə dönməz hər sinə. 
 
Dünyanın hər işi getdi tərsinə, 
Gecənin həmdəmi gəlib şəm oldu? 
 
Dərdin məhrəmi var, dərdin sərti var, 
Hər kəsin danışan, susan dərdi var, 
Görünür, dərdin də öz hikməti var, 
Həmişə sevinclə dərd bahəm oldu. 
 
Doğmadır nəfəsin, doğmadır səsin, 
Qoy dost nəfəsilə könlüm titrəsin. 
Qəlbində alovlar tutaşan kəsin 
Gözündə əbədi çökən nəm oldu. 
 
Aqil adamları dərddir yaşadan, 
Haqqa aqil gərək, dövrana nadan, 
Qəm var ki, üstündə ucaldı insan, 
Sevinc var – axırı min çəm-xəm oldu. 
 
Bəzən od gizlənir gün qarasında, 
Tarix var hər qəlbin mağarasında. 
Mənim bir dostum var dost arasında, 
Əriyə-əriyə o, aləm oldu. 
 
Allah nuru çöküb məhəbbətinə, 
Allah sevdiyini çəkir çətinə, 
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Tale zəhər qatdı bəzən dərdinə, 
Bu zəhər yarama bir məlhəm oldu. 
 
Həmişə görünmür bəxtin ulduzu, 
Qurdlar dünyasında bir sakit quzu, 
Sevinci əritdi min illik buzu, 
Yorğun gözlərində yaş Zəmzəm oldu. 
 
Özünü dansaydı, fələk olardı, 
Ruhu bir dünyaya gərək olardı, 
Göylərdə olsaydı, mələk olardı, 
Ürəklərə çöküb Məhərrəm oldu. 
 
Belə dostluğum var, belə dostlarım, 
Ağlasam, gözümü silə dostlarım, 
Öləndə üstümə gələ dostlarım, 
Ölərəm, demərəm ömrüm qəm oldu. 
 
Baxtım gah dumana, gah çənə döndü, 
Ömrüm səhra idi, vaxt yenə döndü, 
Dəydi dost ayağı, gülşənə döndü, 
Səhranın üstündə bar-bəhrəm oldu. 

05.01.2007 
 

A ŞORCA! 
Şorcalı qardaşlarıma 

 
Göz yaşım tutaşıb alova döndü, 
Yandım, külə döndüm yenə, a Şorca! 
Bir yurdun min illik ocağı söndü, 
Büründü dumana, çənə, a Şorca! 
 
Min-min arzulara möhnət çiləndi, 
Bircə ümid üçün könül diləndi. 
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Qəlbimdə əbədi dərd binələndi, 
Hanı o yurd-yuva, binə, a Şorca! 
 
Ümiddən qar yağır, gümandan həsrət, 
Küləkdən qan damır, dumandan həsrət, 
Bir yandan dərd vurur, bir yandan həsrət, 
Dönüb bir meydana sinə, a Şorca! 
 
Hanı qarabulaq, hanı Qazbulaq?! 
Görsəm, bir də məni tanımaz bulaq. 
Daha od söndürməz, qan yumaz bulaq, 
Nə deyim bu ömrə, günə, a Şorca?! 
 
Birdən qılınc olub mən qına dönsəm, 
Hökmüm nə olacaq, lap xana dönsəm? 
Təzədən qayıdıb qoynuna dönsəm, 
Mən necə baxaram sənə, a Şorca?! 
 
Yığılıb, dərd olub sinəmdə bərk daş, 
Tutaşa-tutaşa olub ürək daş. 
Yoxdu Suludərə, yoxdu Dirəkdaş, 
Baxt dönüb qaranlıq tinə, a Şorca! 
 
Hələ yağış dolu bir buludum var, 
Hələ ki, yarımcan bir umudum var, 
Aşkar odumdan çox gizli odum var, 
Bəlkə Göy bulaqda sönə, a Şorca! 
 
Yolları çaşıram, gəzə bilmirəm, 
Dərdim ümman olub, üzə bilmirəm, 
Neyniyim, min birə dözə bilmirəm, 
Çox da ki dözmüşəm minə, a Şorca! 
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Koroğlu dağından çıxam, bir baxam, 
Baxam Göy güneyə, yağıştək yağam. 
Daşı dərddən olan uca bir dağam, 
Dönürəm qəzəbə, kinə, a Şorca! 
 
Böyük meşə harda, Saz düzü harda? 
Gen Çadır düzü də qalıbdı darda, 
Qərib məzar oldu doğma diyarda 
Doğma ata, baba, nənə, a Şorca! 
 
Tanrı hər ömürçün bir cür yol qoyur, 
Hərənin başına bir ağıl qoyur. 
Dinsizlər deyənə dövran qol qoyur, 
Mən necə inanım dinə, a Şorca?! 
 
Ayrılıqdan ağır bir yük tapılmır, 
Bu dərdin kökü var, o kök tapılmır. 
Min illər Allaha şərik tapılmır, 
Gətirsin dünyanı yönə, a Şorca! 
 
Dərd sərrafı gərək dərdi arttasın, 
Ürək dərdi qoyub necə parttasın?! 
Aşıq Ələsgərin goru çatdasın, 
Tapşırdı baxtını mənə, a Şorca! 
 
Haqq ayaq altında qalıb sürünür, 
Haqsız dolu dünya bomboş görünür. 
Dünyadan nə umaq – o , hər gün dönür, 
İnsanlıq qayıda, dönə, a Şorca! 
 
Elə bir dərddəyəm, yox dərdin tayı, 
Namərdlər itirdi hər haqqı-sayı. 
Ya hamı Günəşdən ala nur payı, 
Ya da göydə Günəş sönə, a Şorca! 
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Ağla Göycə gölüm, ağla bahar-qış, 
Sənsiz mənim üçün bu dünya bomboş! 
Yerin ki çarəsi göyə qalıbmış, 
Göylər qopub yerə enə, a Şorca! 
 
Kimi inandıraq bəs biz bu dərdə? 
Gör düz nə yerdədir, əyri nə yerdə! 
Bu dünya təzədən yarana bir də, 
Təzədən qiymətə minə, a Şorca! 
 
Aldı vətənsizlər doğma vətəni, 
Hanı bu vətənin gəlib-gedəni?! 
Sinəndə göyərsin bir ümid dəni, 
Quş kimi enərəm dənə, a Şorca! 

10.11.2006 
 

DÜNYA YAVAŞ-YAVAŞ ƏLİMDƏN ÇIXIR 
 
Gedirəm naməlum son mənzilimə, 
Min dünyanın yükü düşüb belimə. 
Həyat var, gözündə dönür ölümə, 
Həyat var – göyərib ölümdən çıxır. 
 
Bir an öz yerində həyat durammır, 
Ötür dəqiqələr, saat durammır, 
Söz var ki, qəlbimdə rahat durammır, 
Narahat-narahat dilimdən çıxır. 
 
Soyunur ocağım, soyunur yerim, 
Payız çiçəyinin hansından dərim? 
Bir vaxt yana-yana itirdiklərim, 
İndi odu sönmüş külümdən çıxır. 
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Beş günmü, on günmü qalır ölümə, 
Gücüm çatmır ötən bircə ilimə, 
Adlar var, təzədən düşür könlümə, 
Adlar var – mənsiz də könlümdən çıxır. 
 
Aldadır, aldanır arzu-murad da, 
Dünyanı oyuncaq bildik həyatda. 
Dünya bir top idi ayağım altda, 
İndi bir top kimi əlimdən çıxır. 

05.01.2007 
 

BİRCƏ ŞİRİN DİL 
 
Dilidir insanı insan eyləyən, 
Zəhəri dildədir, balı dildədir. 
Dildir müşkülləri asan eyləyən, 
Dünyanın tilsimi, falı dildədir. 
 
Dili şirinlərin ürəyi zəngin, 
Dil tapar dilini dilsiz pələngin. 
Dildə çaları, gör, neçə rəngin, 
Yaşılı, sarısı, alı dildədir. 
 
Dil var ki, yiyəsi yerlə sürünməz, 
Dil var ki, od vurar, alovu sönməz, 
Ürəkdə həsrətin xalı görünməz, 
Ürək qubarının xalı dildədir. 
 
Dil gah vuqar verər, gah qubar verər, 
Giley-gülüstanı xoş nübar verər, 
Ürəyin arzusu dildə bar verər, 
Dəymişi dildədir, kalı dildədir. 
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Dil var ki, duası yandırar göyü, 
Dil var – xumarıyla çaşdırar meyi, 
Dünyanın kəmfürsət bəxti, taleyi, 
Dünyanın dövləti, malı dildədir. 
 

Gəl salma dumana gur xəyalımı, 
Dilim deyə bilmir qeylü-qalımı, 
Sən dil ver dilimə, soruş halımı, 
Könlümün əhvalı, halı dildədir. 

14.04.2013 
 

ÇIXDI YADIMDAN 
 
Bir şirin di ilə dindirdin məni, 
Dünyanın qubarı çıxdı yadımdan. 
Göylərdən torpağa endirdin məni, 
Torpaqdan yuxarı çıxdı yadımdan. 
 
Mənim payız könlüm öyrəşib qəmə, 
Baharın içində payızam, demə. 
Ətirli nəfəsin çökdü ömrümə, 
Dünyanın baharı çıxdı yadımdan. 
 
Gözünü gözümə kim tuş eylədi? 
Gözlər meysiz məni bihuş eylədi. 
Dilin hopdu qana, can nuş eylədi, 
Bağların nübarı çıxdı yadımdan. 
 
Ah çəkdim, saçında tellər oynadı, 
Baxtımı göstərən gözün aynadı, 
Qanım gülüşündən elə qaynadı, 
Başımda buxarı çıxdı yadımdan. 
 
Bir vaxt eşq odundan düşdüm qırağa, 
Elə bilirdim ki, dönmüşəm dağa, 
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Əl-əldən üzüldü, düşdüm ayağa, 
Könlümün vüqarı çıxdı yadımdan. 
 
Kim yandı ürəkdən özgə ömürçün? 
Sevda yuxusunda keçdi ömür-gün. 
Uydum sevdasına sevdalı ömrün, 
Kəm əhdi-ilqarı çıxdı yadımdan. 

14.04.2013 
 

GÜLÜŞLƏRİN 
 
İlahi, nə şirin, dadlı gülüşlər! 
Səhərə bundan da gözəl tac olmaz. 
Dünya gülüşünü dadsa hər səhər, 
Bəlkə heç səhərə ehtiyac olmaz. 

14.04.2013 
 

İNANDIM 
 
Dərdimin ömrünü belə uzatdım, 
Gəl qıyma sevgimin xar olmağına. 
Yarıb ürəyimi yarıya çatdın, 
Mən necə inanım yar olmağına? 
 
Bir üzüm payızdır, bir üzüm bahar, 
Payız, yaz yağışı gözümdən yağar. 
Sinəmə dünyadan böyük dərd sığar, 
Sən baxma sinəmin dar olmağına. 
 
Bilirdim sevginin bal olmağını, 
Bu balın içində qal olmağını, 
Bilirdim sevginin lal olmağını, 
Yol vermə sevgimin kar olmağına. 
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Yanırsa, canın da tüstüsü vardır, 
Canın da alt üzü, üst üzü vardır, 
Qarın da torpağa istisi vardır, 
Baxma saçlarımda qar olmağına. 
 
Çəkdiyim ahlardır eşqin nidası, 
Mənimçün tutyadır eşqin qadası. 
Bəlkə qulağına çatar sədası, 
Qorxmuram eşqimin car olmağına. 
 
Dilindən nə çıxsa, dilin əzbəri, 
Dolubdur sözünlə könül dəftəri, 
İlahi gözünə baxandan bəri 
İnandım Allahın var olmağına. 

06.04.2013 
 

TƏPİKLƏR ALTINDA 
 

Düşmə namərd ayağına, 
Qalma təpiklər altında. 
Çox güvənmə dayağına, 
Qızma çəpiklər altında. 
 
Ocaq haqdır, əzizlənir, 
Divar tüstüdən hislənir, 
Bulanıq sular gizlənir 
Çox vaxt köpüklər altında. 
 
