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Zamanın sorağında

REDAKTORDAN

Şair-publisist Ziyadxan Budağın “Zamanın 
sorağında” şeirlər və poemalar kitabı onun dostlarının, 
o cümlədən bu sətirlərin müəllifi nin və “Kəpənəkçi” 
Xeyriyyə Fondunun istəyinə rəğmən çap edilmişdir. 
Əslində bu istək şairin yaradıcılığına diqqət və hörmət 
deməkdir. Son vaxtlar Ziyadxan Budağın oxucu 
auditoriyasının genişlənməsi, onun yaradıcılığına həsr 
edilmiş televiziya verilişinin nümayiş etdirilməsi bu 
istedadlı qələm sahibinin gündən-günə artan nüfuzundan 
xəbər verir. Məhz elə yuxarıda qeyd olunan diqqət və 
hörmət də bu deyilənlərdən qaynaqlanmışdır.

Bizlər, şair Ziyadxan Budağın yaradıcılığına yaxından 
bələd olan dostları onun bu ildə şeirlər kitabının çap 
olunmayacağını yaxşı bilirdik. Çünki yaradıcılıq 
planlarına görə, şair Ziyadxan Budaq yola salmaqda 
olduğumuz 2018-ci ildə özünün “Talelər” sənədli 
povestini çap etdirmişdir. Bu səbəbdən də o özünün son 
vaxtlar qələmə almış olduğu şeirlərini növbəti ildə çap 
etdirməyi planlaşdırmışdı.

Amma... yuxarıda deyildiyi kimi, dostların istəyi baş 
tutdu və bu kitabın işıq üzü görməsi gerçəkləşdi.

Əminik ki, sayca 10-cu kitab olan “Zamanın 
sorağında” şeirlər və poemalar kitabı bu saya qədərki 
kitablar  kimi  oxucuların  kitab   rəfl ərini bəzəyəcək və 
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şeirsevərlərin stolüstü kitabına çevriləcəkdir.
Bizlər də “Zamanın sorağında” şeirlər və poemalar 

kitabının işıq üzü görməsi münasibətilə şair dostumuzu 
ürəkdən təbrik edir və ona yeni-yeni yaradıcılıq uğurları 
arzu edirik.

Hörmətlə,
Mirvari Cəfərova, 

fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru.
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Zamanın sorağında

   ŞEİRLƏR   ŞEİRLƏR
    



6

Ziyadxan Budaq



7

Zamanın sorağında

BU YURD

Bu  yurd  Oğuz  yurdudur, mehirlidir  qucağı,
Bir  sirr  dolu  soraqdır  itib – batan  uzağı.
Gəl nəfəs ver  təzədən  şölələnsin  çırağı,
Sən,  ay  Vətən  övladı,  arzuya  dön,  dilək ol!

Bu  yurd  hünər  yurdudur,  baş  əyibdir  fələklər,
Yarı  yolda  yorulub  burda  yersiz  küləklər.
Güc  böyüdür  hələ  də  beşikdəki  bələklər,
Bu  qüdrətə  tapın  sən,  əyilməyən  bilək ol!

Bu  yurd Qorqud  yurdudur,  dünya  görmüş  qocadır,
Şamanlığa  qol  açıb,  bəzirgandır,  xocadır.
Bir  nəzər  sal,  yaxşı  bax,  zamanından  ucadır,
Tanrının  nur  payıdır,  sən  də  burda  mələk ol!

Bu  yurd  ozan  yurdudur  qopuzunda  dillənər,
Ümman  eşqi  hay  salar,  selə  dönər,  sellənər.
Kərəm  kimi  alışar,  sevgisində  bəllənər,
Bu  cəlala  yaraş  sən,  bir  nəğməli  ürək  ol!

Bu  yurd  səni  gözləyir,  yollarında  gözü  var,
Oğul  ümid  yeridir,  deyiləsi  sözü  var.
İblis  qonşu  donunda  sayagəlməz  üzü  var.
Ayıq  dayan,  mətin  dur,  hər  addımda  gərək  ol!

Oğul – yurdun  zinəti,  yurd – oğulun  qeyrəti,
Gərək  oğul  qoruya  bu  birliyi,  vəhdəti.
İstəsən  ki,  ucaltsın  oğulluğun  şöhrəti,
Həm  bu  yurda  arxalan,  həm  bu  yurda  kömək  ol!

      04.09.2017
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 QARABAĞDADIR

Üz  döndərib  zamanım,
Qırılıbdır  amanım.
Əldən  gedib  imanım,
Dinim  Qarabağdadır.

Dağ  vüqarım  gör  hanı?
Yox  atının  meydanı.
Duman  tutub  hər  yanı,
Çənim  Qarabağdadır.

Qərq  olubdur  gəmimdə
Fürsətim  də,  çəmim  də.
Sünbül  tutmur  zəmim  də,
Dənim  Qarabağdadır.

Qalam  uçub – tökülüb,
Hasarı  da  sökülüb.
Səmtim  daşa  çəkilib,
Yönüm  Qarabağdadır.

Dərd  bir  təzə  biçimdə
Addımlayır  köçümdə.
Səsim  batıb  içimdə,
Ünüm  Qarabağdadır.

Məndə  mənlik  arama,
Çoxdan  dönüb  harama.
Duz  basılıb  yarama,
Qənim  Qarabağdadır.
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Yelim  qalıb  bir  əsim,
Gərək  daha  tələsim!
Son  nəfəsim,  son  səsim
Mənim,  Qarabağdadır!

         04.09.2017
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XOCALIYA  ƏDALƏT!

Bu  çağırış,  bu  nida –
Qeyrətdən  qalxan  səda!
Nə  xahişdir,  nə  minnət! –
Xocalıya  ədalət!

Yurd  şumlanıb,  əkilib,
Nahaq  qanlar  tökülüb!
Tarix  yazıb  cəhalət! –
Xocalıya  ədalət!

Çəpər  belə  basılmaz,
Namus  göydən  asılmaz!
Tapdanıbdır  ləyaqət! –
Xocalıya  ədalət!

Ərşə  qalxan  səsdi,  səs!
Bir  varlığa  qəsddi, qəsd
Bu  hiylə,  bu  xəyanət! –
Xocalıya  ədalət!

Xain  qəfi l  haqlayıb,
Yolu – izi  bağlayıb.
Bəndə  düşüb  cəsarət! –
Xocalıya  ədalət!

Tarix  özü  danışsın,
Haqqı,  düzü  danışsın.
Yoxdu  belə  hekayət! –
Xocalıya  ədalət!
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Yağı  sussun,  dinməsin!
Haqqı  nahaq  yenməsin!
Ala  bilməz  bəraət! –
Xocalıya  ədalət!

Başbilənlər  baş  qatır,
Söz  uydurur,  söz  satır.
Bəsdir  daha  rəvayət! –
Xocalıya  ədalət!

Kimsə  haqqı  danmasın!
Məni  aciz  sanmasın!
İstəmirəm  zəmanət! –
Xocalıya  ədalət!

Bəşər  hələ  izləyir!
Kimi,  nəyi  gözləyir?
Bəs  deyilmi  rəzalət?
Xocalıya  ədalət!

Bəsdi,  susdu  susanlar!
Haqq  yolunu  pusanlar
Qoy  dillənsin  nəhayət! –
Xocalıya  ədalət!

Dünya  dursun  ayağa!
Dönsün  haqqa  dayağa!
Soy  qırana  nə  töhmət? –
Xocalıya  ədalət!
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Daha  səbir  tükənib!
“Cəngi”  üstdə  köklənib!
Qopa  bilər  qiyamət! –
Xocalıya  ədalət!

Qisas  təzə  biçimdə,
Baş  qaldırıb  içimdə.
Dayağımdır  dəyanət! –
Xocalıya  ədalət!

Gəzir  bütün  cahanı,
Silkələyir  hər  yanı
Yenilməyən  bir  qüdrət! –
Xocalıya  ədalət!

                            Hayqırtıdır,  nərədir!
Bu  nərə  son  kərədir!
Başa  qalxıb  qətiyyət! –
Xocalıya  ədalət!

Qoy  zamanı  əyləsin,
Dünya  özü  söyləsin:
Xocalıya  ədalət!
Xocalıya  ədalət!

       
       23.04.2017
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ZƏNGİLANA  TƏLƏSİRƏM!

Yaralıyam,  yaram  bəlli!
Bütöv  ikən  param  bəlli!
İstək  aydın,  məram  bəlli –
Zəngilana tələsirəm!

Həsrət  dönüb  qubar  olub,
Aramızda  divar  olub.
Ağ  atıma  süvar  olub
Zəngilana  tələsirəm!

Mərcanlıdan  qalxan  səsim –
İlk  istəyim,  son  həvəsim!
Başlanıbdır  təzə  nəsim,
Zəngilana  tələsirəm!

Qisas  qalmaz  qiyamətə,
Bəsdir,  dözdüm  xəyanətə!
Kömək  olub  dəyanətə
Zəngilana  tələsirəm!

Mən  bir  döyüş  nidasıyam,
Cəbrayılın  sədasıyam!
Haqqın  zəfər  butasıyam,
Zəngilana  tələsirəm!

Ürəkdəki  təpər  kimi,
Qalxan  kimi,  sipər  kimi,
Yurd  yerinə  çəpər  kimi
Zəngilana  tələsirəm!
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Məni  məndən  almaq  çətin!
Dayanmışam  məğrur,  mətin!
Son  sözüyəm  qətiyyətin! –
Zəngilana  tələsirəm!

 
14.05.2018
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GÖZLƏ,  FÜZULİM,  GÖZLƏ!
 

Hay  salmağa  hayım  var,
Sıram  boldur,  sayım  var.
Sənə  zəfər  payım  var,
Gözlə,  Füzulim,  gözlə!

Zaman  daha  öc  deyil,
Yenilməyən  güc  deyil.
Görüşümüz  gec  deyil,
Gözlə,  Füzulim,  gözlə!

Lələtəpə  yol  verib,
Qucaq  açıb,  qol  verib.
Həvəsimi  bol  verib,
Gözlə,  Füzulim,  gözlə!

Havam  “Misri”,  “Cəngi” dir,
Baxma  bir  az  ləngidi.
Bu  səs  döyüş  zəngidir,
Gözlə,  Füzulim,  gözlə!

Şəhid  olmaq  haqqımdır,
Bu  da  təzə  baxtımdır.
Şəhid  olmaq  vaxtımdır,
Gözlə,  Füzulim,  gözlə!

Bürün  oğul  qanına,
Qayıt  şövkət – şanına!
Gözlə  gəlim  yanına,
Gözlə,  Füzulim,  gözlə!

 15.05.2018
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KƏPƏNƏKÇİYƏ MƏKTUB

Qürbət dəyişməyib qərəzli qalıb,
Həsrət yandırmaqda həvəsli qalıb.
Ömür dastanımın bir fəsli qalıb,
Bitirib gələrəm Kəpənəkçiyə.

Uzaqlar üstümə qanad gərdimi?
Ömrü suya çəkib günə sərdimi?
Köhnə xatirəmi, təzə dərdimi
Götürüb gələrəm Kəpənəkçiyə.

Fəsillər dolduqca bara-bəhərə
Ömrü yem  elədim acı qəhərə.
Bir gün həsrətimi böyük şəhərə
Ötürüb, gələrəm Kəpənəkçiyə.

Qürbətin şirini ötəri daddır,
Qurduğum yurd-yuva  gözümdə yaddır.
Burda qazandığım bir quru addır,
İtirib gələrəm Kəpənəkçiyə.

Olanım-qalanım bir ürəyim var,
Qələm sirdaşım var, söz mələyim var.
Baxaram üzərdə daha nəyim var
Gətirib gələrəm Kəpənəkçiyə.

Yurdun mənsizliyi qaxıncdır başa,
Oğulsan bu dərdi doyunca yaşa!
Ziyadxan Budağı  tutmayın daşa,
Yetirib gələrəm Kəpənəkçiyə.

28.05.2018
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ŞİRVAN  TORPAĞINDA

Bu  Şirvan  torpağı  nə  sehirlidir,
Şairə  döndərir  qonağı  burda!
Bilirəm  əzəldən  söz  mehirlidir,
Çoxaldır  üstümdə  sınağı  burda.

Ruhumun  özüdür,  könlümün  səsi
Yerin  torpaq  ətri,  göyün  nəfəsi.
Yaratmaq  ilhamı,  yazmaq  həvəsi
Yaxına  buraxmır  qınağı  burda.

Mənim  bu  güzarım  dönəmdən  keçir,
Köhnə  yurd  yerimdən,  binəmdən  keçir.
Sözlər  qoşalaşıb  sinəmdən  keçir,
Yığır  dörd  yanıma  yığnağı  burda.

Duyğular  yükünü  eldən  götürür,
Ağızdan  götürür,  dildən  götürür.
Görürüəm  həyanı  güldən  götürür
Şerimin  üzünün  duvağı  burda.

Səsim  pərdələnib  soyuma  çatır,
Dastanım  yazılıb  boyuma  çatır,
Hər  qarış  torpaq  da  hoyuma  çatır,
Tapıram  yaxını,  uzağı  burda.

Ulduza  söykənir  baxtımın  bürcü!
İlahi  nə  imiş  qələmin  gücü?!
Nə  zalım  olurmuş  şairin  öcü,
Çəmən  əvəzləyir  varağı  burda!
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Bir  qaynar  ilhamla  verib  əl - ələ,
Səpirəm  hissimi  çəmənə,  gülə.
Tanrının  əliylə  gur  yanır  hələ
Bizim  şeirimizin  çırağı  burda.

Bu  görüş  bir  təzə  istəyə  dönür,
Zamanın  əlində  dəstəyə  dönür.
Nəğməyə  çevrilir,  bəstəyə  dönür
Ziyadxan  Budağın  sorağı  burda.

       22.05.2017
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GƏLİN  BU  DÜNYANI  TƏZƏDƏN  QURAQ

Gəlin  bu  dünyanı  təzədən  quraq!
Qura  bilərikmi  qurmaq  istəsək?
Yığışın,  çəkici  bir  yerə  vuraq,
Yığışın,  insanlar,  gəlin  birləşək!

Öncə  özümüzə  başbilən  seçək,
Başbilən  olmasa  işimiz  getməz.
Deyirəm  bu  yolda  bir  and  da  içək,
Birləşən  qüvvənin  zəhməti  itməz.

Bilmirəm  nə  deyər  başbilən  buna,
Bir  təzə  yurd  yeri  seçək,  seçməyək?
Bu  nimdaş  dünyanın  çıxıb  sonuna
Bir  ayrı  məkana  köçək,  köçməyək?

Görən  başbilənin  nə  olar  sözü,
Nədən  başlayarıq  təzə  dünyada?
Geriyə  dönərmi  talenin  üzü,
Nəyi  bağışlayar  bizə  dünyada?

Deyəsən  ağırdır,  yüküm  çox  ağır,
Yersiz  suallardan  yoruluram  mən.
Deyəsən  üstümə  həzinlik  yağır,
Şirin  xəyallara  vuruluram  mən.

Zamanın  dərsini  nə  tez  unutdum?
Xəyalın  gerçəyə  dönməyi  çətin!
Bilmirəm  bu  yolu  mən  niyə  tutdum,
Döndüm  əsirinə  yersiz  niyyətin!
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Mənim  niyyətimin  mənzili  yoxdur,
Getmək  istəsək  də,  gedə  bilmərik.
Baxma  ki,  imkanın  qüdrəti  çoxdur,
Bu  gerçək  zamanı  ötə  bilmərik.

Odur  ki,  insanlıq  hər  şeydən  əzəl,
Öncə  insanlığa  bir  illac  olaq.
İnsanlıq  dünyanın  özündən  gözəl,
Gəlin  gözəlliyə  bir  əlac  olaq.

Gəlin  içimizdə  quraq  dünyanı,
İçimiz  dünyanın  üzünə  dönsün!
Gəlin  köçümüzdə  quraq  dünyanı,
Dünya  köçümüzün  izinə  dönsün!

         17.05.2017
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AY  ALLAH,  ŞAİRLİK  NƏ  İMİŞ  BELƏ!

Məni  öz  dünyamdan  uzaq  elədi,
Eşqimi  yoluma  çıraq  elədi,
Aparıb  dağlara  qonaq  elədi,
Ay  Allah,  şairlik  nə  imiş  belə!

Köhnə  cığırlarda  tapıb  izimi
Doğma  oylaqlara  tutdum  üzümü.
Uzaqdan  baxanda  gördüm  özümü,
Ay  Allah,  şairlik  nə  imiş  belə!

Çəmənlər  yaşılı  ala  döndərdi,
Lalənin  bağrında  xala  döndərdi.
Çiçəklər  ətrini  bala  döndərdi,
Ay  Allah,  şairlik  nə  imiş  belə!

Qoydum  gözəlliyi  gözümün  üstə,
Söz  axın  elədi  sözümün  üstə.
Neçə  şeir  yazdım  dizimin  üstə,
Ay  Allah,  şairlik  nə  imiş  belə!

Göz  kimi  duruldu  göylərin  üzü,
Bəzədi  gəlintək  çəməni,  düzü.
Boynuma  sarıldı  təbiət  özü,
Ay  Allah,  şairlik  nə  imiş  belə!

Oxşadı  ruhumu  dağların  mehi,
Ələndi  üstümə  səhərin  şehi.
Yığdım  gözlərimə  qövsi – qüzehi,
Ay  Allah,  şairlik  nə  imiş  belə!
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Sığmadı  sinəmə  şair  ürəyim,
Tanrıdan  güc  aldı  incə  mələyim.
Gül  açdı  niyyətim,  güldü  diləyim,
Ay  Allah,  şairlik  nə  imiş  belə!
  

   30.08.2017
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 YETMİŞİMƏ  YOL  GEDİRƏM

İllər  məndən  zaman – zaman  bac  alıb,
Varlığımda  yaşa  dolub,  qocalıb.
İçimdəki  bir  qüdrətdən  güc  alıb
Yetmişimə  yol  gedirəm  indi  mən.

Dönə - dönə  ələklənib  ömür  də,
Urvalanıb,  kündələnib  xəmir  də.
İlahidən  təzə  gələn  əmrdə
Yetmişimə  yol  gedirəm  indi  mən.

Az  olmayıb  bu  yolların  xatası,
Nələri  var  hələ  gəlib  çatası.
Gözlərimdə  altımışın  butası
Yetmişimə  yol  gedirəm  indi  mən.

Heç  bilmirəm  zərim  nədir,  zorum  nə,
Ocağım  nə,  kösövüm  nə,  qorum  nə.
Bu  yollarda  yorulum  nə,  yorum  nə,
Yetmişimə  yol  gedirəm  indi  mən.

Özü  bilər,  əcəl  verər,  ya  verməz,
Yol  getməyə  macal  verər,  ya  verməz.
Bir  kilidə  açar  verər,  ya  verməz,
Yetmişimə  yol  gedirəm  indi  mən.

Gələn  ömrün  sultanı  yox,  bəyi  yox,
Qoxlamağa,  məst  olmağa  iyi  yox.
Heç  bilmirəm  nəyi  vardır,  nəyi  yox,
Yetmişimə  yol  gedirəm  indi  mən.
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Çiynimdəki  yumaq  boyda  şələm – söz,
Görürəm  ki,  söz  qələmdir,  qələm – söz.
Pərvazlanır  ürəyimdən  gələn  söz,
Yetmişimə  yol  gedirəm  indi  mən.

Qırış  artıb  dünənimin  üzündə,
Baba  olub  nəvələrin  gözündə.
Bir  sabahın  deyilməmiş  sözündə
Yetmişimə  yol  gedirəm  indi  mən.

Nə  həvəsdir,  nə  istəkdir,  nə  maraq,
İlahidən  təzə  gəlib  bu  soraq.
Bəlkə  hələ  oxunmayıb  bir  varaq? –
Yetmişimə  yol  gedirəm  indi  mən.

Ölçüm  nədir,  çəkim  nədir,  bilmirəm,
Apardığım  yüküm  nədir,  bilmirəm.
Verəcəyi  hökm  nədir,  bilmirəm,
Yetmişimə  yol  gedirəm  indi  mən.

Ömür  mənə  gövhərdimi,  ləldimi?
Bəxt  dikəlib  mənə  tərəf  gəldimi?
Heç  bilmirəm  yetmiş  özü  bildimi,
Yetmişimə  yol  gedirəm  indi  mən.

Yol  gedirəm  zamanıma  güvənib,
Tanrı  verən  amanıma  güvənib.
Ümidimə,  gümanıma  güvənib
Yetmişimə  yol  gedirəm  indi  mən.
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Mən  bilirəm  qaynar  olmaz  qucağı,
Nə  eybi  var,  isitməsin  ocağı.
Ömrə  - günə  yaxın  edib  uzağı
Yetmişimə  yol  gedirəm  indi  mən.

Bilən  bilir,  səfər  deyil  bu  səfər,
Öyünmürəm,  zəfər  deyil  bu  zəfər.
Söz  deməyə  həm  meydandır, həm  təpər,
Yetmişimə  yol  gedirəm  indi  mən.

Karvanıyam  duyğunun  da,  hissin  də,
Sarvanıyam  yaxşının  da,  pisin  də.
Bir  ilhamın  haqdan  gələn  səsində
Yetmişimə  yol  gedirəm  indi  mən.

Belə  qalmaz,  yetişdirər  kalımı,
Pay  eyləyər  hər  yetənə  balımı.
Durultmuşam  ovqatımı,  halımı,
Yetmişimə  yol  gedirəm  indi  mən.

                                               06.05.2017
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ZİYADXAN  BUDAQ

Dünya  beş  günlükdür  deyənlər  olub,
Dünyanı  suçlayıb  döyənlər  olub.
Dünyada  qalana  söyənlər  olub,
Ver  boşa!  Ver  boşa,  Ziyadxan  Budaq.

İllərə  ömür  ver,  ömür  gözləmə,
Baxtı  soraqlama,  vaxtı  izləmə.
Gücünü  başa  çək,  kömək  səsləmə,
Şir  yaşa!  Şir  yaşa,  Ziyadxan  Budaq.

Hər  kəsə  bəllidir  zatı  zamanın,
Zülməti  qatıdır,  qatı,  zamanın.
Yaman  qaçağandır  atı  zamanın,
Yor,  yaşa!  Yor,  yaşa,  Ziyadxan  Budaq.

Qoyma  yad  baxışlar  üstünü  ala,
Qəm  qoşun  yeridə,  dərd  qılınc  çala.
Fikirdən  hasar  çək,  sözlərdən  qala
Qur,  yaşa!  Qur,  yaşa,  Ziyadxan  Budaq.

Dünya  gen  açılan  isti  bir  qucaq,
Düşmə  ülfətindən,  mehrindən  uzaq.
Zamana  zinət  ol,  Məkana  çıraq,
Dur  qoşa!  Dur  qoşa,  Ziyadxan  Budaq.

Üstündə  bir  eşqin  haqqı – sayı  var,
Şeir  ərməğanı,  söz  harayı  var.
Gördün  ki,  ömrün  də  özəl  tayı  var,
Vur  başa!  Vur  başa,  Ziyadxan  Budaq.

         
14.03.2017
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QARABAĞLI

       Unudulmaz  dostum, qiymətli  insan  
Məhəbbət Qarabağlının  ölümü münasibətilə.

Bu  dünyanın  işinə  bax,
Son  taledən  vermir  soraq!
Yol  var  gedir  uzaq – uzaq,
Geri  dönmür,  Qarabağlı.

Gör  varlığı  necə  danır,
Düşündükcə  içim  yanır.
Canım  yaman  alovlanır,
Odu  sönmür,  Qarabağlı.

İnsanlığın  suçu  harda?
Deyən  varmı  gücü  harda?
Bu  kələfi n  ucu  harda?
Susan  dinmir,  Qarabağlı.

Ölüm  haqdır,  fəhmi  hanı?
Öz  yerində  zəhmi  hanı?
Bəs  Tanrının  rəhmi  hanı?
Yerə  enmir,  Qarabağlı.

Bu  nə  qurğu,  bu  nə  mizan?
Varmı  onu  xeyrə  yozan?
Nədəndirsə  bəxti  yazan
Vaxtı  demir,  Qarabağlı.