Haram halala əl qatır, 
İçində iblis yaşadır, 
Xəlvət milyonçular yatır 
Qara qəpiklər altında. 
 

Durub baxtımı gözlədim, 
Günahımı təmizlədim, 



  273 

Ağ saçı necə gizlədim 
Beş qara tüklər altında? 
 
Sularda şellənir yosun, 
Dalğalar saçını yusun, 
Yananlar necə soyusun 
Vecsiz yelpiklər altında? 
 
Hər şeyin əks mayası var, 
Qışda sonra gələn bahar, 
Göz yaşı gəldisə – axar, 
Qalmaz kirpiklər altında. 
 
Demə, suallar azalır, 
Cavabda da sual qalır, 
Köklər qopur, şumal qalır 
Qopan kötüklər altında. 
 
Dünya yamanca korlanır, 
Sirr qapısı qıfıllanır, 
Bəs dünya necə fırlanır 
Bu boyda yüklər altında?! 

09.04.2013 
GÖRÜR GÖZƏLLƏR 

 
Göz-gözü görməyən qaranlıqda da 
Həsrətlə baxanı görür gözəllər. 
Güllü çəməndə də, viranlıqda da 
Qəlbini sıxanı görür gözəllər. 
 
Xəyalda yaşayar ömrün çoxunu, 
Həmişə düzünə yozar yuxunu, 
Hamının itirb-axtardığını, 
Yadından çıxanı görür gözəllər. 
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Verir bir baxışı haqqı-say kimi, 
Yetim dilənçiyə çatan pay kimi, 
Gizlində yeraltı axan çay kimi 
Ürəkdən axanı görür gözəllər. 
 
Kim eşib, axtarıb qız ürəyini, 
Əsil ürəyini, düz ürəyini? 
Onların eşqiylə öz ürəyini 
Yandırıb-yaxanı görür gözəllər. 
 
Görən duyğusu var solda, sağda da, 
Kölgəni hiss edir lap uzaqda da, 
Gözləri qabağa baxan vaxtda da 
On addım arxanı görür gözəllər. 
 
Elə gerçəyi var – yuxusundadır, 
Görən hiss var ki, hələ qındadır. 
Gözəllərin gözü duyğusundadır, 
Bütöv bir cahanı görür gözəllər. 
 
Yanğım dünənkidir, sözüm bugünkü, 
Bu yoldan qurtulum, hara dönüm ki? 
Qorxdum, deyəmmədim bir sözü, çünki 
Ürəkdə qorxanı görür gözəllər! 

08.04.2013 
 

A YOLLAR 
 
Çoxdan bu yerlərə yolum düşməyib, 
Yaxşı ki, görüşdük, salam, a yollar! 
Hələ heç ürəyim belə şişməyib, 
Öləm, üstünüzdə qalam, a yollar. 
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Bir həsrət tərpədir könlümü hərdən, 
Həsrət də yapışır yaralı yerdən. 
Bir həzin dil alam xatirələrdən, 
Buludtək boşalam, dolam, a yollar. 
 
Qonam kollar üstə, quş olam sizə, 
Baxtım hara atsa, tuş olam sizə, 
İxtiyarım ola – qoşulam sizə, 
Mən də bir yorulan yolam, a yollar. 
 
Uyuyam bu gözəl mənzərənizdə, 
Ruhum pərvaz ola bənd-bərənizdə. 
Nə qəm mən öləndə yan-yörənizdə, 
Bilsəm bir qaralan kolam, a yollar. 
 
Yaşadan qəmim var, əgər qəməmsə, 
Ömürlük sadiqəm, mən həmdəməmsə, 
Nədən yoxsulamsa, nədən kəməmsə, 
Mehri-məhəbbətdən bolam, a yollar. 
 
Varam bu torpağa düşüb sürünsəm, 
Məzarda yanaram həyatda sönsəm, 
Haraya dolansam, haraya dönsəm, 
Mən sizdən ayrılan qolam, a yollar. 
 
Sinəniz üstünə göydən nur düşə, 
Yana xatirələr, işıq gur düşə, 
Sizdən qəbrim üstə bir cığır düşə, 
Biryolluq arxayın olam, a yollar! 

07.04.2013 
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VAXTIN QİYMƏTİ 

 
Yüngül xəyallara şikar olanda 
Elə bir qar düşür, ürək buzlaşır. 
Avara gəzəndə, bekar olanda 
Zaman vecsiz olur, vaxt ucuzlaşır. 
 
Vaxt var, başdan ötər, sənə baş əyməz, 
Vaxt var ki, həsrəti dağı tərpədər, 
 
Vaxt var ki, bir ayı bir fikrə dəyməz, 
Vaxt var – saniyəsi qızıldan betər. 
 
Vaxt ömrü gizlicə kəsən oğrudur, 
Bircə saniyəni umsan – dayanmaz. 
Vaxta qiymət qoyan insan oğludur, 
Amma vaxt insanın dərdinə yanmaz. 
 
Hey getdik yolları biz birnəfəsə, 
Zaman ömrümüzü çaş qoydu getdi. 
Təqvimlə zamanı saldıq qəfəsə, 
Zaman bu qəfəsi boş qoydu getdi. 
 
İl özü quşdusa, lələyi gündür, 
Lələklər üst-üstə çevrilir yaşa. 
Vaxtın nə vecinə ömür şirindir? –  
Quştək lələk salıb uçur birbaşa. 
 
Vaxt gəlməz karına axır dönüşdə, 
Zəhər deyənin də, can deyənin də. 
Məhəbbət olsaydı bəlkə hər işdə, 
Bilərdik qədrini saniyənin də. 
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Vaxt özü insansız sönüb soyuyub, 
İnsan əzab çəkib il bərk olanda. 
İnsan vaxt yaradıb, amma vaxt qıyıb 
Bir an gözləməyib gərək olanda. 
 
Vaxt viranə qoyub gül-gülüstanı, 
Özü gecələrə qatıb gündüzü, 
Yarımçıq yollarda qoyub insanı, 
Əbədi yollarda gedir vaxt özü. 

11.04.2013 
 
İNSANIN ÖZÜ DƏ DÜNYALAŞMASA 
 
Hər şeyin hər şeyə mütləq borcu var, 
Gün oddusa əgər, gül oddan gəlir. 
Suların buxarı göydə buluddur, 
Yerdəki sel-su da buluddan gəlir. 
 
Hər şey torpaq ilə ölçür boyunu, 
Torpaq da hər şeyin boyuna borclu. 
Çaylar var, dəryadan alır suyunu, 
Dərya var – çayların suyuna borclu. 
 
Çiçəklər çiçəyin əkizləridir, 
Qaya torpağını daş əzizləyir. 
Kitabın sözləri dost sözləridir, 
Axı dost da səndən bir söz gözləyir. 
 
Meşəni ayırma xəzəlliyindən, 
Yaşıl meşələr də xəzəllik umur. 
Məst olduq xilqətin gözəlliyindən, 
Bu xilqət də bizdən gözəllik umur. 
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Bülbül qızılgülə könül verib ki, 
Sevgiyə öyrətsin bu xilqəti də. 
Təbiət insana bir dil verib ki, 
Bu dildə dindirək təbiəti də. 
 
İnsan göyə baxıb, yerdə sürünər, 
Yer göyün eqşilə aşıb-daşmasa, 
Dünya öz-özünə kiçik görünər, 
İnsanın özü də dünyalaşmasa. 
 
Günəş bir cahana atəş salsa da, 
Hər insan oğlunun öz ocağı var. 
Hər şeyin ayrıca hökmü olsa da, 
Hər şeyin hər şeydən umacağı var. 

06.04.2013 
 

GÜLLƏR SOLMAQ ÜÇÜN SOLMUR 
“Güllər solmaq üçün açılır”Kalderon 

 
Çox ömür gül üçün tac olmur heç vaxt, 
Şöhrət də qazanar  ömür yarıda. 
Güllər solmaq üçün açılmır heç vaxt, 
Solur ki, açılsın başqaları da. 
 
Hər gülün özünün sevgisi xəlvət, 
Sevgi də boş yerə sonsuzlaşmasın. 
Güllər tez solur ki, gülə məhəbbət 
Quru kollar kimi ucuzlaşmasın. 
 
Solur ki, təzədən dönsün yarpağa, 
Göyərib torpaqdan qalxsın yuxarı. 
Güllər tez solur ki, düşüb torpağa 
Qaytarsın geriyə bir də baharı. 
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Güllər ömür sürür bir hökm üstə, 
Qorxur ki, çox qalar, dönüb şax olar. 
Güllər tez solur ki, bir kökün üstdə 
Yüz dəfə, min dəfə yaşamaq olar. 
 
Hikmət var hər gülün macərasında, 
Güldə bizdən də çox ülfət, qılıq var. 
Gül deyir «Var ilə yox arasında 
Ölüm yox, qısaca bir ayrılıq var». 
 
Çiçəklər solur ki, yoxluq görünsün, 
Həyatın əbədi arzusu –  torpaq. 
Güllər tez solur ki, torpağa dönsün, 
Aşınar, daşınar – ölməz bu torpaq. 
 
Güllər tez solur ki, dərədə, düzdə 
Kökünü göyərdib bir də yaşatsın. 
Güllər tez solur ki, qoy gözümüzdə 
Həyatın qiyməti bir daha artsın. 
 
Yaşamaq eşqi var hər şeydən qabaq, 
Güllər sevgi olan yerdə açılsın. 
Güllər solmaq üçün açılmır heç vaxt, 
Bu güllər solur ki, bir də açılsın!              

                   
04.04.2013 
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PİLLƏKƏNLƏR 

 
Pilləkənlər insanları 
Bər-bəzəkli otaqlara aparır. 
Yaxınlardan uzaqlara aparır, 
Allı-güllü yataqlara aparır. 
Ayaqlarçün çox darıxır pilləkənlər, 
Addımlarla başa çıxır pilləkənlər, 
Adamlarsız ürək sıxır pilləkənlər. 
Pilləkənlər qalxmaq üçün, 
Enmək üçün yada düşür. 
Qalan vaxtda yaddan çıxır pilləkənlər, 
Amma görən nə düşünür 
Pilləkənli ev tikənlər? 
Bircə dəfə dərd çəkibmi 
Mərtəbəyə göz dikənlər? 
Mərtəbəyə kim qalxardı 
Olmasaydı pilləkənlər? 

03.04.2013 
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ÜRƏK 
 

Dünyadan genişdir, dəryadan dərin 
Coşsa, yerdən-göyə yol açasıdır. 
Könül məhvərində sevilənlərin, 
Sevənlərin həsrət qalaçasıdır. 
 

Haqqın əlləriylə ayrı seçilib, 
Ürəklə  keçilməz dağlar keçilib. 
Kainatdır, dərddən boyu kiçilib, 
Demə, dərd evinin balacasıdır. 
 

Süzülür içindən qəm narın-narın, 
Sadiq həmdəmidir dərd qananların. 
O, ən cavanıdır yarananların, 
Bəlkə də, bəlkə də ən qocasıdır. 
 
Bir anda min kərə çəkilər dara, 
Kimiyçün bütövdür, kimiyçün para. 
O, cahillər üçün qorxunc qumbara, 
Aqillər üçünsə gül qonçasıdır. 
 
Əvvəl ürək olub ağrıyan yerin, 
Qayğısı, duyğusu dərindən-dərin, 
Təmiz sevgilərin, xatirələrin 
Bir yanıqlı sazı, kamançasıdır. 
 
Ürəyimiz odlu, gözümüz sucaq, 
Ürək bu dünyada ən məhrəm bucaq, 
Ürək bir alışan, tutaşan ocaq, 
Boğazımız tüstü, dərd bacasıdır. 
 
Daşıyır üstündə ağır həyatı, 
Kim bilir hardadır ən dərin qatı? 
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Sevgi ürəklərin həm mükafatı, 
Həm də ki, könüllü dərd cəzasıdır. 
 
Köksümüz altında hayıf ki, təkdir, 
Yanmırsa, qanmırsa, daşdan da bərkdir, 
Bir zərif duyğusu varsa, ürəkdir, 
Yoxsa – yumruq boyda ət parçasıdır! 