Bu  dünyadan  əl  götürdüm,
Bir  ah  çəkdim,  köks  ötürdüm.
Mən  bir  şirin  dost  itirdim,
Sən -  bir  ömür,  Qarabağlı.

               25.12.2017
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TƏBİƏT  İNSANIN  ÖZÜYMÜŞ  ELƏ

Dağları  nənəmin  muncuq  düzümü,
Qayası  babamın  səbri,  dözümü.
Təzədən  tanıdım  burda  özümü,
Təbiət  insanın  özüymüş  elə.

Çəmənlər  süfrədi,  çiçəklər  baldı,
Yer  üzü  ovqatdı,  göy  üzü  haldı.
Bir  göyçək  camalda  bir  qara  xaldı,
Təbiət  insanın  özüymüş  elə.

Özülü  torpaqdan,  mayası  haqdan,
Götürüb  yükünü  oddan,  ocaqdan.
Uzaqdan  başlanıb  yolu,  uzaqdan,
Təbiət  insanın  özüymüş  elə.

Ülfəti  ümmandı,  mehri  dərindi,
Ovsunu  şipşirin,  sehri  dərindi.
Gördüm  sevgisinin  nəhri  dərindi,
Təbiət  insanın  özüymüş  elə.

Şeirdir,  süzülüb  qələmdən  gəlir,
Duyğudan  ayrılır,  kəlamdan  gəlir.
Özü  bir  aləmdir,  aləmdən  gəlir,
Təbiət  insanın  özüymüş  elə.

            29.03.2017
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ÖMÜR  ÖZÜ  BİR  FÜRSƏTDİR  İNSANA

Varlıq  heçdir  fələklərin  gözündə,
Toza  dönür  ələklərin  gözündə.
Əzəl  gündən  mələklərin  gözündə
Ömür  özü  bir  fürsətdir  insana.

Vaxtı  seçib  sınamağın  yeri  yox,
Boş  ötəndə  qınamağın  yeri  yox.
Kor  taleni  danlamağın  yeri  yox,
Ömür  özü  bir  fürsətdir  insana.

Aya  gedir,  gündən  gəlir  sorağı,
Səsə  dönür,  ündən  gəlir  sorağı.
Nə  qədər  ki,  öndən  gəlir  sorağı
Ömür  özü  bir  fürsətdir  insana.

Bəxt  gətirməz,  diş  sındırar  sıyıq  da,
Bir  dərd  çəkər  gözü  kor  da,  qıyıq  da.
Hamı  kimi  dayanırsa  ayaqda,
Ömür  özü  bir  fürsətdir  insana.

Kim  istəyər  üzə  gələn  nəs  ola,
Ötən  anı,  gələn  dəmi  bəs  ola?
Kim  istəyər  bir  quruca  səs  ola?
Ömür  özü  bir  fürsətdir  insana.

Həvəs  gərək  yaratmağa,  qurmağa,
İnam  gərək  zamanını  yormağa.
Bu  dünyada  dur  dedikcə  durmağa
Ömür  özü  bir  fürsətdir  insana.
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Ziyadxan Budaq

Dünya  elə  hər  yetənə  puç  deyil,
İnciyən  çox,  amma  bu  da  suç  deyil.
Nə  qədər  ki,  tükənməyib,  uc  deyil
Ömür  özü  bir  fürsətdir  insana.
  

                                            10.09.2017
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MƏNİ  QOCALIĞIN  ƏLİNDƏN  ALIN

Məni  qocalığın  əlindən  alın,
Yaman  tez  kəsdirib  üstümü  mənim.
Siz  Allah  həyəcan  təbili  çalın,
Başımdan  çıxardır  tüstümü  mənim.

Məni  qocalığın  əlindən  alın,
Düşdüyüm  bəladan  qurtarın  məni.
Bir  az  qocalığı  kəməndə  salın,
Bir  az  cavanlığa  qaytarın  məni.

Səyirdib  getmişəm  ömrün  atını,
Doyunca  cavanlıq  eləməmişəm.
Hələ  damağımda  qalan  dadını
Süfrəmə  yavanlıq  eləməmişəm.

Çapım  köhlənimi  geriyə  sarı,
Təzədən  başlayım  cavanlığa  mən.
Onsuz  da  dağılıb  bürcü,  hasarı,
Qurum  öz  qalamı  bir  anlığa  mən.

Onsuz  da  bu  dünya  möcüzə  dolu,
Bu  da  bir  möcüzə  olsun  dünyada.
Dünyanın  bu  təzə  möcüzə  yolu
Elə  möcüzəylə  dolsun  dünyada.

...Məni  qocalığın  əlindən  alın,
Ürəksiz,  duyğusuz,  sözsüz  qalmayım.
Məni  qocalığın  əlindən  alın,
İçimə  çəkilib  sizsiz  qalmayım.

                                                             18.06.2017
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                                           NİSGİL

Nisgili  böyükdür  itən  günlərin,
İndi  həsrətimdə  bitən  günlərin.
Halına  yansam  da  ötən  günlərin,
Ağlamaq  da  çətin,  ağlamamaq  da.

Ömür  qəmə  dönüb,  qəm  möhnət  olub,
Könlümə  axışıb,  gözümə  dolub.
Bir  dəstə  çiçəkdir,  saralıb,  solub,
Qoxlamaq  da  çətin,  qoxlamamaq  da.

Hardan  baş  qaldırdı,  hardan,  bu  duyğu?
Görən  qurtararmı  dardan  bu  duyğu?
Məni  yox  eləyib  vardan  bu  duyğu,
Haqlamaq  da  çətin,  haqlamamaq  da.

Bir  əlçim  buluddur  ömrün  sabahı,
Gözünü  sıxarsa,  tökülər  ahı.
Qırılan  ümidi,  itən  pənahı
Yoxlamaq  da  çətin,  yoxlamamaq  da.

Ötüb  Ziyadxanın  harayı,  hayı,
Quruyub  bulağı,  kəsilib  çayı.
İllərin  verdiyi  bu  təzə  payı
Saxlamaq  da  çətin,  saxlamamaq  da.

   14.03.2017
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ÖZÜM  HAQQINDA  ŞEİR

Enməmişəm  ömür  adlı  taxtımdan,
Gileyim  yox  taleyimdən,  baxtımdan.
Qüdrət  alıb  ötüb – keçən  vaxtımdan
Qalan  ömrün  sevdasına  düşmüşəm.

Yanımdadır  ilham  adlı  mələyim,
Bar  gətirib,  bəhrə  verib  diləyim.
İndən  belə  tərs  ələnməz  ələyim,
Qalan  ömrün  sevdasına  düşmüşəm.

Çəmənlərin  gül  talası – otağım,
Göy  üzündə  kəhkəşandı  yatağım.
Bir  sevincdir,  bir  fərəhdir  ortağım,
Qalan  ömrün  sevdasına  düşmüşəm.

Gödəlsə  də  bu  getdiyim  yol  mənim,
Gen  açılıb  qarşımdakı  qol  mənim.
Ümidim  də,  gümanım  da  bol  mənim,
Qalan  ömrün  sevdasına  düşmüşəm.

Haqdan  gələn  ara  verməz,  kəsilməz,
Bir  butadır,  tapdalanmaz,  əzilməz.
Bilirəm  ki,  haqq  nazilər,  üzülməz,
Qalan  ömrün  sevdasına  düşmüşəm.

Qaynar  eşqim  zamanından  güc  alıb,
Vətən  adlı  məkanından  güc  alıb.
İçimdəki  imanımdan  güc  alıb
Qalan  ömrün  sevdasına  düşmüşəm.
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Çiçək  ömrüm  gülüstanda  bəllənər,
Solub  getməz,  zaman – zaman  güllənər.
Bir  gün  mənim  əvəzimdən  dillənər:
Qalan  ömrün  sevdasına  düşmüşəm.

27.07.2017
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YAZMIŞAM

Ömür  tapıb  bir  ilhamın  adında 
Dolanmışam  yerin – göyün  qatında.
Bu  şerimi  ürəyimin  odunda
Pərvanətək  yana – yana  yazmışam.

Duyğulara  bir  ilahi  səs  dolub,
Təb  qaynayıb,  şair  könlüm  məst  olub.
Gözəllikdən  xata  dəyib,  qəsd  olub,
Varlığımı  dana – dana  yazmışam.

Kömək  tutub  iradəmi,  əzmimi
Xalı  kimi  döşəmişəm  nəzmimi.
Unutmayıb  ölçüsünü, vəznini
Şeriyyəti  qana – qana  yazmışam.

Çoxdur  çəkən  şairliyin  qəhrini,
Qəvvas  olub  mən  də  keçdim  nəhrini.
Şeir  üstdə  şairlərin  təhrini
Xatırlayıb  ana – ana  yazmışam.

Gözəlliyə  tələyəmmi,  bilmirəm,
Əsirəmmi,  köləyəmmi,  bilmirəm.
Yoxsa  elə,  beləyəmmi,  bilmirəm,
Heyrətimdən  dona – dona  yazmışam.

      28.07.2017
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 ATACAĞAM  ŞAİRLİYİN  DAŞINI

Məram  birdir,  məqsəd  birdir  əzəldən,
Güc  alıram  mən  şeirdən,  qəzəldən.
İncik  düşsəm  qələm  adlı  gözəldən
Atacağam  şairliyin  daşını.

Yaxşı  bilir  tanıyanlar,  bilənlər,
Eldən  gəlir  ürəyimdən  gələnlər.
Azalarsa  hisslərimi  bölənlər
Atacağam  şairliyin  daşını.

Duyğuların  sapandında  daşam  mən,
Lal  baxışda  sevinc  dolu  yaşam  mən.
Görəndə  ki,  bir  qanadsız  quşam  mən
Atacağam  şairliyin  daşını.

İllərdir  ki,  olub  könül  həmdəmim
Həm  sevincim,  həm  kədərim,  həm  qəmim.
Sərt  yollarda  büdrəyərsə  qədəmim
Atacağam  şairliyin  daşını.

Könül  açır  fi kirlərin  düzümü,
Məndən  alıb  mənə  vermir  özümü.
Yaddaşlara  həkk  etməsəm  sözümü
Atacağam  şairliyin  daşını.

Qınamayın,  bəlkə  belə  qızmazdım,
Düşüncəmin  çat  yerindən  sızmazdım,
Bir  mənzilə  çatmış  olsam  yazmazdım:
Atacağam  şairliyin  daşını.

                                                                              08.04.2018 
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DEYİM,  DEMƏYİM?

Könül  pərvazlanıb  uçmaq  istəyir,
Çölləri,  düzləri  qucmaq  istəyir.
Təzədən  qönçətək  açmaq  istəyir,
Bilmirəm  güllərə  deyim,  deməyim?

Qələmdən  savayı  həyanım  yoxdur,
Məni  anlayanım,  duyanım  yoxdur.
Nəğməmi  ellərə  yayanım  yoxdur,
Ötən  bülbüllərə  deyim,  deməyim?

Bir  quru  cəsədim,  nəfəsim  qalıb,
Bir  az  da  yaşamaq  həvəsim  qalıb.
Bir  qulaq  tutumu  gur  səsim  qalıb,
Hayqıran  sellərə  deyim,  deməyim?

İçimdə  payızın  ocağı  yanır,
Şairin  söz  dolu  qucağı  yanır.
Dünyanın  bir  küncü – bucağı  yanır,
Dərdimi  ellərə  deyim,  deməyim?

Saralan  yarpağın  nəyindən  yazım?
Sevdasız  bir  ömür  mənə  nə  lazım?
“Mansırı”  üstündə  köklənib  sazım,
Sözümü  tellərə  deyim,  deməyim?

Bilmədim  kim  saldı  bu  sərt  talanı,
Bir  şimşək  boydadır  ömrün  qalanı.
Dünya  uydurduğu  şirin  yalanı
Gödələn  illərə  deyim,  deməyim?
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Arxamca  sürünən  iz  kimə  bəlli?
Tək  məni  yandıran  köz  kimə  bəlli?
İçimdə  can  verən  söz  kimə  bəlli?
Boş  əsən  yellərə  deyim,  deməyim?

Ziyadxan  atmadı  boşa  bir  addım,
Qoymadı  toxuna  daşa  bir  addım.
İndisə  qalıbdır  qışa  bir  addım,
Çəlikli  əllərə  deyim,  deməyim?
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GÜCÜM  ÇATMIR

Dünya - bir  quzu  quyruğu,
Yeməyə  gücüm  çatmır.
Üstümdə  Haqqın  buyruğu,
Deməyə  gücüm  çatmır.

Gücüm  boldur,  bol,  nə  qədər,
Aramızda  yol  nə  qədər...
Çağır,  halı  ol,  nə  qədər,
Öyməyə  gücüm  çatmır.

Bu  suç  kimin  suçu  belə?!
Görən  kimdir  qoçu  belə?!
Eh...  mənimlə  öcü  belə
Söyməyə  gücüm  çatmır.

Fağıram,  yaman  fağıram,
Dünyaya  gendən  baxıram.
Hələ  ki,  zamandan  yığıram,
Döyməyə  gücüm  çatmır.

 
15.03.2017
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ÖZÜM  ÖZÜMDƏN  YUXARI

Daş  dünənim - yaşa  layiq,
Daşlaşıbdır  daşa  layiq.
Başa  çəkdim  başa  layiq,
Qoydum  izimdən  yuxarı.

Zaman  sevgi  yağışımı?
Yoxsa  bəxtim  naxışımı?
Uca  tutub  baxışımı,
Bilib  gözümdən  yuxarı.

Bu,  bəsimdir,  daha  bəsim,
Bəhrə  verib  son  həvəsim.
Haqqa  gedib  çatır  səsim,
Yer  yox  sözümdən  yuxarı.

Tükənməyib  gücüm  mənim,
Hələ  gedir  köçüm  mənim.
Dünya – ölçüm-biçim  mənim,
Özüm  özümdən  yuxarı.

 
23.03.2017
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BEŞ  KİŞİ  YANINDA

Zamanın
         sinəsindən
                  qılınc  kimi
 sıyrılıb
         çıxa  bilsəm,
        döşümə  döyərəm.

Dünyanın
          cilovunu
                  dəstələyib
 əllərimə
         yığa  bilsəm,
      “qoçağam”  deyərəm.

Beş  kişi  yanında
                  oturmağa
 üzüm  olar.

Beş  kişi  yanında
                    danışmağa
    sözüm  olar.

Beş  kişi  yanında...

Eh...
    Görəsən
              o  beş  kişinin  də
                         bu  istək

         varmı  canında?
Qiymətimi
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 verə  bilərlərmi
                                   anında?

Varsa, 
       dəyər!

Yoxsa,
         öz  əlim
                  özümü  döyər!

23.03.2017
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ZAMANIN  SORAĞINDA

Dönüb – dönüb
                  zamanı
                           səsləyirəm,

Aramıza
         ayrılıq
                   düşməsin  deyə.

Oturub – durub
              zamanı
                        gözləyirəm,

İçimdəki
          istəklərim
                  vaxtsız  dəyib
                          yetişməsin  deyə.

Ömrümlə  birləşib
                 zamanı
                          izləyirəm,

Məkandan
             yan
                 ötüşməsin  deyə.

Bu  istəklə,
             bu  həvəslə
                bir  imkana
                            söykənirəm.
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Gah  olur  ki,
              amalımla
                            qoşa  qalır,
Gah  olur  ki,
                   təklənirəm.
Amma  yenə
            inam  verir
                  inad  mənə.

Bilirəm  ki,
            mənli – mənsiz
        bu  istəyim
                     baş  tutacaq,

Zaman  özü
          Məkan  olub
                 tənhalığa
                         daş  atacaq.
Sonra  onu
         Xeyirlə  Şər
                         yaşadacaq.

Belə  isə
          onda
               mənim  gücüm
                                nədir?
Bu  istəyim
             gerçək  olsa,
          
onda  mənim
                        ölçüm  nədir,
                           biçim  nədir?
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Lap  
    tutaq  ki,
                 imkan  da
                           mən,
                  Məkan  da
                                mən.
Görən  dönüb  olarammı
                 bu  Zamana
                    təkan  da
                             mən?
Görən  dönüb  olarammı
                        bu  zamanın
                                əllərində
                                  sükan  da
                                        mən?
Zaman 
      mənə
          yar
               olarmı?
Bu  istəyə
             bəzək  olan
                     eşqim,
                        ruhum
Nə  zamansa
           bir  budaqda
                    bar  olarmı?

23.03.2017
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QƏZƏL

Ey  nigarım,  naləm  qalxıb  asimana,  rəhm  elə,
Aşiqinə  rəva  bilmə  tez  usana,  rəhm  elə.

Taleyimlə  ülfət  qılıb  güzarımı  çaşdırma,
Salma  məni  Məcnun  kimi  biyabana,  rəhm  elə.

Eşq  yolunda  cəfa  çəkmək  aşiqlərin  vərdişidir,
Səfasını  görmək  üçün  gəl  imana,  rəhm  elə.

Baxışların  təbibimdir,  dərmanımdır  vüsalın,
Əsirgəmə  köməyini  xəstə  cana,  rəhm  elə.

Od – ocağım  bəs  eyləyər  yandırmağa  ikimizi,
Qərq  etməsin  əsən  yellər  toz – dumana,  rəhm  elə.

Nə  sən  Leyli,  nə  mən  Məcnun,  nə  də  zaman - o zaman,
Bel  bağlayıb  çox  inanma  bu  dövrana,  rəhm  elə.

Ya  diz  çöküm,  ya  yalvarım,  nədir  sənin  istəyin?
Nə  vaxtacan  ömr  edəcəm  yana – yana,  rəhm  elə.

...El  yığıldı,  tənə  qıldı,  inadından  dönmədin,
Bir  də  sənə  söyləmərəm  Ziyadxana  rəhm  elə.
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ZAMAN... ZAMAN

Qınayanım
               varsa  əgər,
          qoy  qınasın.

Mən  
     zamandan
                 çox  yazıram.

Ömürdəki
          hər  bir  andan
                 çox  yazıram.

Niyə  axı
            yazmayım  ki?

Zaman
        adlı
            bir  gerçəyin
     hər  məkanda
                   öz  hökmü  var.

Qəlibi  var,
              tökümü  var.

Odur,
       elə  gözlərimin  önündəcə
                   çeşid – çeşid
                          çeşidləyib
                                   məni  də.
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Ömür  adlı
             bir  xalıda
         unutmayıb
             bircə  dənə
                           ilməni  də.
Bax,
     o  mənim
                 çağalığım,
      o  biri  də
                    körpəliyim.

O  sırada
           dayanıbdır
                    uşaqlığım.
Ondan  sonra
              yer  alıbdır
        həddi – büluğ
                         vaxtım  mənim.

Daha  sonra
              qurulubdur
                    cavanlıqdan
                                taxtım  mənim.

Elə  orda,
         oradaca
               ipə - sapa  yatmayan
                         gəncliyimi
                                       görürəm  mən.

Axtardığım,
             tapmadığım
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                         dincliyimi
                                   görürəm  mən.

Bir  az
        ondan  aralıda
    o  sırada
              yer  alıb  da
           aram – aram
                     söz  söyləyən,
                        şeir  yazan
           orta  yaşlı
                    “mən”im  durub.

Bu  sıranın
          lap  sonunda
     kamilliyim  süfrə
                           açıb,
          qocalığım
                     meydan  qurub.

Nələr  vardır
               bu  seçimdə!

Görürəm  ki,
           bu  sırada
                     dayananın
                  hərəsi  bir  
                                biçimdə.

Bir 
   “mən”  vardır
          hərəsinin
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              öz  içində.
Bir – birinə
            bənzəməyir
                        heç  biri  də.

Demərəm  ki,
             bir – birini
                   bəzəməyir
                         heç  biri  də.

Hərəsi
        bir  ayrı
                 insan,

Hərəsi
       bir  ayrı
                nişan!

Bu  nişanda
              nə  iradəm,
                   nə  gücüm  var.

Görürəm  ki,
              təkcə
       Zaman – Məkan
                      adlı
                        bir  ölçüm  var.

Olub – qalan
               nəyim  varsa,
                       Zamanındır.
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Zaman  
        verib
               onu  mənə.

Bunun  üçün
              şərəfi nə
         söz  deyirəm
                    dönə - dönə.

Bu  gerçəyi
          qana – qana
     görürəm  ki,

Mən  Zamandan
                      asılıyam,

Görürəm  ki,
      Zaman  - Məkan  
                         hasiliyəm.

Demək,
        məni
             mən  eləyən
                 mən  deyiləm.

Öz  hissini,
            duyğusunu
                    toxum  kimi
                         dən  eləyən
                            mən  deyiləm.
Sevgisini
          yağış  kimi
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ana  yurdun
                 başı  üstdən
                      səpən  də,

Bu  Vətəni
          çiçək  bilib
            ləçək – ləçək
                           öpən  də
  mən  deyiləm,
                Zamandır.

27.03.2017
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QOY  QIZINIM  OCAĞINDA

Vətən,  dadın,  ləzzətin  var,
Qədirlisən,  qiymətin  var.
Mehirin  var,  ülfətin  var
Hər  küncündə,  bucağında,
Qoy  qızınım  ocağında.

Mən  varamsa,  sayə  sənsən,
Haqqı  böyük  dayə  sənsən.
Amal  sənsən,  qayə  sənsən,
Ömür  tapdım  qucağında,
Qoy  qızınım  ocağında.

Sənsiz  dərdə  qalanıram,
Talan  olur,  talanıram.
Pərvanəyəm,  dolanıram
Yaxınında,  uzağında,
Qoy  qızınım  ocağında.

Şair  ömrü – bulanıq  su,
Yox  dincliyi,  yox  yuxusu.
Vətən  varsa,  nə  qorxusu!
Bir  şöləyəm  çırağında,
Qoy  qızınım  ocağında.

Kimlərəsə  görk  eləmə,
Tənha  qoyub  tək  eləmə.
Bu  dünyaya  yük  eləmə,
Qoyma  donum  sazağında,
Qoy  qızınım  ocağında.
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Yaraşırmı  söz,  deyimə?
Üz  tutmuşam  dəstəyimə.
Çatdır  məni  istəyimə,
Bəhrə  olum  budağında,
Qoy  qızınım  ocağında.

Adın  mənim  əslim  olsun,
Zatım  olsun,  nəslim  olsun.
Qoy,  sən  Allah,  qüslüm  olsun,
Durulanım  bulağında,
Qoy  qızınım  ocağında.

Qoyma  qalım  xəstə  olum,
Zildən  enim  pəsdə  olum.
Nəğmə  olum,  bəstə  olum
Bülbüllərin  dodağında,
Qoy  qızınım  ocağında.

29.03.2017
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ŞEİR  YAZMADIĞIM  GÜN

Yazılmamış
             bir  şeirimin
                yoluna  çıxdım
                         bu  gün.

Görüşünə
         can  atdığım
                  gözəlim  kimi
          gəlişini  gözlədim,
                           baxdım,
                     xeyli  uzaqlara
                               baxdım
                                       bu  gün.

Xəyallarımdan
                başlanıb
         gözlərimə  dolan
                               yollarla
                                      barı
                   bir  gələn
                            olmadı.

Yaxşı  ki,
       içimdən
                  keçənləri  də
      kənardan  görüb
                          bilən
                             olmadı.
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Qələmlə
          baş – başa
                         qaldım.

Qurumuş
             görkəmimlə
                  bir  tamaşa
                            qaldım.

Səsimi
       içimə
              saldım.

Şairliyimdən
                gileylənə - gileylənə
         bir  dərin
                 sükuta
                         daldım.

Utandım
          qarşımdakı
                    ağ  kağızın
         ağ  qalan
                      üzündən.

Utandım
          gəlib  çıxmayan
                               şeirimin
        dilimin  ucunda  düyünlənən
                                        ilk  sözündən.
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Düşündüm,
            yəqin  hardasa
                 ilhamıma
                          bükülüb  qalıb
                               o  məchul
                                        şeir.

Ya  da
       sapı  qırılmış
             bir  muncuğun
                            dənələri  kimi
              hardasa
                       tökülüb  qalıb
                               o  məchul
                                          şeir.

Düzünü
          bilmədim,

Nə  də
        bir  dinə - imana
                           gəlmədim.