01.04.2013 
 

AÇAR TAPAN YOX 
 
Məhəbbət od deyil, oddan betərdir, 
Eşqin hesabında qoca-cavan yox. 
Sevənçün bir saat bir il qədərdir, 
Sevən elə bilir ömrü qovan yox. 
 
Eşqin öz sevinci, öz cəfası var, 
Onun min oylağı, bir yuvası var. 
Eşqin öz iqlimi, öz havası var, 
Dözməsən, udmağa başqa havan yox. 
 
Sevdiyin candısa, demək, sən özgə, 
Sevənin gözündə duman, çən özgə, 
Haqqın dərgahına sevgidən özgə 
Ən məhrəm, ən yaxın bir nərdivan yox. 
 
Eşqə Allahın da ayrı mehri var, 
Sevən könüllərdə Allah möhrü var, 
Eşqdən qüdrətli, uca hökmdar, 
Eşqidən qorxulu qanun-divan yox. 
 
Sevgisiz, mehrsiz can evi bərbad, 
Bir üzü sevincdir, bir üzü fəryad, 
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Bir sevgidən ötrü dağ çapdı Fərhad, 
Hər arzudan ötrü bir dağ çapan yox. 
 
Bir cüt gözləriylə bir dilbər sona 
Min cəfa veribdir gözü giryana. 
Milyon illərdi ki, dərman bir yana, 
Sevən ürəklərə açar tapan yox! 

30.03.2013 
AĞLAR 

 
Ömür belə düşür bəndə, 
Bir gün gülər, beş gün ağlar. 
Arana bürkü düşəndə, 
Dağda duman, siçskin ağlar. 
 
Bar verənin parası yox, 
Göz üzülüb, qarası yox, 
Yarası var, çarası yox, 
El canından düşkün ağlar. 
 
Dən səpilib, bitəni yox, 
Yurdun gəlib-gedəni yox, 
Vətəni var, yetəni yox, 
«Vətən», – deyib köçkün ağlar. 
 
Arının arı dərdi var, 
Acların qarın dərdi var, 
Harının harın dərdi var, 
Demə ancaq miskin ağlar. 
 
Bir köhnə köşkə gülürlər, 
«Seyli-sirişkə» gülürlər, 
Ey könül, eşqə gülürlər, 
Açma eşqi, eşqin ağlar! 

28.03.2013 
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TƏRSİNƏ İŞLƏR 
 
İnsan təbiəti əzəldən bəri 
Qəribə sirr dolu xəzinə imiş. 
Dəyişə bilməyib zaman bəşəri, 
Dünyanın işləri tərsinə imiş. 
 
Qaçırdır fürsəti çox vaxt əlindən, 
Tələsir, durmağa təpəri olmur. 
İnsanın ölüncə düz əməlindən, 
Əyri əməlindən xəbəri olmur. 
 
Min rəngin içində bircə rəng görür, 
Bu bir rəngə uyur ta qocalınca. 
Nədən arxayınsa arxa çevirir, 
Nədən nigaransa, düşür dalınca. 
 
Dərd yoxsa, bahardır onunçün xəzan, 
Bəzən düz yolu da düz gedə bilmir. 
Nifrəti qırx il də gizlədər insan, 
Sevgini bir an da gizlədə bilmir. 
 
Qalır ayağının altında torpaq, 
Həmişə umur ki, baxt göydən düşə. 
Əldən gedən üçün tələsmir heç vaxt, 
Əldə qalan üçün əsir həmişə. 
 
Bir nisyə ov üçün düşür o, bəndə, 
Keçib qabağından neçə ov gedir. 
Qaçır ömrü boyu onu sevəndən, 
Ondan qaçan üçün lap sinov gedir. 
 
Mənəm bu dünyanı bəlkə tərs yozan? 
Min hikmət yaradır hər gün bu dünya. 
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Tərsinə görürsə hər işi insan, 
Tərsinə dolanır, yəqin, bu dünya. 
 

Gərdişi gör necə qurub bu dünya, 
Neyləsəm, gözlərim bu sayaq görür: 
Ya elə baş-ayaq durub bu dünya, 
Ya mənim gözlərim baş-ayaq görür! 

03.04.2013 
 

HANSI SÖZÜ TAPIM 
 
Hansı sözü tapıb inandırım mən, 
Mən necə deyim ki, yanıram, necə?! 
Ürəkdən savayı nə yandırım mən? 
Görəsən dərdimi sən bircə-bircə! 
 
Dilə sevgi dərdi necə yerləşər? 
Sevgi mən deyəntək vəsf olunmayıb. 
Dərdiyçün bu qədər dil tapıb bəşər, 
Eşqin dili hələ kəşf olunmayıb. 
 
Hansı sözü seçim bir baxışınçün, 
Hansı söz yaraşar gözəlliyinə? 
Qara gözündəki bir naxışınçün 
Hansı sözü desəm, düşər düyünə. 
 
Yamanca küsmüşəm mən öz dilimdən, 
Bəlkə dilin yeri ağzımda darmış? 
Yanıb dirilirəm mən öz külümdən, 
Ölməyin nə qədər, gör, növü varmış! 
 
Sönməkçün yaradıb bu qədər seli, 
Əvvəl Özü eşqə alışıb Allah. 
Allahın diliymiş sevginin dili, 
Kim bilir, nə dildə danışıb Allah?! 

  286 

Görmüşdük od qorxar qardan, sazaqdan, 
Eşq odu suyu da aşıb keçərmiş. 
Bu qədər od-alov elə uzaqdan, 
Gözlərdən ürəyə necə köçərmiş?! 
 
Gözüm qıymır hələ yaş tökməyə də, 
Yaş tutar gözümü, baxış qırılar. 
Gülüm, mən qorxuram ah çəkməyə də, 
Yanıb kül olmuşam, külüm sovrular. 
 
Gözüm ömür boyu gözə dikili, 
Gözçün gözdən şirin sevgili yoxdur. 
Baxışdır, baxışdır sevginin dili, 
Hələ ki, sevginin öz dili yoxdur. 
 
Mən necə etibar eyləyim sözü? 
Dərd bütöv deyilməz söz hesabınca. 
Gülüm, ömrü boyu duraq göz-gözə, 
Sevənlər eşq üçün bir dil tapınsa. 
 

LƏNGİTDİ  VAXTI 
 
Saralmış bir yarpaq düşdü budaqdan, 
Fırlanıb havada xeyli ləngidi. 
Elə bil torpağa baxdı uzaqdan, 
Bu torpağa düşmək meyli ləngidi. 
 
Həmişə, nədənsə, baxdıq yuxarı, 
Yuxarı baxmaq da bir ayrı şərtdir. 
Hündürdən düşməyin qəsdi bir ayrı, 
Hündürdən yıxılmaq bir ayrı dərddir. 
 
Həyatın hikməti budur binədən, 
Hərə bir niyyətlə baxır sabaha. 
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Hündürdən düşənlər qalxar yenə də, 
Hündürdən yıxılan qalxmaz bir daha. 
 
Bizmi tələsirik, yoxsa ömür-gün? 
Biz elə bilirik tələsir zaman. 
Vaxtı bir azca da yubatmaq üçün 
Nədənsə həmişə tələsir insan. 

23.03.2013 
 

BİRLİK 
 
Yatıb tərpənmirik biz yerimizdən, 
Ətalət ağrısı düşür ürəyə. 
Halə çəkib tutsaq bir-birimizdən, 
Ölmü də salarıq mühasirəyə. 
 
Hay düşür, kim bilir, kimi çağırır, 
Ürək əsarətdə, bədən azaddır. 
«Azadlıq! Azadlıq!» deyib bağırır, 
Amma heç kim bilmir nədən azaddır. 
 
Xaraba könüllər abad olmasa, 
Söz batıb qalacaq dil içində də. 
Ürəklər, ürəklər azad olmasa, 
İnsanlar kölədir gül içində də. 
 
Ürəklər viranə, könüllər talan, 
Dərs aldıq yalandan bir məktəb kimi. 
Şirin söz içində şirin bir yalan 
Bizə içirdilir acı həb kimi. 

23.03.2013 
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SEVİNCİN DƏ PAYI VAR 
 
Sal dünyanın hikmətini yadına, 
Gecənin də gündüz kimi tayı var. 
Göz yaşını çıxma dərdin adına, 
Sevincin də göz yaşında payı var. 

23.03.2013 
 

TARİX 
 
Dəlil-sübutları qırıb sökdülər, 
Kimi hikkəsindən, kimi acıqdan. 
Alimlər tarixi eşib tökdülər, 
Bir para yarası qaldı açıqda. 
 
Alim var, şöhrətçün iddiası çox, 
Çəkib qılıncını deşdi tarixi. 
Çoxları el üçün, vətən üçün yox, 
Öz niyyəti üçün eşdi tarixi. 

23.03.2013 
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NƏ QƏDƏR, NƏ QƏDƏR… 
 
Ümidin biri də cücərmədi heç, 
Yollara min ümid səpildi, qardaş! 
Cürətlə nə qədər söz deyən oldu, 
Sözləri ağzına təpildi, qardaş! 
 
Nə ibrət kar edir, nə də söz-məsəl, 
Marş kimi oxunur indi bir qəzəl, 
Sevgisiz, istəksiz nə qədər gözəl 
Pul üçün, mal üçün öpüldü, qardaş! 
 
Bulaqlar qurudu, sular çəkildi, 
Çətində gözümüz göyə dikildi, 
Tutaq ki, nə oldu, Allah da bildi, 
Amma bilmədik ki, nə bildi, qardaş! 

23.03.2013 
 

BELƏ GƏLİB, BELƏ GETDİK DÜNYADAN 
 
Baxa-baxa görəmmədik dünyanı, 
Gözlü gəlib, gözlü getdik dünyadan. 
Soyduq, yedik, öyrənmədik dünyanı, 
Üzsüz gəlib, üzlü getdik dünyadan. 
 
Köhnə qaldı, hey axtardıq tər bəzək, 
Könlümüzü yarıtmadı hər bəzək. 
Öldük getdik, kimə qaldı bər-bəzək? 
Bir kəfənlə süslü getdik dünyadan. 
 
Yaş artdıqca gözlərimiz yaşardı, 
İddiamız yerdən-göyə baş aldı. 
Elə bildik ürəyimiz boşaldı, 
Amma yenə sözlü getdik dünyadan. 
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Bu dünyada nə daş qaldı çappadıq? 
Bu dünyadan başqa dünya tappadıq, 
Bu dünyanı ayaq altda tapdadıq, 
Gedəndə də küslü getdik dünyadan. 
 
Yolumuzu ha kəssə də çal-çəpər, 
Canımızda tapdıq yenə bir təpər. 
Özümüz də özümüzdən bixəbər 
Gizli gəlib, gizli getdik dünyadan. 

23.03.2013 
 

BİR YER TUTDUQ HƏRƏMİZ 
 
Bu dünyada bir yer tutduq hərəmiz, 
Tutmasaydıq, nə tutardı bu yeri? 
Doğulandan dünya oldu mərəmiz, 
Şahmat olsa, kim udardı bu yeri? 
 
Yerimizə qoyulsa da zərnişan, 
Bu dünyanı tanıtmazdı hər nişan. 
Verməsəydi hərəyə bir yer nişan, 
Tanrı Özü unudardı bu yeri! 

23.03.2013 
GECƏLƏR 

 
Dərdi olan bir təşnə can kimidir, 
Elə yanar, ilğımı da su sanar. 
Dərdlilərə gecə qətran kimidir, 
Yanğısından əridikcə uzanar. 

23.03.2013 
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SÖYÜD 

 
Bar deyirik, hər nəyisə yemişik, 
Hər varlığın öz təhəri başqadır. 
Biz söyüdə bar-bəhərsiz demişik, 
Bəlkə onun bar-bəhəri başqadır? 
 
Hər diləyin umduğunu yetirməz, 
Demə təkcə dənizdə mirvari var. 
Vələs daha alma, armud gətirməz, 
Öz gözündə onun da bir varı var. 
 
Bu xilqətin min rəngi var, min donu, 
Dərk etməyə bəs eləmir bir baxış. 
Bu dünyanın var bir böyük qanunu, 
Bu qanunun içində də min naxış. 

23.03.2013 
 

TƏBİƏT İNSANA SEVGİ VERİB Kİ… 
 
Təbiət insana sevgi verib ki, 
Ümidsiz ömrünə təsəlli olsun. 
Tanrı şairlərə ruh göndərib ki, 
Sözümüz şeirli, qəzəlli olsun. 
Sevgiyə əbədi ömür verib ki, 
Sevənlər ölümlü, əcəlli olsun. 
 
İnsanı cüt əlli yaradıb həyat, 
Şeytanlar, iblislər təkəlli olsun. 
Naməlum qalıbdır hələ kainat, 
İnsanın var-gücü qoy bəlli olsun. 
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Oxşar yaradıb ki, hər şeyi dünya, 
Qoy həyat ibrətli, məsəlli olsun. 
Qaranlıq yaradır taleyi dünya, 
Qoy insanın ağlı məşəlli olsun. 

23.03.2013 
 

YAŞA, VƏFALI DÜNYAM 
 
Üstündə havayı ömür sürməyim, 
Dərd görüb, dərdinə mən hönkürməyim, 
Mən səni obasız, elsiz görməyim, 
Ay gördüyüm elli, obalı dünya! 
 
 
Neynirik havayı xülyaları biz? 
Uçsaq da, dönmüşük sənə sarı biz. 
İstəmirik nisyə dünyaları biz, 
Ay şirin nəğməli, nəvalı dünya! 
 
Dünyalar  yox olub, sən ha qalmısan, 
Bizimçün həmişə baha qalmısan, 
Sən sonsuz səmada tənha qalmısan, 
Dönüb-dolanırsan, havalı dünya! 
 
Üstündəki yollar əl-qolumuzdur, 
Sənin tərs gərdişin – düz yolumuzdur, 
Nə ömür vermirsən, qəbulumuzdur, 
Sən görmə göylərdən zavalı, dünya! 
 
Doğulduq, səmtimiz bu yerə düşdü, 
Sanımız sinəndə bərkidi, bişdi, 
Neynirik cənnəti, nisyə behişti? 
Cənnətdən min kərə səfalı dünya! 
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İbrət istəyənə ibrət nişanlı, 
Tarixi ölüdür, həyatı canlı. 
Bir yandan sinəsi yaralı, qanlı, 
Bir yandan dərmanlı-davalı dünya. 
 
Doğulan bəşərə sinən döş oldu, 
Sən kimə halal yem, kimə leş oldun, 
Hər bəlaya dözən cəfakeş oldun, 
Ağrılı, acılı, cəfalı dünya. 
 
Necə sual versək, ona bab olmaz, 
Verdiyimiz cavab düz cavab olmaz, 
Sirrinə əbədi açar tapılmaz, 
Özü də özüyçün qapalı dünya. 
 
Arzuyla aldadıb, ömrü yubatdıq, 
Ha getdik, axır ki, mənzilə çatdıq, 
Ömürdən yorulub qoynunda yatdıq, 
Qayıb oyatmadın, vəfalı dünya! 

21.03.2013 
BƏLKƏ 

 
Uyduq yuxulara bu dünyada hey, 
Yuxuda nələrə dirəşirik biz! 
Bəlkə də bu qədər yata-yata hey 
Əbədi yatmağa öyrəşirik biz? 
 
Alır ömrümüzü yaş xırda-xırda, 
Soluruq yuxutək biz yavaş-yavaş. 
Bir əbədi yuxu varsa axırda, 
Həyatda yuxular olmayaydı kaş! 

11.03.2013 
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CIĞIR 
 
Zirvələr insansız qalsa, darıxır, 
Zirvə donub qalır, zirvə keçilmir. 
Düzəndən zirvəyə dırmaşan cığır 
Zirvədən o yana yol tapa bilmir. 
 
Zirvə ki aşağı əl uzatmadı, 
Qalır qulluğunda qarın, girvənin. 
Zirvənin ki yerə əli çatmadı, 
Daha nə xeyri var yerə zirvənin? 

11.03.2013 
 

LAMƏKAN  DEYİL 
 
Yeri də tərpədən bir qız gözləri, 
Bir gözəl baxışı az təkan deyil. 
Bir cüt ilahi göz görəndən bəri 
Bilmişəm ki, Allah laməkan deyil. 

12.03.2013 
 

AY ANA 
 
Sənsizliyin var ömrümü heç eylər, 
Heç girmirsən yuxuma da gecələr. 
Ürəyimə dərd axını köç eylər, 
Qoyma gəlsin köç yaxına, ay ana! 
 
Sağ olasan, mən qoynuna qısılam, 
Mehr odunda ha kövrələm, ha sınam, 
Qış vaxtımdır, istilənəm, qızınam, 
Sinəndəki ocağında, ay ana! 
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Gözlərində Haqq vergisi görmüşəm, 
Nəfəsində tər nərgizi görmüşəm, 
Dərd sərgisi, qəm sərgisi görmüşəm 
Ağ tellərin saçağında, ay ana! 
 
Ürək sənsiz çox umsunub, şişibdir, 
Xörəyimiz çoxdan sənsiz bişibdir, 
Qazan, sacaq daha dəbdən düşübdür, 
Qazan yoxdur sacağında, ay ana! 
 
Ömrüm sənin baxışında durulub, 
Yorulmuşam, daha yolum qırılıb, 
Həsrətindən gözüm yaşı tor olub 
Gözlərimin sucağında, ay ana! 
 
Görüşərik, ümidim var sabaha, 
Ömür dalda, yaş tələsir qabağa, 
Analıqmı öyrədirsən torpağa 
Torpağın bir bucağında, ay ana?! 
 
Görməz səni, çəkər qubar Ağasən, 
Görmək üçün gözün yumar Ağasən, 
Əllərindən sığal umar Ağasən 
Ömrün-günün bu çağında, ay ana! 

22.03.2013 
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KÖNLÜMÜN YARI OLUBDUR 

 
  Həyatını bütünlüklə ömrümə həsr edən 

ömür-gün yoldaşıma 
 
Qırx üç il ömrümə yandın, yarıdın, 
Qırx üç il ömrümün yarı olmusan. 
Özümü – sevəndən sonra tanıdım, 
Mənə tale verib, tanrı olmusan. 
 
Könlümüz hay salıb səsə düşəndə, 
Çətin imtahana, dərsə düşəndə, 
Bəxtimiz büdrəyib tərsə düşəndə, 
Həmişə sən haqqa sarı olmusan. 
 
Nələr, nələr çəkib başımız bizim, 
Yaman ağır olub daşımız bizim! 
Sevgimiz qədərdir yaşımız bizim, 
Sən demə, qocalıb qarı olmusan. 
 
Sənsiz alov yansa, qızınmaz ocaq, 
Görmüşəm gözündə qəm saçaq-saçaq, 
Mənə çox bəlalar gələrdi, ancaq 
Dərdin qabağında barı olmusan. 
 
Adamlar qurd olub quduzlaşanda, 
Bulaqlar quruyub susuzlaşanda, 
Namus, qeyrət sözü ucuzlaşanda, 
Ömrümün namusu, arı olmusan. 
 
Getdiyin yollara gözüm dikilib, 
Fikir şələsindən belim bükülüb, 
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Saçına odumun külü tökülüb, 
Saçımda dağların qarı olmusan. 
 
Dərd ilə dolaşdıq ağır yolları, 
Doldu evimizə dərd nağılları, 
Sən varlı könlümün bəzəksiz yarı, 
Sən yoxsul evimin varı olmusan! 
 
Gəlib ötüşsə də min belə günlər, 
«Ayrılıb getdilər» söyləməsinlər, 
Qalaq ürəklərdə, qoy deməsinlər 
«O səndən, sən ondan ayrı olmusan»! 

22.03.2013 
 

HƏYAT BAX BUDUR 
 
Ürəyim od-ocaq, sinəm sac oldu, 
Sinəm ömrü boyu mehrə ac oldu, 
Dedim ağlım başa bəlkə tac oldu, 
Vaxt onu soyutdu qar-girov kimi. 
 
Dərədə yıxıldıq, düzdə yıxıldıq, 
Dərmana tamarzı, dərdə tox olduq, 
Çaxmaq daşı kimi zorla çaxıldıq, 
Bir zərrə atəşə yanaq qov kimi. 
 
Baxtın qapıları bərk qıfıllanır, 
Bircə təsəlliyə ümid nurlanır, 
Ölüm ovçu kimi hər gün fırlanır, 
Düşürük cənginə birdən ov kimi. 
 
Kimiyçün bu gün var, kimiyçün sabah, 
Arzular yol gedir illərdən qabaq, 
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Həyat bir dənizdir, ümid baxtabaxt, 
Atırıq dənizə bir tilov kimi. 
 
Od vurduğun odun tonqalda qalmır, 
Manqalda yanan od manqalda qalmır, 
Arzular sulartək bir halda qalmır, 
Ürəklər boşalır, dolur nov kimi. 
 
Xəyal da quş kimi yemçün hərlənir, 
Elə fikir var ki, baş sehirlənir. 
Fikir var, ürəkdə bərk möhürlənir, 
Fikir var – ötüşür boş söz-sov kimi. 
 
Hər gün kef olursa, ömür yeknəsək, 
Qaya qaya deyil yoxsa daş-kəsək, 
Könlünü oxşamır hər vaxt bər-bəzək, 
Həvəs xalı üstə solur xov kimi. 
 
Mənasız fikir var – gəzir didərgin, 
Ürək var dərdsiz də həmişə gərgin, 
Sual var tez susur, sual var – hər gün 
Deşir qulağını zınqırov kimi. 
 
İnsan çox tələsir, açır qol-qanad, 
Həmişə yadından çıxır ehtiyat, 
Kimini qonaqtək saxlayır həyat, 
Kimini dəyərli bir girov kimi. 
 
Ağasən, gördüyün daha o gün yox, 
Sən yan, tale ilə işin-gücün yox, 
İnsan baxt yolunu görmək üçün yox, 
Görünməkçün yanır od-alov kimi.         
                                                            01.04.2013 
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ÖYRƏŞİR 

 
Sevirik xoş üzü olmayanı da, 
Neyənəyək, adamın üzü öyrəşir. 
Sevirik duyğusu qalmayanı da, 
Baxırıq, adamın üzü öyrəşir. 
 
Salavat çəkirik Aylı göyə də, 
Təbəssüm veririk biz güzgüyə də, 
Adam salam verir lap özgəyə də, 
Bu salam verməyə sözü öyrəşib. 
 
Tikanın içində gül əzizlənir, 
Ocaq isti verir, baca hislənir, 
Soyuq kül altında kül də gizlənir, 
Bu külə ocağın közü öyrəşib. 
 
Bu yandan dərdi-sər, o yandan fikir, 
Bəzən səbəbsiz də gözün yaş tökür, 
Dizin gücü də var, amma diz çökür, 
Çökməyə adamın dizi öyrəşib. 
 
Həmişə baharla yarışır xəzan, 
Həyatçün öyrəşir udan, uduzan, 
Bəzən lap zülmə də insan öyrəşir, 
Məcbur etməsən də, özü öyrəşir. 
 
Kökdən durlu gəlir pis su, yaxşı sı, 
Yerin naxşı torpaq, göyün naxşı su, 
Dünyanın pisinə onun yaxşısı, 
Həm də yaxşısına pisi öyrəşir. 

01.04.2014 
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MƏN İTƏNDƏ 

 
Gərək olanları hey izləyirlər, 
Gərəksiz ölürsə, günahı varmı? 
İtib tapılanı əzizləyirlər, 
Mən itsəm, görəsən, tapan olarmı? 

01.04.2014 
 

HƏVVA OLMASAYDI 
 
Günah da sevgiyə gətirir pənah, 
Günah tüstüdüsə, sevgi ocaqdı. 
Həvva olmasaydı, bəlkə heç günah, 
Bəlkə heç sevgi də olmayacaqdı. 

01.04.2014 
 

GÖZƏLLƏR 
 
Gözəl var, eşqindən ölən nə qədər, 
Eşqdən ölənə gülüb gözəllər. 
Göz yaşı tökən var hər axşam, səhər, 
Kimin göz yaşını silib gözəllər? 
 