19.04.2017
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ŞEİR  YOLUM

Eşqdən  ocaq  qaladım,
Duyğuları  taladım.
Sözü – sözə  caladım,
Qələm  bezmədi  vallah.

Saat  kimi  quruldum,
Al  sabaha  vuruldum.
Şəfəqlərdə  duruldum,
Dönəm  əzmədi  vallah.

Getdim  üzügünəşə,
Getdim  atlanıb – düşə.
Qoşa  qaldıq  həmişə,
Şələm  üzmədi  vallah.

Söz  qələmə  güc  oldu,
Güc  ləngidi  gec  oldu.
Yollar  yaman  kəc  oldu,
Bilən  dözmədi  vallah.

Bu  da  bəxtdir,  barışdım,
Bəxt  verənə  qarışdım.
Kərəm  oldum,  alışdım,
Lələm  gəzmədi  vallah.

                      
21.04.2017
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YARAŞDI

Bal  duyğular  talandı,
Pətəyindən  calandı.
Qalaqlandı,  qalandı,
Söz  kitaba  yaraşdı.

Sevinc  tapdım  nə  qədər,
Az  olmadı  qəm – kədər...
Ömür – ölümdən  betər,
Yüz  əzaba  yaraşdı.

Hələ  yenə  yolum – bir,
Sağım  ayrı,  solum – bir.
Şeir  adlı  ulum – bir,
Düz – savaba  yaraşdı.

Xoş  oldumu  bu  ömür?
Nuş  oldumu  bu  ömür?
Baş  oldumu  bu  ömür?
İz – cavaba  yaraşdı.

21.04.2017
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ZAMAN  MƏNƏ  QƏMXAR  OLMUR

Kim  durubdur  gör  qəsdimə,
İsinmirəm  öz  istimə.
Kor  olubmu  heç  tüstümə?
Zaman  mənə  qəmxar  olmur.

Kim  pozubdur  növrağımı?
Bulandırıb  irmağımı.
Yandırarmı  çırağımı?
Zaman  mənə  qəmxar  olmur.

Kim  ələyib  ələyimi?
Nə  tez  kəsib  kələyimi?
Qanlı  tutum  fələyimi?
Zaman  mənə  qəmxar  olmur.

Bu  yandığım  ocağımı?
Yoxsa  qaynar  qucağımı?
Dünya  küncü – bucağımı?
Zaman  mənə  qəmxar  olmur.

Bunlar  ömrün  sirri  deyil,
Yüz  dərdimdən  biri  deyil.
Ağlamağın  yeri  deyil,
Zaman  mənə  qəmxar  olmur.

Yetərincə  yaşdayammı?
Zirvədəyəm,  qaşdayammı?
Mən  Zamandan  başdayammı
Zaman  mənə  qəmxar  olmur?

22.04.2017
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QƏLƏMİMƏ  XAHİŞ

Getdiyin  yol – ömür  yolum,
Apardığın – boşum,  dolum.
Qələm,  sənə  qurban  olum,
Halalımı  apar  mənim.

Yönün  Bağdad,  Bəsrədirmi,
Bir  qalaya,  qəsrədirmi?
Yönün  gələn  əsrədirmi?
Salamımı  apar  mənim.

Bil  ki,  günah  eyləmərəm,
Dərdi  düyüb – düyləmərəm.
Heç  vaxt  sənə  söyləmərəm
Məlalımı  apar  mənim.

Məndən  sonra  gələnlərə,
Məni  şair  bilənlərə,
Zamanına  gülənlərə
Kəlamımı  apar  mənim.

Duyğularım – şirin – şəkər,
Yerə - göyə  gülab  tökər.
Ruha  hopar,  qəlbə  çökər,
Xəyalımı  apar  mənim.

Şeirlərim  günahımmı?
İlk  sevincim,  son  ahımmı?
Yoxsa  gələn  sabahımmı?
Sualımı  apar  mənim.

30.04.2017
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DUYĞUMUN  DİLİ

Kim  deyir
           laldı
                 duyğumun  dili?

Təzəcə
        dil  açmış
                  körpə  nəvəm  kimi
     mənimlə
              şirin – şirin 
                   danışmağı  var.

Hisslərimə 
            sığal  çəkib,
        sonra  da
            bir  yaz  səhəri  kimi
                            ruhuma  çöküb
              varlığıma
                          qarışmağı  var.

Xəfi f  əsən
              yel  kimi,

Dillənmək
             istəyən
                 sel  kimi,

Qönçədən
          boylanan
                  gül  kimi
        ilhamıma
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           yaraşmağı  var!

Odur  ki,
      haqqım  var
                    deyim:
Sehirdir
          duyğumun  dili,

Mehirdir
           duyğumun  dili.

Yox!  Yox!
Şeirdir  duyğumun  dili!                  

02.05.2017
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MƏNİM  BU  DÜNYAYA  GÜLMƏYİM  GƏLİR

Qələmə  almışam  gözüm  görəni,
Şeir  eləmişəm  bəxtim  verəni.
Sən  Allah,  oxucum,  qınama  məni,
Mənim  bu  dünyaya  gülməyim  gəlir.

Nə  səmti  bəllidir,  nə  üzü  bəlli,
Nə  yolu  bəllidir,  nə  izi  bəlli.
Təkcə  gecəsiylə  gündüzü  bəlli,
Mənim  bu  dünyaya  gülməyim  gəlir.

Doğrusu  dayazdır,  yalanı – dərin,
Savaşı  tükənmir  Xeyirlə  Şərin.
Dostu,  yoldaşıyam  qəmin – kədərin,
Mənim  bu  dünyaya  gülməyim  gəlir.

Görürsən  oyundur,  havası  yoxdur,
Ortada  qırğın  var,  davası  yoxdur.
Xeyir  söyləyənin  duası  yoxdur,
Mənim  bu  dünyaya  gülməyim  gəlir.

Bilmirəm  nə  imiş  insanın  suçu,
Hökmü  Hiylə  verir,  qərarı – qoçu!
Min  ildir  tapılmır  kələfi n  ucu,
Mənim  bu  dünyaya  gülməyim  gəlir.

İçimdə  ağrı  var,  loğmanı  olmur,
Verdiyi  dərdlərin  dərmanı  olmur.
Bir  ömrün  yaşamaq  gümanı  olmur,
Mənim  bu  dünyaya  gülməyim  gəlir.
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Özüm  də  bilmirəm  nədir  günahım,
Nə  həyanım  olur,  nə  də  pənahım.
Ötəri  həvəsdir  gələn  sabahım,
Mənim  bu  dünyaya  gülməyim  gəlir.

 
03.05.2017
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NƏSİHƏT

Böhtan  kəssə  qarşını
Qorxub  çatma  qaşını.
Yüz  bələnin  başını
Bir  böyük  bələn  kəsir.

Dünyanın  sağı – solu
Bil  ki,  yalanla  dolu.
Haramdan  keçən  yolu
Halaldan  gələn  kəsir.

Bir  yada  sal  ulunu,
İncitməyib  qulunu.
Tamahın  əl – qolunu
Nəfsinə  gülən  kəsir.

Baha  tut  söhbətini,
Eldən  al  şöhrətini.
İnsanın  qiymətini
İnsafı  bilən  kəsir.

İllər  əysə  qəddini,
Dərk  et,  anla  həddini.
Ölüm – Qalım  şərtini
Əcəllə  ölən  kəsir.

 
03.05.2017
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XƏLBİR  DÜNYA

Xəlbirləyir  xəlbir  dünya,
Görən  məndən  istəyi  nə?
Əcəlimlə  əlbir  dünya
Arxalanıb  dəstəyinə!

Ələnmişəm  ələyində,
Un  sovrulub,  kəpək  qalıb.
İndi  bu  son  kələyin  də
Əlində  bir  kötək  qalıb.

Dəyişmişəm  zaman  kimi,
Kötək  yeyən  vaxtım  deyil.
Üz  tutummu  güman  kimi,
Yoxsa  bu  da  haqqım  deyil?

Eşidərmi  minnətimi
Bu  tərs  dünya,  bu  kəc  dünya?
Eh... Qoy  dansın  qiymətimi
Başım  üstdə  ülgüc  dünya!

Bir  də...  axı,  nəyə  gərək?
Yaşamağa  minnət  olmaz!
Dünya  özü  bircə  çərək – 
Heç  vaxt  ömrə  zinət  olmaz!

10.05.2017
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 İNSANLARA

Haqsızlığa  susanlar
Varlığı  da  tərs  anlar.
And  verirəm,  insanlar,
Bizi  qoruyun,  bizi!

Yalanın  ədası  var,
Hər  yanda  sədası  var.
Qanı  var,  qadası  var,
Düzü  qoruyun,  düzü!

Söz  quruca  səsdədir,
Xeyli  var  ki,  xəstədir.
Söz  indi  can  üstədir,
Sözü  qoruyun,  sözü!

Əl  var,  aranı  qatır,
Dil  var,  dünyanı  satır.
Cəza  görənə  çatır,
Gözü  qoruyun,  gözü!

Qol  verin,  qulac  verin,
Lazımsa  əlac  verin.
Urvata  rəvac  verin,
İzi  qoruyun,  izi!

Bu  sözümdən  söz  tutun,
Vuran  nəbzi  düz  tutun.
Bircə  səmtə  üz  tutun,
Üzü  qoruyun,  üzü!

14.05.2017
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NƏDƏN?... YOXSA!...

Nədən
       göy  üzü
                  xəyalların
                      şirinliyi  qədər
                          durudur,
                              duru  belə?

Nədən
       ruha  hopur,
           qəlbə  çökür
                  göy  üzünün
                              nuru  belə?

Yoxsa,
      insanın
           əlçatmazlığa,
              ünyetməzliyə
                 heyrətidir
                     bu  nur
                         belə?

Yoxsa,  
       bir  şair  ilhamının
               sonsuzluqla
                      söhbətidir
                            bu  nur
                              belə?
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Yoxsa,
      gəlin  ədalı
              yaz  səhərinin
         mirvari
                 boyunbağıdır,
                       bərq  vurur
                            bu  nur
                                belə?

Yoxsa, 
  Tanrıya
       yaxın  olduğu  üçün
             hər  zaman
        İlahi  görkəmində
              durur
                 bu  nur
                     belə?

 
17.05.2017
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ÖTƏN  İLLƏR

Həm  yaxındır,  həm  də  uzaq,
Qəm  yüküdür  qucaq – qucaq.
Yeridirsə  niyə  susaq?
Namərd  olub  ötən  illər.

Qəfi l  gələn  qonaq  olub,
Kimliyimə  sınaq  olub.
Mənim  üçün  qınaq  olub,
Çox  sərt  olub  ötən  illər.

Tabut  olub  çiynimizdə,
Ərşə  qalxıb  ünümüzdə
Ömrümüzdə - günümüzdə
Bir  dərd  olub  ötən  illər.

Məzar – məzar  Vətən  verib,
Şəhidlikdə  bitən  verib.
Məni  mənə  kəfən  verib,
Comərd  olub  ötən  illər.

Sovrulubdur  külüm  kimi,
Kəsilibdir  dilim  kimi.
Ömür  kimi,  Ölüm  kimi
Bir  şərt  olub  ötən  illər.

20.05.2017
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GÖY  ÜZÜNDƏN  BAXAN  ULDUZ

Göy  üzündən  baxan  ulduz,
Nur  köçünü  əylə  görüm.
Göy  üzündən  baxan  ulduz,
Sözün  nədir,  söylə  görüm.

Niyə  sənə  vurulmuşam?
Nədən  belə  durulmuşam?
Şölən  kimi  gur  olmuşam,
Göy  üzündən  baxan  ulduz.

Niyə  şair  lal  olubdur,
Dönüb  əhli – hal  olubdur?
Niyə  ruhum  bal  olubdur
Göy  üzündən  baxan  ulduz?

Mənim  şahlıq  taxtımsanmı?
Göy  üzündə  Haqqımsanmı?
Yoxsa  mənim  baxtımsanmı,
Göy  üzündən  baxan  ulduz?

Bir  dil  açıb  dillənsənə,
Gül  ömrümdə  güllənsənə.
Mənim  üçün  bəllənsənə,
Göy  üzündən  baxan  ulduz!