Sevən var, könlünü verib bir qıza, 
Az qalıb atəşi gözündən sıza, 
Amma ürəyini döndərib buza, 
Qəlbini kimlərə bölüb gözəllər? 
 
Sevənlər dərd deyib, dağlar ağlayıb, 
Bir zərrə gümana könül bağlayıb, 
Sevən var gözləyib, qırxı haxlayıb, 
Haçan bir insafa gəlib gözəllər? 
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Savabdır gözələ açsan uyqunu, 
Gözəllər düzünə yozar yuxunu, 
Sevənin qəlbindən ötən duyğunu 
Allahdan da qabaq bilib gözəllər. 
 
Könüllər sevgisiz bezir həyatda, 
Biganələr necə dözür həyatda? 
Baxma ki, sevgisiz gəzir həyatda, 
Hayıf, ürəklərdə ölüb gözəllər! 

11.03.2013 
ARXA 

 
Çəkinə-çəkinə, hey qorxa-qorxa, 
Arxa axtarmışıq, həmişə arxa. 
Bu ya həqiqətdir, ya da müəmma, 
Cəsurlar dərd görüb, dərd uydurmayıb. 
Arxası olmayıb pişiyin, amma 
Heç vaxt arxasını yerə vurmayıb. 

11.03.2013 
 

TƏK VƏLƏS 
 
Niyə belə tək qalmısan 
Bu yamacda tək, ay vələs? 
Hardan-hara ucalmısan, 
Harda qalıb kök, ay vələs? 
 
 
Ayağını üzmə yerdən, 
Haray yoxdur ögeylərdən, 
Tac umduğun o göylərdən 
Əllərini çək, ay vələs! 
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Yarpağını yel əsdirir, 
Tənhalıq səni bezdirir, 
Vaxtmı səni tələsdirir, 
Vaxtmı sənə yük, ay vələs? 
 
 
Sənlə birgə qalammıram, 
Bir göyərib solammıram, 
Sənə həmdəm olammıram, 
Xək oluram, xək, ay vələs. 
 
Baxma uca budağına, 
Bax yerdəki ayağına, 
Ayağını torpağına 
Sən bərk bağla, bərk, ay vələs. 
 
Şübhəm yoxdur bilməyinə, 
İnanmazsan ölməyinə, 
Bir də dönüb gəlməyinə 
Şəkk eləmə, şəkk, ay vələs! 

11.03.2013 
 

YA ÖLÜM, YA HƏYAT 
 
Çox zaman ölümdən gen gəzir xəyal, 
«Həyat» sözü qalır dilin ucunda. 
Ya ölüm, ya həyat? Belə bir sual 
Verilmir sonuncu yolayrıcında. 

                                                                            11.03.2013 
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XƏBƏRİ OLMUR 

 
Hər dərdin, bəlanın bir təhəri var, 
Dərd var ki, deməli təhəri olmur. 
Hər qara axşamın bir səhəri var, 
Hər qara baxtınsa səhəri olmur. 
 
Dərd bilən sirdaşdır, dərd tanıyırsa, 
Vaxt tapıb arada dərd arayırsa, 
Əgər bir divara daş yarıyırsa, 
Demə daşın barı-bəhəri olmur. 
 
Hər şeyin dünyada min əməli var, 
Açar qıfıl açıb, həm də bağlayar, 
İlan zəhərindən məlhəm saxlayar, 
Amma bu məlhəmin zəhəri olmur. 
 
Açmaz öz sirrini nə kaman, nə tar, 
Ürəklərin ancaq oxşar şəkli var. 
Hamı bir-birindən hal-əhval tutar, 
Heç kimin heç kimdən xəbəri olmur. 
 
Çıxmadıq sehirndən gözəl surətin, 
Yer də, göyə də bilir eşqin qüdrətin. 
Həddi var nifrətin, kin-küdurətin, 
Sevginin sərhədi, çəpəri olmur. 
 
Yerdədir qışımız, baharımız da, 
Yerdir gəlirimiz, çıxarımız da, 
Yerdir əvvəlimiz, axırımız da, 
Ömrün özgə yerə səfəri olmur. 

11.03.2013 
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DÜNYA MƏNƏ XAR GÖRÜNÜR 
 
  «Dünya mənə xar görünür…» (Koroğlu) 

 
Ucalığın üzü soyuq, 
Ha çağırsan – kar görünür. 
Dağ yeriyib gəlməz yovuq, 
Gəlmək ona ar görünür. 
 
Dağ dərdini insan duyur, 
Dağ dərdini kimə qıyır? 
Dağ başına gün şığıyır, 
Yenə başda qar görünür. 
 
Kol içində itir cığır, 
Yolçu yoxdur, yol darıxır, 
Cığır dağa qalxıbçıxır, 
Öz-özünə dağ görünür. 
 
Dağ dərdini göyə dedi, 
«Kimdir mənə yiyə?» dedi, 
Qoç Koroğlu niyə, – dedi, 
Dünya mənə xar görünür? 
 
Azadlığım bir büt olsun, 
Qoy qılıncım lap küt olsun, 
Var-dövlətin ümid olsun, 
Onda yox da, var da görünür. 

10.03.2013 
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SIĞIŞMAZ 
 
Hər binanın bir məkanda yeri var, 
İki bina bir binəyə sığışmaz. 
Xəzinəyə min cəvahir sığışar, 
Qiymətisə xəzinəyə sığışmaz. 
 
Tapınmışıq biz arzuya, diləyə, 
Başımıza lap od-alov ələyə, 
Bütöv dünya sığışar bir ürəyə, 
İki ürək bir sinəyə sığışmaz. 

10.03.2013 
 

BELƏMİ KEÇSİN 
 
Deyirsən həmişə dağ vüqarlıdır, 
Dağların vüqarı çöləmi keçsin? 
Həmişə dağların başı qarlıdır, 
Bəs qarı əriyib seləmi keçsin? 
 
Dərələr içində külək saxlayar, 
Ürəyi eşq adlı dirək saxlayar, 
Sözü dil saxlamaz, ürək saxlayar, 
Ürəyin sirr-sözü diləmi keçsin? 
 
Ürəkdə səngiyir qəmin üsyanı, 
Amma dağ da çəkməz həmin üsyanı, 
Zildən güclü olur bəmin üsyanı, 
Bəmin bu işanı ziləmi keçsin? 
 
Niyə su içində yaşayır qamış? 
Tütəkdir, od tutar suya varmamış, 
Çək ayın dərdini ay qurtarmamış, 
Günün, ayın dərdi iləmi keçsin? 
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Sən gör göz yaşında batan dünyanı, 
Dərdlə başımızı qatan dünyanı, 
Sevgiylə tərpədək yatan dünyanı, 
Bəs dünyanın vaxtı beləmi keçsin? 
 
Minillik ocağı az bərbad eylə, 
Külü sovuranda odu yad eylə, 
Od yanıb kül oldu, külü od eylə, 
Bəs onun taleyi küləmi keçsin? 

10.03.2013 
 

QORXU-CƏSARƏT 
 
Qorxu gah ürəyi döndərir oda, 
Gah da gözümüzdə yuxu yaradır. 
Qorxu cəsarətə düşmən olsa da, 
Böyük cəsarəti qorxu yaradır. 

10.03.2013 
 

QƏM-QƏM OLUBDUR 
 
Sevincmi yaranıb əvvəl, yoxsa qəm? 
Bəlkə əvvəl elə dərd kəm olubdur? 
O qədər gül kimi üzlər görmüşəm, 
Sonra güllər kimi həşəm olubdur. 
 
Dil üzdə qalıbdır, ürək quyuda, 
Qəlbimiz giryandır ömrü boyu da, 
Bəlkə qəmdir elə cənnət suyu da, 
Həvva qan-yaş töküb, Zəmzəm olubdur? 
 
Ürəyə dərd adlı qoşun yeriyib, 
Sözün çoxluğundan ürək kiriyib, 
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Əvvəl ürəyimiz yanıb əriyib, 
Axıb gözümüzdə şəbnəm olubdur. 
 
Qəm xəncərə dönüb, can oyulmayıb, 
Təkcə qəm mülkünə hədd qoyulmayıb. 
Bəlkə əvvəl hələ qəm duyulmayıb, 
Ağıl yaranandan qəm qəm olubdur? 
 
Demə,  dərd olmasa, biz karıxmarıq, 
Bəlkə qəm olmasa qından çıxmarıq? 
Təkcə öz dərdimiz olsa – qorxmarıq, 
Canda dünya adlı dərd cəm olubdur. 
 
Bizi qəm qınından sıyırsalar da, 
Bizi sevinc ilə doyursalar da, 
Qəmdən ayrılmarıq, ayırsalar da, 
İnsan əvvəl qəmlə həmdəm olubdur! 

10.03.2013 
 

QORXURAM XOŞBƏXTLİYİMDƏN 
 
Min bir oyunu var vaxtın, saatın, 
Özümü güzgüsüz görəmmirəm mən. 
Bədbəxtlik nədəndir –  mənə apaydın, 
Qorxuram müəmma xoşbəxtliyimdən. 
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NİYƏ GƏLMİŞƏM 

 
Dünyaya gəldim ki, ona səmt olum, 
Demə ki, boş səsə, küyə gəlmişəm. 
Göydən yerə düşdüm yerə bənd olum, 
Bəlkə göydən yenə göyə gəlmişəm? 
 
Geysəm libasımı sən deyən kimi, 
Durub mən də yesəm sən yeyən kimi, 
Hər şeyi eləsəm sən deyən kimi, 
Onda mən dünyaya niyə gəlmişəm? 

03.03.2012 
 
ÇAY QIRAĞINDA BİR QOVAQ 
 
Endim xatirələr dərinliyinə, 
Düşdüm bir qovağın sərinliyinə. 
 
Fikir var, xəyal var – dəryadan dərin, 
Xatirə alovdur, örtülüb üstü. 
Ömrümüzdən qopan xatirələrin 
Bir üzü soyuqdur, bir üzü isti. 
 
Bir qovaq var idi çay qırağında, 
Sərin kölgəsində küləklənirdik. 
Qalmışdı dünyamız dərd sınağında, 
Bir qovağa baxıb ürəklənirdik. 
 
Bir yanda balaca çay qıjıltısı, 
Bir yanda qovağın xoş pıçıltısı. 
O vaxt dərd dilini biz qanmamışdıq, 
Hələ xatirələr qazanmamışdıq. 
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Necə xatırlayım mən keçən günü? 
Qaldı qovaq altda uşaqlığımız. 
Yaxınlıq azaldır bir az sevgini, 
Sevgini artırır uzaqlığımız. 
 
Gah sevincə hopur, gah da ki dərdə, 
Dünənlə bugünün barışığıdır. 
Hərdənbir dirilən xatirələr də 
Acıyla şirinin qarışığıdır. 
 
Bir vaxt ömrümüzün səmti dönəndə, 
Arxaya baxmışıq əzəldən bəri. 
Qayğılar üzündən xəstələnəndə, 
Uduruq həb kimi xatirələri…    04.03.2013 
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FİKİR NAXIŞLARI 

 
Xoş  xəbər ovuna çıxırıq hərdən, 
Özümüz qalırıq dərdə ov kimi. 
Çaxmaq daşı olur dərd yerbəyerdən, 
Könlümüz oduna yanır qov kimi. 
 
Uçur can evimiz öz gücümüzdən, 
Hər gün qəlpə qopur kərpicimizdən, 
Özümüz axırıq öz içimizdən, 
Daşırıq bulaqda daşan nov kimi. 
 
Tikan da görmüşük, gül ləçəyi də, 
Xoşdur Haqq yolunun daş-kəsəyi də, 
Gedir ömrümüzün bər-bəzəyi də, 
Xalçadan sovuşub gedən xov kimi. 
 
Mənim yanar qəlbim bir arzu köşkü, 
Gözüm Füzulinin «Seyli-sirişki», 
Nə yaman olurmuş bu həyat eşqi! –  
Tutub əl-qolumdan bir buxov kimi. 
 
Ağasən, gün dönür, qaralır hava, 
Görən nə deyəcək səndən el-oba? 
İnsan ölüb gedir, dönür söz-sova, 
Barı qal dünyada xoş söz-sov kimi! 

04.03.2013 
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BƏXTƏVƏR KİMİ 
 
Söz var sehri ilə səni aldadır, 
Söz var kəsir yolu bir çəpər kimi. 
Söz var eşidirsən, dilin bal dadır, 
Söz var – eşidirsən vayxəbər kimi. 
 
Söz var, bir güllədir, sənə yetişsə, 
Söhbət var, kor qoyar hardan ötüşsə, 
Kəlmə var – dolanıb dilinə düşsə, 
Yandırar ağzını kal bibər kimi. 
 
Sözvar gözlərində dönüb olur yaş, 
Söz var – ömür boyu deyilməyə kaş! 
Təzə söz deyən var – mənası nimdaş, 
Köhnə söz deyən var – təzə tər kimi! 
 
Ömür var baş-ayaq mərəkəlidir, 
Ömür var – ölüncə dərd nökəridir. 
Dərdsiz var, elə bil dərd heykəlidir, 
Bərdli var – danışır bəxtəvər kimi. 

03.03.2013 
 

ÜRƏYİN QANUNLARIYLA 
 
Qanun lap göylərdən qoy yerə gəlsin, 
Hər qanun bir cürə yozur dünyanı. 
Qanun yaranıb ki, dünya düzəlsin, 
Çox zaman qanunlar pozur dünyanı. 
 
Qanun var, kəsilir ürəyə zindan, 
Qanun var – dilucu yeyilib gedir. 
Qanunlar zamanın ağırlığından 
Əriyir, nazilir, əriyib gedir. 
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Tale ürəyimə qəm dolduranda, 
Təsəlli tapmışam könül yarıyla. 
Dövranın qanunu məni yoranda, 
Yaşadım ürəyin qanunlarıyla. 

03.03.2013 
 

MƏN ÖZÜM ÇƏKƏRƏM… 
 
Sevincdən qəm çoxdur hesab çəkəndə, 
Amma eləmərəm tərk əzabları. 
Çox sevdim həyatı əzab çəkəndə, 
Bu sevgim yumşaltdı bərk əzabları. 
 
Əzab yükü yoxsa, mən yüngülmüşəm, 
Mən nəyə gülmüşəm, neyçün gülmüşəm? 
Ağlım xam düşəndə ustad bilmişəm 
İbrət əzabları, görk əzabları. 
 
Mən dünyaya gələn bir haraymışam, 
Sevincə paymışam, dərdə paymışam, 
Sevinc kəm baxanda, həmdəm saymışam 
Doğma əzabları, ərk əzabları. 
 
Hərdən əzabları suçlu bilmişəm, 
Qılıncını zəhər uclu bilmişəm, 
Özümü əzaba borclu bilmişəm 
Hərdən eyləyəndə dərk əzabları. 
 
Var eşq atəşində yanmaq əzabı, 
Var susmaq əzabı, donmaq əzabı, 
Var idrak əzabı, qanmaq əzabı, 
Var şübhə əzabı, şəkk əzabları. 
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Var dərdin zülməti, dərdin məşəli, 
Var dərdin düşməzi, dərdin düşəri, 
Dərdə şərik tapıb Tanrı bəşəri, 
Qoy Özü çəkməsin tək əzabları. 
 
Minnələ çəkdiyin bir tük əzabdır, 
Yüküm qızıl  olsa, bu yük əzabdır, 
Minnət çəkmək özü böyük əzabdır, 
Özün təkbaşına çək əzabları! 

03.03.2013 
 

GEDİRİK 
 
Sığınmışıq ömür adlı qəfəsə, 
Yoldan-yola dönə-dönə gedirik. 
Yoxuşları çıxırıq birnəfəsə, 
Enişlərdən sinə-sinə gedirik. 
 
Minəmmirik biz illərin atına, 
Tələsirik  gedən yolun ardına, 
Daş dirənir ayağımız altına, 
Yıxılırıq, durub yenə gedirik. 
 
Özümüzdən bixəbərik, uzağıq, 
Gah bir qoca, gah bir körpə uşağıq, 
Bir səhrada tüstülənən ocağıq, 
Yana-yana, sönə-sönə gedirik. 
 
Balamıza «Qabağa bax» deyən biz, 
Birdən çaşıb qaraya ağ deyən biz, 
Gecə-gündüz «Sabah, sabah» deyən biz, 
Bilirikmi hansı yönə gedirik? 
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Ömür boyu hey gözümüz yoldadır, 
Dövran acı, xəyalımız baldadır, 
Gün işığı gözümüzü aldadır, 
Bələdçi yox, hansı günə gedirik? 
 
Kimə zəhər, kimə şəkər nuş olub, 
Bir ovçunun oxu bizə tuş olub, 
Günahsız da, günahlı da – qoşulub 
Ölüm adlı bir sürgünə gedirik! 

20.01.2013 
 

ÖMÜR BİTMİR 
 
Kara gəlmir fikir, xəyal, 
Sən özünü yetir, gülüm. 
Axşamımı sən yola sal, 
Səhərimi gətir, gülüm. 
 
Ürək odlu, illər soyuq, 
Verdiyi az, aldığı çox, 
Ötən illər başımdan yox, 
Ürəyimdən ötür, gülüm. 
 
Qəlbə baxdıq biz, yaşa yox, 
Dünyadan xoş tamaşa yox, 
İnsan ömrü birbaşa yox, 
Zərrə-zərrə itir, gülüm. 
 
Düz gedirik, dağ aşırıq, 
Gedən səmtə yarışırıq, 
Biz min yolla dolaşırıq, 
Ömür birbaş gedir, gülüm. 
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Arzu günü günə qoşur, 
Ay sovuşur, il sovuşur, 
Ömür ölümə qovuşur, 
Demə, ömür bitir, gülüm. 
Qəlbin odda bişib qalsa, 
Dərd qəlbini eşib qalsa, 
Ömrümdən nə düşüb qalsa, 
Sən əmanət götür, gülüm! 

19.01.2013 
 

ALDIQ ƏLİNDƏN 
 
Bu nə dövran idi girdi araya?! 
Haqqın mizanını saldıq əlindən. 
Sevgi qalacaqdı bizdən dünyaya, 
Onu da dünyanın aldıq əlindən. 

19.01.2013 
 

GÖZLƏR 
 
Gözlər yandırmaqda közdən betərmiş, 
Gözə də baxmağa göz qorxur, Allah! 
Adam bir baxışda batıb itərmiş, 
Dilim söz içində karıxır, Allah! 
 
Razıyam, qoy dərdim dərdə qarışsın, 
Təki bu həsrətlə qəlbim barışsın. 
Hansı sözü tapım dərdə yaraşsın? 
Sözün də içindən od çıxır, Allah! 
 
Axı suya dönüb yerə axan mən, 
Axı atəş olub canı yaxan mən, 
Tutaşa-tutaşa gözə baxan mən, 
Amma baxdığım göz doluxur, Allah! 
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Məzlumluq yaradır daş ürəkdə də, 
Gəlsə, çiçək açar qış ürəkdə də, 
Min dünya yaradır boş ürəkdə də, 
Bu gözlər bəs necə el yıxır, Allah?! 
 
Əzizdir, şirindir könlümdə xətri, 
Dərd də gətirərmiş bir gülün ətri! 
Bu necə dərddi ki, bu dərddən ötrü 
Adam gecə-gündüz darıxır, Allah?! 

19.01.2013 
 

SÖZ-NƏĞMƏ 
 
Söz deyilən anda yanmasa, gecdir, 
Sözü ürəklərdə isitmək gərək. 
Nəğməni qulaqda eşitmək heçdir, 
Nəğməni ürəklə eşitmək gərək. 
 
Dayanır sözün də kökü dərində, 
Qəlb sözü qulaqdan qabaq eşidir. 
Söz özü alovdur, amma yerində 
Gah səni yandırır, gah da üşüdür. 

28.12.2012 
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QƏLBİMİ ATƏŞLƏ TƏMİZLƏDİM Kİ… 

 
Qəlbimə od vurdum, gülüm, dedim ki, 
Qəlbimdə dərdi-sər dərbədər olsun. 
Qəlbimi atəşlə təmizlədim ki, 
Qəlbimdə səninçün rahat yer olsun. 
 

Hər rəngi bir rəngə yozma birbaşa, 
Hər rəng odu bir cür şölələndirir. 
Od var ki, ürəyi döndərir daşa, 
Od var ki, ürəyi külə döndərir. 

28.12.2012 
 

ÇOX İNANIR 
 
Aran dərmana dönsə də, 
İnsan dağa çox inanır. 
Qabaqda ocaq sönsə də, 
Göz qabağa çox inanır. 
 
Sağ yanı sellər alsa da, 
Sol yan kimsəsiz olsa da, 
Özü sol yanda olsa da, 
Ürək sağa çox inanır. 
 
İnsan oğlu hey əlləşər, 
Öz içind odda bişər, 
Ağıllıdan qaçır bəşər, 
Bir axmağa çox inanır. 
 
Tale işi baxtabaxtdır, 
Qalan ümid, gedən vaxtdır, 
İnsan bilir – ölüm nağddır, 
Yaşamağa çox inanır. 

13.12.2012 
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PEŞİMANÇILIQ 

 
Nədənsə peşiman oluruq hər gün, 
Peşimanlıq yükü daşıyırıq biz. 
Elə bil dünyada «Hayıf!» deməkçün, 
Peşiman olmaqçün yaşayırıq biz. 

14.12.2012 
 

ÖMRÜ QAZANMAQ GƏRƏK 
 
Həyat eşqi bizə güc verilibdir, 
Bu eşq işıq verir gözlərimizə. 
Ömür-gün insana borc verilibdir, 
Müftə verilməyib ömür-gün bizə. 
 
Hər zirvəsi olan təpə dağ olmaz, 
Polad olmaq üçün çox yanmaq gərək. 
Müftə ömür ilə yaşamaq olmaz, 
Onu öz haqqınla qazanmaq gərək. 
 
Halal bir həyatın qiyməti itməz, 
Yaşadar həyatı yanan bir ürək. 
Ömrü öz eşqiylə qazanmayan kəs 
Oğurluq bir həyat yaşayır demək. 

10.01.2013 
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ÖZÜMÜ KİMƏSƏ OXŞADIRAMSA… 

 
Özümü kimdəsə yaşadıramsa, 
Öz ruhum, öz canım, demək, yatıbdı. 
Özümü kiməsə oxşadıramsa, 
Demək, öz varlığım itib-batıbdı. 
 
İki odla bir cür alışmaz ocaq, 
İki yay bir yerdə bir cür gərilməz. 
Təbiət oxşarı yaradar, ancaq 
Təbiət təkrarı yarada bilməz. 
 
Hər ağızda ayrı tam verir şəkər, 
Təkrar vurğu ilə döyünmür ürək. 
İki göz eyni cür görürsə əgər, 
Bu gözlərdən biri artıqdır demək. 
 
Bu dünya əbədi bir ahəng ilə 
Nə qədər bənzərsiz illər ötürür! 
Təbiət rəssamdır, eyni rəng ilə 
O, min-min çalarlı güllər yetirir. 

10.01.2013 
 

UŞAQDAN ÖYRƏNMƏLİYİK 
Əziz Ruhiyyəyə qızıma 

 
Uşaq bu dünyada oddur, alovdur, 
Biz uşaq oduna bələnməliyik. 
Zərifləşmək üçün baxıb uşağa, 
Uşaq ələyində ələnməliyik. 
 
Uşaq bir bəşərin ilk nəfəsidir, 
Uşaq bu dünyanın ilk həvəsidir. 
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Uşaq – böyüklərin müdrik məktəbi, 
Dünyanın ən dürüst fəlsəfəsidir. 
Yazıq uşaqlara elə «Sus!» deyib, 
Sonra yaramızı göynətmişik biz. 
Əzəldən uşağa ağılsız deyib, 
Dolu ağlımızı seyrəltmişik biz. 
 
Qocalıq binədən qaçaqlıqdısa, 
Hərdən binəmizə biz dönməliyik. 
Bəşərin ilk yolu uşaqlıqdısa, 
Kiçilib uşaqdan öyrənməliyik. 