Mənə  köklə  ovqatını,
Sözlə  göndər  sovqatını.
Buyur,  götür  nobatını,
Göy  üzündən  baxan  ulduz.

    21.05.2017
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ÜRƏYİM

Mehirdi,  ülfətdi,  isti  qucaqdı,
Səngimək  bilməyən  oddu – ocaqdı.
Bəhrəli  ağacdı,  barlı  budaqdı,
Tanrının  verdiyi  paydı  ürəyim.

Vaxt  olur  içimi  yandırıb – yaxır,
Vaxt  olur  gözümdə  şimşəktək  çaxır.
Sel  kimi  kükrəyir,  su  kimi  axır,
Sinəmdə  haraydı,  haydı  ürəyim.

Köksümdə  dil  açır,  göylərdə  dinir,
Enəndə  üstümə  buluddan  enir.
Torpağa  çevrilir,  çiçəyə  dönür,
Ana  təbiətə  taydı  ürəyim.

Mənsiz  dolanmağı,  gəzməyi  yoxdur,
Ruhumu  incidib  əzməyi  yoxdur.
Çəkdiyi  əzabdan  bezməyi  yoxdur,
Üstümdə  bir  haqqı – saydı  ürəyim.

Ziyadxan  Budağın  öz  dünyasıdır,
Şeir  dünyasıdır,  söz  dünyasıdır.
Fəsillər  içində  yaz  dünyasıdır,
Bar – bəhər  yetirən  yaydı  ürəyim.

22.05.2017
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İNSANLIĞIN  YOLU

Baş  əyirəm  ulumuza,
Bir  qüvvətdir  qolumuza.
İşıq  salır  yolumuza
Məhəmmədin  nuru  hələ.

Bir  ləngər  var  köçümüzdə,
Haqq  dillənir  gücümüzdə.
İndiyədək  içimiz  də
Duru  qalıb,  duru  hələ.

İmanımız  Nuha  bağlı,
İnamımız  ruha  bağlı.
Hər  anımız  səs – soraqlı,
Azalmayıb  zoru  hələ.

Bir  İlahi  sirdi  yolum,
Müqəddəsdi,  pirdi  yolum.
Yaranışdan  birdi  yolum,
Baxma  qalır  toru  hələ.

Özüm  yerdə,  əlim – Haqda,
Büdrəmərəm  dar  ayaqda!
Hələ  yanır  bir  ocaq  da,
Alovlanır  qoru  hələ.

Bu  yol  bircə  çərək  deyil,
Addımlar  da  titrək  deyil!
İstəmirəm,  gərək  deyil
İsrafi lin  suru  hələ.

     27.05.2017
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BİR  ÖMÜRDƏ  İKİ  ÖMÜR

İki  ömür
           yaşayıram
                     bir  ömürdə,

İki  ruhu
          daşıyıram
                    bir  ömürdə.

Şairlik,
        bir  də
                 peyğəmbərlik.

İkisi  də
           səməndərlik,

İkisi  də
           biləndərlik!

Tanrının
         ömür  bölgüsündə  də
                          bu  ömürlər
                                  qoşa  düşüb.

İkisi  də
          bu  dünyaya
                       gələn  gündən
                             bərkə  düşüb,
                                   boşa  düşüb
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Hər  ikisinin
                qüdrətini
                      zaman
                         xeyli  sonra
                             başa  düşüb.

İkisi  də
           əvvəl - əvvəl
                       ucuz  olub.

Kimsə
         elə  zənn  etməsin
                     ikisi  də
                     aciz  olub.

Hər  ikisi
           özlüyündə
                 yenilməyən
                       bir  güc  olub.

İkisi  də
          zamanını  ötmək  üçün
                     məramında  
                           çox  öc  olub.

İkisi  də
       Haqdan  gələn
                   nida  olub.

İkisi  də
     bir  İlahi
        səsə  dönüb
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                səda  olub!
İkisi  də
          zamanını
             ötüb,
             keçib.

İkisi  də
            dövranında
                    bitib,
                        keçib.

Heç  bilmirəm
         yazılıbmı
                bu  baxt
                   mənə?

Heç  bilmirəm
            bu  qüdrəti
                veribdirmi
                    yaşadığım
                           bu  vaxt 
                              mənə?

Olmasa  da
        nə  eybi  var.

Qoy  
    beləcə
          yol  yeriyim
                öz  köçümdə,
Qoy 
     beləcə
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              ömür  sürüm
                        öz  içimdə.

Təki,
        izim  qalsın
                  peyğəmbər
                      amallı!

Təki,
      sözüm  qalsın
                      şair
                         kamallı!

    27.05.2017
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ŞEİR  YAZA  BİLMƏDİM

Bu  günün  şerini  yaza  bilmədim,
Bu  günün  günahı  yıxacaq  məni.
Bu  gün  ilhamımdan  sıza  bilmədim,
Yolsuzluq  yandırıb – yaxacaq  məni.

Sükut  nə  danışdı,  səs  nə  söylədi,
Gərək  anlayaydı  şair  olan  kəs.
Məni  öz  yolumdan  kimlər  əylədi,
Nə  tez  itib – batdı  içimdə  həvəs?

Duyğumu  korşalıb,  qələmmi  yazmır?
Ağ  kağız  qalıbdır  öz  ağlığında.
Nədən  bədxahım  da  yolunu  azmır,
Dolanır  özünün  üz  ağlığında?

Nədən  mələklər  də  üstümə  enmir?
Mənim  şair  kimi  öz  mələyim  var.
Niyə  əldən  uçan  geriyə  dönmür,
Olmaya  ayrıca  söz  fələyim  var?

Bu  günün  şerini  yaza  bilmədim,
Talenin  hökmündən  qaçmaq  olarmı?
Mən  özüm  heç  yerə  yoza  bilmədim,
Siz  deyin,  həvəssiz  uçmaq  olarmı?

28.05.2017
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ALLAHIN  ADINDA  BİR  UCALIQ  VAR!

Allah  Yerə - Göyə  fəhm  eləyəndi,
Müşrikə,  kafi rə  zəhm  eləyəndi.
Allah  bəndəsinə  rəhm  eləyəndi –
Allahın  adında  bir  ucalıq  var!

Varmı  bir  ucalıq  qüdrətdən  uca,
Qüdrətə  baş  əyən  heyrətdən  uca?
Sevgidən,  sayğıdan,  rəğbətdən  uca
Allahın  adında  bir  ucalıq  var!

Haqq  öz  varlığını  qayaya  yazıb,
Gülün  ləçəyində  həyaya  yazıb.
Özülə  him  edib,  mayaya  yazıb,
Allahın  adında  bir  ucalıq  var!

Göydən  nur  tökülür  yağış  əvəzi,
Yerdən  çiçək  qalxır  baxış  əvəzi.
Bütüb  kainata  naxış  əvəzi
Allahın  adında  bir  ucalıq  var!

Dünyanın  gecəsi,  gündüzü – Allah!
Sabahın  müjdəsi  dan  üzü – Allah!
İnsanın  ilk  sözü,  son  sözü – Allah!
Allahın  adında  bir  ucalıq  var!

Baş  əydim  hikmətə,  diz  çökdüm  düzə,
Yaranış  yoxluqdan  çıxıbdır  üzə.
Varlıq  möcüzədir,  yoxluq  möcüzə,
Allahın  adında  bir  ucalıq  var!
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Yoxun  yoxluğunda  yoxluğa  bir  bax!
Yox  olan  çox  olur,  çoxluğa  bir  bax!
Aləm  gözütoxdur,  toxluğa  bir  bax! – 
Allahın  adında  bir  ucalıq  var!

Gözün  öz  dili  var,  qaşın  öz  dili,
Qayanın  öz  dili,  daşın  öz  dili.
Dilin  yaddaşında  yaşın  öz  dili – 
Allahın  adında  bir  ucalıq  var!

Göylərə  boylandım,  Tanrıya  baxdım,
Aya  mehirləndim,  ulduza  qalxdım.
Dil  açdı  zamanım,  söylədi  baxtım:
Allahın  adında  bir  ucalıq  var!

Ayıra  bilmişəm  sükutu  səsdən,
Halalı  haramdan,  yaxşını  pisdən.
İlahi  səs  gəlir  başımın  üstdən:
Allahın  adında  bir  ucalıq  var!

 
28.05.2017
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MÖCÜZƏ

Deyirlər  göylərin  yeddi  qatı  var,
Bəlkə  Yaranışın  ilk  öncəsidir!
Deyirlər  hər  qatın  öz  həyatı  var,
Yəqin  ki,  Tanrının  möcüzəsidir!

Uca  Yaradanda  qüdrətə  bir  bax,
Yerdə  də  dil  açıb  yeddi  möcüzə!
Bir  İlahi  səsdi,  bir  sirli  soraq,
Allaha  bağlılıq  bəxş  edib  bizə!

Yenə  gözləyirik  möcüzə  olsun,
Möcüzə  baş  versin,  təzə  möcüzə.
Tanrının  lütfüylə  icazə  olsun,
Təzə  ruh  gətirsin  bizə  möcüzə.

Köhnə  möcüzələr  adiləşibdir,
Təzə  möcüzələr  görünmür  daha.
Var  olan  varlıq  da  sadələşibdir,
Baxma  ki,  varlığın  qiyməti  baha.

Bəlkə  də  yersizdir  məndə  bu  istək,
Şair  söyləyibsə  günahı  olmaz.
Möcüzə - inama  verilən  dəstək,
İnamsız  yolçunun  pənahı  olmaz.

Haqqı  var,  kimlərsə  qınasın  məni,
İnam  da  bəllidir,  pənah  da  bəlli.
Qoy  təzə  möcüzə  sınasın  məni,
Bir  dünya  yaradım  Xeyir  təməlli.

29.05.2017
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ŞEİR  OLSUN  DEYƏ

Sözlə  oyun  oynayıram,
O  qaçır,  mən  qovlayıram.
Dilə  tutub  tovlayıram
Dönüb  şeir  olsun  deyə.

Duyğulara  yol  çəkirəm,
Yolu  üstdə  gül  əkirəm.
Baş  əyirəm,  diz  çökürəm
Dinib  şeir  olsun  deyə.

Xəyalları  izləyirəm,
Yerdə  qonaq  gözləyirəm.
Çağırıram,  səsləyirəm
Enib  şeir  olsun  deyə.

Arayıram  ötən  vaxtı,
Gözlərimdə  itən  vaxtı.
Saxlayıram  gedən  vaxtı
Çönüb  seir  olsun  deyə.

Belə - belə  öc  oluram,
Öcəşdikcə  güc  oluram.
Tufanlardan  bac  alıram
Senib  şeir  olsun  deyə.

Yeri,  yerdən  tərpədirəm
Göyü,  göydə  titrədirəm.
Şimşəkləri  büdrədirəm
Sönüb  şeir  olsun  deyə.

30.05.2017
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ÇOX  AZDIR

Mənə  tost  deyən
Azdır,  çox  azdır.
Mənə  dost  deyən
Azdır,  çox  azdır.

Yoxdur  dövlətim,
Çoxdur  töhmətim.
Mənim  qiymətim
Azdır,  çox  azdır.

Yoxdur  karxanam,
Zərim – zərxanam.
Bərim – bərxanam
Azdır,  çox  azdır.

Bu – acı  dərddi,
Həm  də  çox  sərtdi.
Desəm  namərddi,
Azdır,  çox  azdır.

Yaman  üzgünəm,
Bil  ki,  küskünəm.
Desəm  miskinəm
Azdır,  çox  azdır.

Yoxsulluq  haqdı,
Günahkar  baxtdı.
Kim  desə  vaxtdı,
Azdır,  çox  azdır.

30.05.2017
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GƏLİN,  İNSANLAR!

Ağlım
        söz  kəsəndən
                  həqiqəti
                            qoruyuram
     zamanın  
               haqsızlığında
                       incəlib 
                            nazilməsin
                                     deyə.

İçimdəki
         qətiyyəti
                    qoruyuram
            bu  dünyanın
                       çəkişmələrində
                             məhvərindən
                                    üzülməsin
                                           deyə.

Varlığımda
          ləyaqəti
                  qoruyuram
          yad  ayaqlar
                       altında
                            tapdanıb
                                  əzilməsin
                                       deyə.
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Bir  də
        heysiyyəti,
              şəxsiyyəti
                   qoruyuram
        hansısa
                bir  şərəfsizin
                         yaxasına
        mirvari  dənələri  kimi
                            düzülməsin
                                     deyə.

Sizləri  də
              çağırıram,

Gəlin,
           insanlar!
     Gəlin
          birləşək,
               köməkləşək,
     bu  əlvanlığı
              qoruyaq!

İnsanlığı
           qoruyaq!

01.06.2017
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DAŞ

Gücümü  daşa  əkdim,
Daşı  gücümə  bükdüm.
Sonra  da  başa  çəkdim
Əldə  silah  əvəzi.

Daşı  daşa  söykədim,
İnadıma  yüklədim.
Ətəyimdən  tökmədim,
Qaldı  günah  əvəzi.

Ağıl  nələr  becərdi!
İstəsə  yan  keçərdi.
Daşda  pislik  cücərdi,
Bitdi  min  ah  əvəzi.

Daş – istəyə  can  oldu,
Qorxu  ötdü,  yan  oldu.
Daş – tökülən  qan  oldu,

                             Təzə  sabah  əvəzi.

Yersizə  daş  çilədim,
İrsizə  daş  ələdim.
Ürəyi  daş  elədim
Daşa  pənah  əvəzi.

 
02.06.2017
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BİLƏN  YAXŞI  BİLİR

Haqla  yoğrulmuşam,
Haqda  doğrulmuşam.
Haqdan  doğulmuşam,
Bilən  yaxşı  bilir.

Vaxtla  yüklənmişəm,
Vaxta  köklənmişəm.
Vaxtda  təklənmişəm,
Bilən  yaxşı  bilir.

Baxtla  şum  əkmişəm,
Baxta,  baxt  bükmüşəm.
Baxtdan  çox  çəkmişəm,
Bilən  yaxşı  bilir.

Çoxla  mizanım  yox,
Çoxda  nizamım  yox.
Çoxdan  qazanım  yox,
Bilən  yaxşı  bilir.

Yoxla  ülfətim  var,
Yoxda  fi trətim  var.
Yoxdan  qüdrətim  var,
Bilən  yaxşı  bilir.

 
02.06.2017
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YUMRUQ

Ürəkdəki
          cürətdən,
      biləkdəki
          qüvvətdən
                qüdrətləndi,
                         yumruq  oldu.

Yumruqların
               savaşında
                        yomruldu,
                                yomruq  oldu.

İndi  
    həm  yumruqdur,
                  həm  yomruqdur.

Siz  deyin,
           neynəyək?

Yumruğu
             qınayaq,
         yoxsa
    yomruğu  sınayaq?

03.06.2017
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ÖZÜMÜ  AXTARIRAM

Atım
     qaçıb
        bərk  getməyə
                     başlayandan,

Həm  zamana,
            həm  məkana
               ərk  etməyə
                          başlayandan,

Bir  sözlə,
        kimliyimi
              dərk  etməyə
                          başlayandan
              özümü  axtarıram.

İndiyədək
           görən  də
                 olmayıb,

Mənə
     bir  xəbər
                verən  də
                   olmayıb.

Səsimi  eşitmişəm,
                 ağrılardan,
                      əzablardan
                              gəlib,
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 bir  də
          yazdığım
                   qalın – qalın
                        kitablardan
                             gəlib.

Amma,
        özümü  görməmişəm.

O  səbəbdən  də
               inadı
                      əldən  verməmişəm.

Həmişə
        son  məqsədə
                    çatmaq  
                           istəmişəm.

Bunun  üçün
               taleyimi
                     köməyimə
                          səsləmişəm.

Nə  danım,
          içimdə
               bir  ümid  də
                         bəsləmişəm.

Amma...
        axtarışdayam
                     elə
                      bu  günədək.
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Deyirəm,
        nəsibim  ola
     yeni  bir
           “mən”
                  kəşf  eləyəm.

Sonra  da
             heç  kimdən
                        utanmadan,
                  çəkinmədən
              özüm – özümü
                              vəsf  eləyəm.

04.06.2017
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HƏLƏ  TƏBİƏTİN  QUCAĞINDAYAM

Köhnə  izlərimi  ayaqlamayın,
Təzə  taleyimi  varaqlamayın,
Məni  bu  şəhərdə  soraqlamayın,
Hələ  təbiətin  qucağındayam.

Yamacda  kök  atmış  qayayam  yenə,
Gülün  yanağında  həyayam  yenə.
Üfüqdə  şəfəqəm,  boyayam  yenə,
Hələ  təbiətin  qucağındayam.

Neçə  avazdayam,  neçə  səsdəyəm,
Gah  zilə  qalxıram,  gah  da  pəsdəyəm.
Yenə  yığnaqlarda,  bulaq  üstəyəm,
Hələ  təbiətin  qucağındayam.

Addım  o  addımdır,  cığır – o cığır,
Elə  yol  gedirəm  hey  ağır – ağır.
Yadına  düşəndə  əl  elə,  çağır,
Hələ  təbiətin  qucağındayam.

Biryolluq  ikiyə  qırılmaq  olmur,
Kənddən – kəsəkdən  də  ayrılmaq  olmur.
Nə  danım,  şəhərə  vurulmaq  olmur,
Hələ  təbiətin  qucağındayam.

Ömrüm  taleyimin  yedəyindədir,
Tükənən  yolların  gödəyindədir.
Əlim  zirvələrin  ətəyindədir,
Hələ  təbiətin  qucağındayam.
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Deyəsən  hazırdır  bərim – bərxanam,
Üşüyən  canıma  indi  yorğanam.
Sellərin  oyduğu  təzə  yarğanam,
Hələ  təbiətin  qucağındayam.
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ÜZÜMƏ  GƏLƏN  GÜNLƏRİM

Üzümə  gələn  günlərim
Yamanca  seyrək  görünür.
Üzümə  gələn  günlərim
Gözümə  kövrək  görünür.
Barı  gülmür,  gülümsəmir,
Addımı  da  iti  deyil.
Deyəsən  çox  könülsüzdür,
İnadında  qəti  deyil.
Bilmək  olmur  məramı  nə,
Kim  veribdir  dəstək  ona?
Necə  gəlib,  hardan  gəlib
Bu  könülsüz  istək  ona?
Olma  nəsə  ummağı  var?
Axı,  mənim  nəyim  qalıb?
Hər  şey  uçub – gedib  əldən,
Elə  bircə  heyim  qalıb.
Bir  də  ürək  təpərimi
Gizlətmişəm  ürəyimdə.
Bir  də...  bir  də  söz  boğçamı
Daşıyıram  kürəyimdə.
Bundan  ayrı  nəyim  var  ki,
Sıralayım,  say  eləyim?
Ya  da  şirin  xonça  tutum
Gələn  günə  pay  eləyim?
Bunlarda  da  gözü  varsa,
Qoy  buyursun,  yaxın  gəlsin.
Daha  niyə  seyrək  gəlir,
Qoy  üstümə  axın  gəlsin.
Gücsüzdürsə  kövrəlməsin,
Mehrim  ona  taqət  olar.
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Qaynayarıq – qarışarıq,
Yaşamağa  hacət  olar.
Yox!  Deyəsən  bütün  bunlar
Şairlikdə  yozulubdur.
Söylədiyim  sözlərim  də
Şerə  dönüb  yazılıbdır.
Əsil  haqqı,  həqiqəti
Haqdan  gələn  bir  səs  deyir.
Soyuq – soyuq  dinləyirəm
Hansısa  bir  nəfəs  deyir:
Üzümə  gələn  günlərim
Talenin  son  diqtəsidir.
Üzümə  gələn  günlərim
Ömrün  axır  nöqtəsidir.   

 
11.06.2017
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BİLDİYİM  DİLLƏR

Xeyli
    dil  bilirəm.

O  sıradan
          insanlığın  
                    dilini,
 çətinliyin,
                asanlığın  
                       dilini.

Bir  də
         haqla,
                həqiqətlə
                        dostluğun
                                dilini.

Amma,
         Yalanın
                 dilini  bilmirəm.

Nədənsə,
           bu  dildə
                      danışmağa
        heç
            həvəsim  olmayıb,
       nə  də
                danışmağa
                          bir  kəsim
                                    olmayıb.
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Qoy  
     bu  dildə  danışanlar
                            qınasın  
                                      məni.

Ya  da
        sınaq  salıb
                     sınasın   
                            məni.

 18.06.2017
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MƏNİ  SƏNDƏ  TAPMAQ  OLMUR

Nə  odum  var,  nə  də  külüm,
Heç  bilmirəm  bu  nə  zülüm?
Neyləmişəm  sənə,  gülüm,
Məni  səndə  tapmaq  olmur?

Hanı  səndə  qalan  ömrüm,
Məhəbbəti  kalan  ömrüm?
Talanıbmı  talan  ömrüm
Məni  səndə  tapmaq  olmur?

Vaxt  olub  ki,  öc  olmuşam,
Bir  yenilməz  güc  olmuşam.
Olma  indi  qocalmışam?
Məni  səndə  tapmaq  olmur!

Yaxın  olub  indi  uzaq,
Bu  taleni  nəyə  yozaq?
Yoxsa  bu  da  təzə  sınaq?
Məni  səndə  tapmaq  olmur.

Kim  olacaq  haqqı  deyən?
Kim  olacaq  baxtı  söyən?
Ay  özünü  tez – tez  öyən,
Məni  səndə  tapmaq  olmur.

Nədən  mənlə  tən  deyilsən,
Səs  deyilsən,  ün  deyilsən?
Sən  əvvəlki  sən  deyilsən,
Məni  səndə  tapmaq  olmur.

29.06.2017
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O  DAĞLARA  BİR  DƏ  GƏLSƏM

İntizardan  sovuşaram,
Öz  “mən”imə  qovuşaram.
Qaynayaram – qarışaram
O  dağlara  bir  də  gəlsəm.

Qucaq  açıb  qucaqlaram,
Kitab  kimi  varaqlaram.
İtən  ömrü  soraqlaram
O  dağlara  bir  də  gəlsəm.

Çığır  dinər,  iz  danışar,
Dərə,  təpə,  düz  danışar.
Hər  çiçək  bir  söz  danışar
O  dağlara  bir  də  gəlsəm. 

Fərə  kəklik  daşa  qalxar,
Qaqqıldaşar,  qoşa  qalxar.
Şairliyim  başa  qalxar
O  dağlara  bir  də  gəlsəm.

Saz  üstündə  dillənərəm,
Göz  yaşıtək  göllənərəm.
Mən  təzədən  bəllənərəm.
O  dağlara  bir  də  gəlsəm.

Aşıq  olub  oxuyaram,
Sözü – sözə  toxuyaram.
Müşkü - ənbər  qoxuyaram
O  dağlara  bir  də  gəlsəm.
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Yurd  yerinə  fəda  ollam,
Səsə  dönər,  səda  ollam.
O  dağlarda  nida  ollam
O  dağlara  bir  də  gəlsəm.

Əl  uzatsam,  ətək  olar,
Bala  dönər,  pətək  olar.
Bir  yanıqlı  tütək  olar
O  dağlara  bir  də  gəlsəm.

Zirvələrdə  qar  olaram,
Qalaqlanıb  tar  olaram.
Tükənməyən  var  olaram
O  dağlara  bir  də  gəlsəm.

İldırımlar  məzələnər,
Göy  qurşağı  çözələnər.
Ruhum,  canım  təzələnər
O  dağlara  bir  də  gəlsəm.

Havalanıb  uçaram  mən,
Yeri – göyü  qucaram  mən.
Sonsuzluğa  qaçaram  mən
O  dağlara  bir  də  gəlsəm.

Ömürdə  bir  əsim  olar,
Bu  da  təzə  səsim  olar.
Bircə  görüş  bəsim  olar
O  dağlara  bir  də  gəlsəm.
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Ziyarətim,  pirim  olar,
Yüzə  dəyən  birim  olar.
Ölmək  üçün  yerim  olar
O  dağlara  bir  də  gəlsəm.

Ömür  quru  nəfəs  olmaz,
Bir  ötəri  həvəs  olmaz.
Şəhər  mənə  qəfəs  olmaz
O  dağlara  bir  də  gəlsəm.