11.01.2013 
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SİNƏDƏFTƏR OLMUŞAM 

 
O gündən ki bal sözünü dadmışam, 
Mən özüm də şirin-şəkər olmuşam. 
Şan-şöhrəti bir tərəfə atmışam, 
Şah sevgimə özüm nökər olmuşam. 
 
Öyrəşmədim bu dünyanın qalına, 
Aldanmadım bu dünyanın malına, 
Çox yanmışam mən Məcnunun halına, 
Vallah, inqi ondan betər olmuşam! 
 
Mən doymadım nə Arazdan, nə Kürdən, 
Vətən deyib əl çəkmədim şükürdən. 
Hədər deyib qaçmışamsa fikirdən, 
Elə bil ki, o gün hədər olmuşam. 
 
Yazdan ötüb, könül verdim payıza, 
Sevda dərdim düşdü dilə, ağıza, 
Görmüşəm ki, dərdim sığmır kağıza, 
Daha özüm sinədəftər olmuşam. 
 
Dərd bir deyil, dərd beş deyil, nə sayım? 
Dərddən vardır öz qədərim, öz payım. 
İstərəm ki, mən ürəkdə yaşayım, 
Deməsinlər dildə əzbər olmuşam. 

11.01.2013 
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HEYRƏT, EY BÜT! 
 

Məcnunlar könüllü atılıb oda, 
Baxıb Leylilərə, heyrət deyiblər. 
Ülvi gözəlliyin hüzurunda da 
Ya daşa dönüblər, ya əriyiblər. 
 
Sevgi sözün bəmi, həsrətin zili, 
Sevənlər dalınca dərd sürünübdür. 
«Heyrət, ey büt!» deyən qoca Füzuli 
Heyrətdən özü də bütə dönübdür. 
 
Sevgi nə haraydır, nə də bir şivən, 
Eşq özü tüstüsüz yanan ocaqdır. 
Leylitək gözəli Məcnuntək sevən 
Bir canın sevgidən ölməyi haqdır. 
 
Sevgi ürəklərdə tufan yaradıb, 
Tufandan könüllər zinətlənibdir. 
Allah da misilsiz bir can yaradıb, 
Xəlq etdiyi cana heyrətlənibdir. 
 
Müqəddəs hökmdür, müqəddəs qərar… 
Ölümlə həyatın fərqinə varmaz. 
Kainatdan gələn heyrət qurtarar, 
Gözəllikdən gələn heyrət qurtarmaz. 
 
Qul olub sevilsən – deməli, şahsan, 
Ürəkdən sevənə dağ da yük deyil. 
Heyrət yaratmasa, min yol da baxsan, 
Onda bu gözəllik gözəllik deyil. 
 
Ömür getməsəydi sevgisiz bada, 
Allah da Özünü pərdələməzdi. 
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Hamı sevilsəydi qoca dünyada, 
Ölüm dərdini də dərd eləməzdi. 
 

Eşq özü yerə gəlib çatıb ki, 
Yazılıb adına ilahi qüdrət. 
Allah da Özünü pünhan edib ki, 
Eşq özü allahdır – bu eşqə heyrət! 

31.01.2013 
DOSTLUQ 

 

Ürəksiz salamdır ən böyük cəzan, 
Dosta candan gələn salamın olsun. 
Dostluq mal deyil ki, haram qatasan, 
Ona haram qatsam, haramım olsun! 
 

Dostulq bir taledir – göysüz, fələksiz, 
Dostluq bir nemətdir duzsuz, çörəksiz, 
Öz əziz dostuma baxsam ürəksiz, 
Dərdi-sər qoy əzizgiramım olsun! 
 

Təmiz olmalıdır dostun hər işi, 
Yerişi, görüşü, qəmi, gülüşü, 
Əzəldən demişəm, dostun gəlişi 
Dünyada ən əziz bayramım olsun! 
 
Quran ayəsidir mənə dost sözü, 
İndi dost tapmaq da çətindir, düzü, 
Mən haqdan ummuşam bir dostluq sözü, 
Dilimdə ən şirin kəlamım olsun. 
 
Dost səndən dönürsə, dönükdür zaman, 
Dost yoxsa, insana bir yükdür zaman, 
Halal dost yoxdusa – çürükdür zaman, 
Qoy bu söz əbədi məramım olsun! 

02.02.2013 
 

  324 

 
GÜZGÜ HƏQİQƏTİ 

 
«Güzgü mənim ən yaxın dostumdur, çünki 
mən ağlayanda, o, gülmür». (Çarli Çaplin) 

Son dərəcə sadə, təmiz, savadlı əziz müəllimimə – 
İsgəndər müəllimə 

 
Hürkməyib kiminsə vəzifəsindən, 
Güzgü düz göstərib yaranışından. 
Çaşmayıb baharın gül nəfəsindən, 
Qorxmayıb dünyanın qarlı qışından 
 
Baharı göstərib əgər baharsa, 
Qışda da gül açıb yarpaqlanmayıb. 
Güzgü düz göstərib kim necə varsa, 
Kiminsə üzünə yaltaqlanmayıb. 
 
Sınsa da, baxmayıb özgə hökmünə, 
Yenə düz göstərib sınıqları da, 
Qırılıb, tökülüb, qorxmayıb yenə, 
Haqqı əks eləyib qırıqları da. 
 
Divardan asıldı, düz əks eylədi, 
Başından basıldı – düz əks eylədi. 
Vurdular, atdılar ayaq altına, 
Xəyanət etmədi öz inadına. 
 
Güzgünü el-oba etiqad sayıb, 
Güzgüyə el-oba etibarı var. 
Canı can verənin qalıb-qalmayıb 
Bilməkçün üzünə güzgü tutublar. 
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Güzgüyə həmişə üz tutmuşuq biz, 
Güzgünü hər evdə bir nur biliblər. 
Gəlin gedəndə də gözəllərimiz 
Güzgünü baxt üçün uğur biliblər. 
 

Nə şöhrət istəyi, nə də ki ad-san 
İtirməz o səmti, itirməz yönü. 
Üstünə atlas da, cındır da atsan, 
Güzgü danan deyil güzgülüyünü. 
 
Gah yaxşı üz tutur ona, gah yaman, 
Haqdır bu dünyaya gəldiyi gündən. 
Güzgü yalan deməz sənə heç zaman 
Onu çıxartmasan güzgülüyündən. 

09.01.2013 
 

TAPŞIRMA 
 
Qoyub kənarda yaxşını, 
Məni yamana tapşırma. 
Mən çox görmüşəm naşını, 
Baxtımı ona tapşırma. 
 
Bir oba elinə tapşır, 
Bənövşə gülünə tapşır, 
Məni dağ selinə tapşır, 
Bir kor dumana tapşırma. 
 
Ötüb gedir hey ömür-gün, 
Ömrümüz heçliyə sürgün, 
Məni məndən özü üçün 
Fayda umana tapşırma. 
 
Dəli bir küləyə tapşır, 
Təmiz bir diləyə tapşır, 

  326 

Məni düz ürəyə tapşır, 
Hər and-amana tapşırma. 
Vaxt dediyin yeridəcək, 
Haqq-hesabı çürüdəcək, 
Zaman məni əridəcək, 
Məni zamana tapşırma. 
 
Fikri-xəyal başdan aşır, 
Başda boş güman dolaşır, 
Məni aç-torpağa tapşır, 
Hər boş gümana tapşırma. 

07.01.2013 
BU GÜLÜ 

 
Xəzanın zehi düşməmiş, 
Gülün zirehi düşməmiş, 
Payızın şehi düşməmiş, 
Nolar mən dərsəm bu gülü? 
 
Od tutub onsuz ağlaram, 
Bağrım başında saxlaram, 
Vətən deyib qucaqlaram 
Qürbətdə görsəm bu gülü. 
 
Qışda açılsa, qış yanar, 
Yaz görsə, ömrü uzanar, 
Gül-gülə baxıb qısqanar, 
Yara göndərsəm bu gülü. 
 
Bu gül üstdən xətər keçməz, 
Bu gül ətrindən zər keçməz, 
Qəlbimə dərdi-sər keçməz 
Sinəmə sərsəm bu gülü. 
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Gözəlliyin öz sehri var, 
Dünya qıfıl, sevgi açar, 
Yar əlində ətir saçar 
Daşa döndərsəm bu gülü! 

01.03.2013 
BÜTÜN BƏŞƏRİN ÜRƏYİ 

 
Hər ilin öz günü, öz axşamı var, 
Hər elin öz toyu, ehtişamı var, 
Hər qərib diyarın ayrı bayramı, 
Hər xalqın öz yolu, öz nizamı var. 
 
Hər kəsin öz donu, öz libası var, 
Hər kəsin öz evi, öz obası var, 
Dünyada cürbəcür qəbilələr var, 
Hər insan beynində nələr, nələr var! 
 
Dünyanın hikməti dərindən dərin, 
Hər zərrə içindən məna süzülür, 
Amma ürəkləri bütün bəşərin 
Eyni cür ağlayır, eyni cür gülür.    
                                                           01.03.2013 

 
SÖZÜM 

 
Mən necə yaşayım təkcə özümçün? 
Həyat bal kimidir, bəla əbədi. 
Üzüm buz üstündə qalsa da min gün, 
İzim söz üstündə qala əbədi. 

24.02.2013 
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HƏYAT EŞQİ 
 

Əziz müəllimlərimin – Sadıq Sadvqovun, Xasməmməd 
Məmmədovun unudulmaz xatirəsinə 
 
Yaşamaq eşqindən şirin nağıl yox, 
Nəğməni nəğmədən şövqü ayırır. 
İnsanı heyvandan təkcə ağıl yox, 
Arzuu, duyğusu, zövqü ayırır. 
 
Nə xoşdur bir gülə baxıb durulmaq! 
Sevgi gözəlliyin üzərriyidir. 
Gözəlliyə baxıb, ona vurulmaq 
Dünyanın ən böyük gözəlliyidir. 
 
Təkcə qızınmaqçün qalanmır ocaq, 
Sən onun nurunun cilvəsinə bax! 
Güllərin hər biri məlhəmdir, ancaq 
Gözəllik verilib güllərə əvvəl. 
 
Payızın dumanlı havasına bax! 
Qəlbimdən sehrli duyğu ötüşür. 
Yazda durnaların avazına bax, 
Elə bil göy enib yerlə öpüşür! 
 
Gözəl arzulardan yaranır gözəl, 
Könüllər yox yerdən gözəl uydurub. 
Çörəyin bir günlük ömrü var, di gəl 
Nənələr çörəyə min naxış vurub. 
 
Hər gözəl çiçəkdən bir həyat damır, 
Hər gülə bir həyat şövqü calanıb. 
Gözəllik yeyilmək üçün yaşamır, 
Gözəllik sevilmək üçün yaranıb. 
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Şirin sevgidəndir şirin bir əzab, 
Sevilən hər şeyin gözəlliyi var. 
Ürək ürək olsa, tikandan da lap 
Arayıb, axtarıb gözəllik tapar. 
 
Sevginin özüdür gözəllik saçan, 
Gözəllik sevgidən dolanıb keçər. 
Kimdən eşitmişik biz bu vaxtacan 
«Sevgilim çirkindir, anam eybəcər»? 
 
Vətən eşqi ilə can yanıbdısa, 
Gözəldir vətənin şoranlığı da. 
Gözələ, sevgidən yaranıbdısa, 
Gözəldir gözlərin giryanlığı da. 
 
Durram təbiətlə nəfəs-nəfəsə, 
Dərmandır könlümə xəzəlliyi də. 
Vətən sevgisiylə alışan kəsə 
Soyuqdur qürbətin gözəlliyi də. 
 
Yaxşını yamandan ayırır ürək, 
Sevginin sınağı keçir çətindən. 
Vətən gözəlləri qorunsun gərək 
Harınların qarın məhəbbətindən. 
 
Həyat dediklərin kef-damaq deyil, 
Canını dərdə də qıymaq deməkdir. 
Həyat təkcə elə yaşamaq deyil, 
Həyat eşqini də duymaq gərəkdir! 

25.02.2013 
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YOZUN YUXUMU 

 
Bu gecə bir qərib yuxu görmüşəm, 
Kim yozar bu qərib, uzun yuxumu?! 
Yuxuda bir qıza bir gül vermişəm, 
Bir qız xəyalından süzün yuxumu. 
 
Onsuz da yuxutək keçir ömür-gün, 
Sevgi gecəsinin yuxusu gülgün. 
Bir dərin yuxuya getsəm də bir gün, 
Yar məni soruşsa – pozun yuxumu. 
 
Gizli saxladığım çox tez car olar, 
Yuxuda yox görsən, gerçək var olar. 
Yuxumu ən doğru yozan yar olar, 
Yarın kirpiyinə düzün yuxumu. 
 
Bəzən ağıllının yuxusu sərsəm, 
«Yuxuya gedibdir» deyin ölərsəm, 
Yuxuda zülüm də, ölüm də görsəm, 
Həmişə yaxşıya yozun yuxumu. 
 
Şirin xəyalların çökər yuxuma, 
Gülüm, bir qonaq gəl şəkər yuxuma, 
Özün girməsən də əgər yuxuma, 
Həmişə özün yoz, özün yuxumu! 

24.02.2013 
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SƏDASI SƏNSƏN 

 
Durmuşam qarşında boynu bükülü, 
Demirsən gözümün fədası sənsən. 
Ən gözəl gülşənin ən gözəl gülü, 
Ən gözəl güllərin butası sənsən! 
 
Əlacsız dərdimin sənsən əlacı, 
Könlümün gözünə haqdır meracı. 
Bütün gözəllərin başının tacı, 
Bütün gözəlliyin ədası sənsən. 
 
Umsunuram görüb tər tellərini, 
Şəkər dillərini, qənd dillərini, 
Öldür, sinəm üstə qoy əllərini, 
Deyim bir dadıma çatası sənsən. 
 
Səndədir canımın qiyməti, qədri, 
Nəfəsin tər-təzə bənövşə ətri, 
Ən dadlı nəğmənin ən dadlı sətri, 
Ən dadlı sətrin də nidası sənsən! 
 
Mənim baxışımda dərdimin izi, 
Mənim ahlarımda dərdimin közü, 
Qəlbimin dili yox, dilimin sözü, 
Ürəyimin səsi, sədası sənsən! 
 
Şum çəkib sinəmə dərdin kotanı, 
Kimdir Ağasənin qan ağladanı? 
Dolanım başına, alım qadanı, 
Onsuz da könlümün qadası sənsən! 

19.02.2013 
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PİLLƏLƏR 

             Sevimli müəllimim Ramiz Nizamova 
 
Bizim hər günümüz bir daş pillədir, 
Addımlar çaş olur, pillə çaş olmur. 
Ömrümüz yarımçıq qalan qüllədir, 
Yüz il yaşasan da, yenə baş olmur. 
 
Dövrün qayğısından bizə güc düşür, 
Pilləni qalxanın beli bükülür, 
Bir kərpic qoyursan, bir kərpic düşür, 
Tikilə-tikilə ömür sökülür. 
 
Ölüm həm uzaqdır bizə, həm yaxın, 
Ömür getmək deyil, iməkləməkdir. 
Bir pillə yuxarı ayaq qoymağın 
Bir pillə aşağı düşmək deməkdir. 
 
Qalxır pilə-pillə insan könüllə, 
Günlər pillədirsə, zaman axındır. 
Bu da qəribədir, sonuncu pillə 
Göyə yox, torpağa daha yaxındır. 
 
Bizdən qabaq gedir diləklərimiz, 
Arzulardır salan arzunu bəndə. 
Qalxanda saymırıq pillələri biz, 
Sayırıq enməyin vaxtı gələndə. 
 
Ömür başdan-başa dərd nağılları, 
Ayaq düz yolda da ilişir daşa. 
Pillə-pillədirsə ömrün yolları, 
Ölümün yolları elə birbaşa! 
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İllər su, ömür də su dolu qabdır, 
Sınır su qabı da sona çatanda. 
Ömür bizdən sonra qalan kitabdır, 
Oxunan da olur, itib-batan da. 
 
Kim deyir ölümdə yaxşı-yaman yox? 
Demə, ölüm bizə naşı görünür. 
İnsan pillələri nalxan zaman yox, 
Enib düşən zaman yaxşı görünür. 

21.02.2013 
BU YOLLAR 

 
Bu yollar özümdən qoparır məni, 
Yollar ayaq tutub yeriyə də kaş. 
Bu yollar irəli aparır məni, 
Döndərə biləydim geriyə də kaş! 
 
Yollarda elə bil ölüm kiriyir, 
Ömürdən çəkdiyin zülüm kiriyir, 
Yollarda tək-tənha dilim kiriyir, 
Yollarda ürək də kiriyəydi kaş! 
 
Namərdin getdiyi yol külləşəydi, 
Yaxşı adamlarla xoş dilləşəydi, 
Mərd oğullar üçün yüngülləşəydi, 
Namərdləri yıxıb sürüyəydi kaş! 
 
Gah çaşanlar olur, gah karıxanlar, 
Gah gülənlər olur, gah darıxanlar, 
Evləri yıxmaqçün evdən çıxanlar 
Yıxılıb yollarda çürüyəydi kaş! 
 
Yolun mənzili var, gizli məkan yox, 
Yol özü aparır, yolda sükan yox, 
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Yolları çal-çəpər, qaratikan yox, 
Həmişə gül-çiçək bürüyəydi kaş! 
 
Yollarda bərkiyib bişir ağıllar, 
Yollarda yaranır şirin nağıllar, 
Həyata, həyata çəkəydi yollar, 
Ölümə dönəndə – çürüyəydi kaş! 

21.02.2013 
 
OD TUTUB KÖZƏRİM YENƏ 
 
Araya çən-duman çöküb, 
Görünmür gözəlim yenə. 
Alıb külümdən qor töküb 
Sinəmə öz əlim yenə. 
 
Gen düşmüşəm gündüzümdən, 
Atəş tökülür gözümdən, 
Elə məstəm ki, özümdən 
Kəsilib nəzərim yenə. 

 
Könlüm açılmaz hər meylə, 
Dərdin əlacını söylə, 
Yolu çaşmışam, əl eylə, 
Yoluma düzəlim yenə. 
 
Xəyalınla bir oluram, 
Dərd küsdürür, Kür oluram, 
Qaralıb kömür oluram, 
Bir ah çək – közərim yenə! 

22.02.2013 
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TAPMADIM 

 
Qaldım su üstündə bir yelkən kimi, 
Çırpındım dayazda, dərin tapmadım. 
Süründüm arxanca mən kölgən kimi, 
Kölgədə alışdım, sərin tapmadım. 
 
Mən özüm-özümə yad oldum hərdən, 
Çox sirri öyrəndim mən dərdi-sərdən, 
Töküldü sinəmə dərd yerbəyerdən, 
Sinəmin ağrıyan yerin tapmadım. 
 
Gətirdiyim azdır, ötürdüyüm çox, 
Əlimdə dərdi-sər yetirdiyim çox, 
Mənim tapdığımdan itirdiyim çox, 
Birini tapanda, birin tapmadım. 
 
Keçdim bir yaşamaq xətrinə candan, 
Günüm gah gün oldu, gah da ki zindan, 
Daddım bu həyatın hər acısından, 
Həyatda həyatdan şirin tapmadım! 

22.02.2013 
 

AY TƏK QARAĞAC 
 
Tək-tənha durmuşam yolayrıcında, 
Kimi gözləyirsən, ay Tək qarağac? 
Bir büldül oxuyur kolun ucunda, 
O yanda hay salır tütək, qarağac, 
Kimi gözləyirsən, ay Tək qarağac? 
 
Gör neçə nəğməkar quş qonub sənə, 
Bir zaman bəlalar toxunub sənə, 
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Beçə arılar da sığınıb çənə, 
Gördüm koğuşunda pətək qarağac, 
Kimi gözləyirsən, ay Tək qarağac? 
 
Kölgəndə nə qədər oynamışam mən, 
Özüm öz odumda qaynamışam mən, 
Səni illər boyu sınamışam mən, 
Gəl bir nəğmə olub, ötək, qarağac, 
Kimi gözləyirsən, ay Tək qarağac? 
 
Verilən hər hökmün bir «niyəsi» var, 
Hər baxtın bir qara haşiyəsi var, 
Həyatda hər baxtın öz yiyəsi var, 
Sən də öz baxtına qol çək, qarağac, 
Kimi gözləyirsən, ay Tək qarağac? 
 
Dərdi var bir topa çiçəkliyində, 
Bir bəlası olur qəşəngliyində, 
Gözəlliyi vardır bu təkliyində, 
Hər ömrə yaraşmır yedək, qarağac, 
Kimi gözləyirsən, ay Tək qarağac? 
 
Şoranlı səhralar çiçək istəyir, 
Yağışlı buludlar şimşək istəyir, 
Əllər yapışmağa ətək istəyir, 
Sürüşür əlindən ətək, qarağac, 
Kimi gözləyirsən, ay Tək qarağac? 
 
Bir səni anlayan sağın-solun yox, 
Göylərə ucalan əlin-qolun yox, 
Dağlara uzanan uzun yolun yox, 
Ay yolu ömründən gödək qarağac! 
Kimi gözləyirsən, ay Tək qarağac?! 

21.02.2013 
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BƏLKƏ UNUDULMAQ YAXŞIDIR ELƏ 
 
Zülümlə tapdığın əldən tez gedir, 
Bəlkə umud olmaq yaxşıdır elə? 
Həqiqət özgədir, xəyal özgədir, 
Arada od olmaq yaxşıdır elə. 
 
Ürəklər bir dərin quyu içində, 
Ürəyin öz yası, toyu içində, 
Atəşi içində, suyu içində, 
Bəlkə bulud olmaq yaxşıdır elə? 
 
Sənlə bir qazanda yanıb bişən yox, 
Dar gündə səninlə xoş görüşən yox, 
Açsan ürəyini – başa düşən yox, 
Qapanıb tutulmaq yaxşıdır elə. 
 
Susuram, nə deyim daha bu yerdə? 
Keçir ürəyimdən qəm pərdə-pərdə, 
Daha dözüm yoxdur xatirələrdə, 
Bəlkə unudulmaq yaxşıdır elə! 

23.02.2013 
AÇILMAZ 

 
Düz gəlməz hədəfə güclə əməllər, 
İş var ki, görülməz yetmiş əllə də, 
Deyirlər açılmaz düyün tək əllə, 
Düyün var açılmaz heç beş əllə də! 
 
Sir  var ki, açmazsan əzizinə də, 
Dərd verməz qəlbində düşüb qalanda. 
Düyün var, açılar öz-özünə də, 
Düyün var – açammaz düyün salan da! 

23.02.2013 
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YIXILA-YIXILA 
 
Hər dərdi, kədəri faciə sanma, 
Dərdin də içində uyuyar insan. 
Yıxılar, əzilər, kəsilər, amma 
Yıxıla-yıxıla böyüyər insan. 
 
Əzəl tüstülənib alışar ocaq, 
Külün özündə də dərd qucaq-qucaq, 
Bulanıq əlləri su yuyar, ancaq 
Əl çəksə, lap suda su yuyar insan. 
 
Ümidi olmasa əgər insanın, 
Nə xeyri, lap qoşun tutsun dörd yanın, 
Öz odu olmasa ürəyin, canın, 
Odun içində də soyuyar insan! 

24.02.2013 
OCAQ – TÜSTÜ 

 
Nə xeyri, dünyanı dərdim dolansın? 
Ürəyin dili yox, desin ucadan. 
Ocaq nə qədər gur yanırsa yansın, 
Odu yox, tüstüsü çıxır bacadan. 
 
Var dönə bilərmi yoxa bir anda, 
Bəlkə biz bilmirik, işıq da sönmür? 
Amma qaranlıqda ocaq yananda, 
İşığı görünür, tüstü görünmür. 
 
İşıqdan yaranır həmişə kölgə, 
Hikmətə nə var ki, su oddan doğar. 
Axı nə bilirik bu sirri, bəlkə 
İşığın içində qaranlıq da var? 

24.02.2013 
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