 30.07.2017
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QAYIT  MƏNİM  ÜRƏYİMƏ

Ürəyimdən  çıxıb  getdin,
Abad  könlü  bərbad  etdin.
İnanmaram  kama  yetdin,
Qayıt  mənim  ürəyimə.

Yanlış  özü  bir  naxışdır,
Səni  gözəl  saxlamışdır.
Demə  Tanrı  qarğamışdır,
Qayıt  mənim  ürəyimə.

Daş – kəsəkdir  sevda  yolu,
Hər  addımı  əzab  dolu.
Dön  geriyə,  üzüsulu
Qayıt  mənim  ürəyimə.

Bu  yol  ulu,  sən  də  naşı,
Yıxılarsan  addımbaşı.
Ətəyindən  tök  bu  daşı,
Qayıt  mənim  ürəyimə.

Bil  ki,  yollar  yoran  olar,
Tufan  qalxar,  boran  olar.
Ümid  yerin  viran  olar,
Qayıt  mənim  ürəyimə.

Kim  aldansa  yalan  sözə,
Enə  bilməz  dağdan  düzə.
Sevən  kəslər  vurmaz  üzə,
Qayıt  mənim  ürəyimə.
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Köküm  üstdə  pöhrə  sən  ol,
Bar  gətirim,  bəhrə  sən  ol.
Tahir  olum,  Zöhrə  sən  ol,
Qayıt  mənim  ürəyimə.

Xəyallarım  mələyimdir,
Son  gerçəklik  diləyimdir.
Sənin  yerin  ürəyimdir,
Qayıt  mənim  ürəyimə.

05.08.2017
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YAZILMAMIŞ  ŞEİRLƏRİM

İçimdə
       çeşid – çeşid
              şeirlər
                    çırpınır –

Sehirli  şeirlər,
      mehirli  şeirlər,
              zərif  şeirlər,
                  zəif  şeirlər.

Hər  biri  də
          özünə  
              yol  tapıb
        tələm – tələsik
    içimdən
              çıxmaq  istəyir.

Hərəsi
       öz  orbitindən
                     boylanıb
        oxucumun  
                    dünyasına
                         baxmaq  istəyir.

Hər  biri  də
         təbimə  tapınır,
       ilhamımı  gözləyir,
    qələmimi
             köməyə  səsləyir.
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Qabağa
       hansı  düşəcək,
                     bilmirəm.

Bu  bəhsabəhs
             necə  ötüşəcək,
                            bilmirəm.

 
11.08.2017
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ÇAĞIR,  GƏLİM

Ömrü – günü  xoş  istəsən,
Sevinc  dolu  yaş  istəsən,
Üzüyünə  qaş  istəsən,
Çağır  məni,  çağır,  gəlim.

Xəyallardan  enə  bilsən,
Gerçək  kimi  dinə  bilsən,
Mənə  tərəf  dönə  bilsən,
Çağır  məni,  çağır,  gəlim.

Min  avazda,  min  səsdəyəm,
Həm  zildəyəm,  həm  pəsdəyəm.
İnan,  sənə  bir  dəstəyəm,
Çağır  məni,  çağır,  gəlim.

Xatirələr  dillənəndə,
Ruhun  tel – tel  tellənəndə,
Üzün  gülüb – güllənəndə
Çağır  məni,  çağır,  gəlim.

Oxu  məni  kitab  kimi,
Qazandığın  savab  kimi.
Bir  suala  cavab  kimi
Çağır  məni,  çağır,  gəlim.

İstəyimə  köklənərsən,
Həvəsimlə  yüklənərsən.
Ayrı  düşmə,  təklənərsən,
Çağır  məni,  çağır,  gəlim.

15.08.2017
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BİR  AZ  SƏN,  BİR  AZ  MƏN

Yolları  suçlayıb  söyə  bilmirəm,
Niyə  haçalanıb,  niyə,  bilmirəm.
Günah  hansımızda?  Deyə  bilmirəm,
Bir  az  sən  geri  dön,  bir  az  mən  gəlim.

Qayıdaq  gözümüz  yolda  qalmamış,
Birləşək  ayrılıq  zəfər  çalmamış.
Həsrət  üstümüzü  hələ  almamış
Bir  az  sən  geri  dön,  bir  az  mən  gəlim.

Ömür  eşqimizdən  qalmasın  dala,
Dönsün  çiçəklərdən  süzülən  bala.
Yenilməz  bürc  olaq,  alınmaz  qala,
Bir  az  sən  geri  dön,  bir  az  mən  gəlim.

Dərəyə  çən  gərək,  zirvəyə  duman,
Təklənib  tək  qalmaq  yamandır,  yaman.
Bəlkə  son  ümiddir,  bəlkə  son  güman,
Bir  az  sən  geri  dön,  bir  az  mən  gəlim.

Atılan  addımda  günah  arama,
Üzüsabahayıq,  sabah  arama.
Bizə  bizdən  ayrı  pənah  arama,
Bir  az  sən  geri  dön,  bir  az  mən  gəlim.

Könül  istəyindən  qalmaz  uzaqda,
Şirin  nəğmə  olar  dildə - dodaqda.
Bir  ömür  gözləyir  bizi  qabaqda,
Bir  az  sən  geri  dön,  bir  az  mən  gəlim.
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Göylərin  yerlərə  baxışı  olaq,
Dönək  sevgimizin  yağışı  olaq.
Beləcə  dünyanın  naxışı  olaq,
Bir  az  sən  geri  dön,  bir  az  mən  gəlim.
 

 
21.08.2017
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NƏVƏM  BABƏKƏ

Səni  gətirən  yol  uzandı  xeyli,
Baxmaqdan  gözümün  kökü  saraldı.
Görünür  beləymiş  Tanrının  meyli,
Niyyətə  çatınca  mənzil  daraldı.

Əlindən  tutmağa  əlim  yox  mənim,
Oxumu  atmışam,  yayım  qalmayıb.
Ay  mənim  ömrümə  təzə  gələnim,
Sənə  babalıqdan  payım  qalmayıb.

Olanım – qalanım  bir  neçə  şeir,
Sən  də  oxuyasan,  oxumayasan.
Eh...  bir  də,  son  sözü  zəmanə  deyir,
İstərəm  sınayıb  yoxlamayasan.

Dünyanın  qoynunda  yerimiz  bəlli,
Sən  gündoğandasan,  mən  günbatanda.
Sənin  varlığındır  mənə  təsəlli,
Ömrün  nə  nisgili  kama  çatanda?

Saxlamaq  çətindir  gedən  qatarı,
Ömür  köhlən  deyil  geriyə  çapım.
Bu  qalan  ömrün  də  yoxdur  tutarı,
Nə  kömək  axtarım,  nə  əlac  tapım?

Başımın  üstündə  bir  qara  kölgə,
Sabaha  bir  çimir  yuxu  qalıbdır.
Sənin  yaddaşında  qalmadım  bəlkə,

Arxada  ömrümün  çoxu  qalıbdır.
26.08.2017
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MƏNİ  QINAYANA

Yetərlidir  məni  məndə  tanıyan,
Yoxdur  hələ  sınaq  salıb  sınayan.
Sən,  ay  məni  öz  eşqimdə  qınayan,
Məhəbbətin  dili  laldı  əzəldən.

Qalxan  etdim,  başa  çəkdim  gümanı,
Bir  gözələ  tuş  gətirdim  imanı.
Dəyişməyib  məhəbbətin  ünvanı
Al  yanaqda  qara  xaldı  əzəldən.

Ürəyimin  öz  ocağı,  odu  var,
Tüstüsündən  bəlli  olan  adı  var.
Məhəbbətin  bir  ayrıca  dadı  var,
Çiçəkdəki  təzə  baldı  əzəldən.

Gör  o  kimdir  bu  dünyaya  çaş  gələn,
Qəlb  yerinə  sinəsində  daş  gələn.
Öz  yerişi  tək  özünə  xoş  gələn
Yetişməyib,  elə  kaldı  əzəldən.

İçim  ayrı,  çölüm  ayrı  görünür,
Ayrı  düşüb,  gülüm  ayrı  görünür.
Ölüm  ayrı,  zülüm  ayrı  görünür,
Ərz  elədim,  bu  da  haldı  əzəldən.

Zaman  verib  bu  sualı,  sorğunu,
İncitməzmi  dar  döngələr  yorğunu?
Sən  də  bil  ki,  məhəbbətin  vurğunu
Qarşındakı  Rüstəm  Zaldı  əzəldən.

02.09.2017
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 İFTİXARIM

Minillərin  o  üzündə  daşa  dönmüş  izim  qalıb,
Tariximə  işıq  tutan  kirəcləşmiş  közüm  qalıb.
Yerin – göyün  tufanında  çoxum  gedib,  azım  qalıb,
Mənə  gəlib  çatanlar  da  oyma – oyma  daşdan  keçir.

Hun  övladı  yer  üzünə  başdan – başa  mənim  deyib,
Yolum  üstə  çıxanlara  mən  özüməm  qənim  deyib.
Cücərəcək,  boy  verəcək  bu  torpaqda  dənim  deyib,
Zəhmətinin  bərəkəti  süfrəmdəki  aşdan  keçir.

Gah  yaylağa  köç  eləyib,  gah  qışlaqda  qərar  tutub,
Qismətini  aramayıb,  taleyindən  xəbər  tutub.
Cərgələnib  qoç  igidlər  türk  adına  çəpər  tutub,
Bir  millətin  ömür  yolu  min  boranlı  qışdan  keçir.

Neçə - neçə  zəfərinə  zaman  özü  dastan  yazıb,
Şahidlərin  əli  ilə  çoxdan  yazıb,  azdan  yazıb.
Atilla  tək  ər  igiddən,  Tomiris  tək  qızdan  yazıb,
Heykəlləşən  daş  hünərim  indi  bu  gün  başdan  keçir.

Tariximi  söyləmirəm  birər – birər,  varaq – varaq,
Hər  qayanın  sinəsinə  həkk  olunub  neçə  soraq.
Bir  çaxmağın  qovu  ilə  yandırılan  ulu  çıraq
Tufanlara  sinə  gərib,  bərkə  düşüb,  boşdan  keçir.

Haqqım  vardır  öyünməyə  könül  açan  dünənimlə,
Arxalıyam,  köməkliyəm  neçə  arxa  dönənimlə.
Qüdrətimi  bayraq  edib  qaldırmışam  mən  əlimlə,
İftixarım  gözümdəki  sevinc  dolu  yaşdan  keçir.
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TANIDIM

Şükür  dedim  qıydığına  Tanrının,
Altmışımı  saydığına  Tanrının.
Nə  sözüm  var  qoyduğuna  Tanrının?
Varlığımı  çiçək  kimi  tanıdım.

Tükü  seçdim  paxıl  gözün  tirindən,
Fitnə  gördüm,  oynatmadım  yerindən.
Hər  yalanı  başa  düşdüm  dərindən,
Haqqı  elə  gerçək  kimi  tanıdım.

Gözəlliyin  gözəlliyi  özəldir,
Çirkinin  də  gözəlliyi  əzəldir.
Kifi r  demə,  o  özündə  gözəldir,
Belə  duydum,  göyçək  kimi  tanıdım.

Qüdrəti  var  əsən  mehin,  yelin  də,
Haray  salıb  qəfi l  axan  selin  də.
Meydanında  dəvənin  də,  fi lin  də
Qarışqanı  böcək  kimi  tanıdım.

Öz  eşqimə,  həvəsimə  kökləndim,
Deyən  olmaz  dar  ayaqda  təkləndim.
Ağsaqqala,  ağbirçəyə  söykəndim,
Ağ  saçları  birçək  kimi  tanıdım.

Ömür  boyu  başa  çəkdim  qeyrəti,
Gizlətmədim  içimdəki  heyrəti.
Ləçək  gördüm – yüz  papağın  qiyməti,
Papaq  gördüm  ləçək  kimi  tanıdım.
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Elin  gözü  tərəzidir,  tərəzi,
Pərsəng  etməz  çəkisində  qərəzi.
Elədiyi  yaxşılığın  əvəzi
Taleyimi  dibçək  kimi  tanıdım.

 
10.09.2017
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YAŞADIM

Yönüm  düşdü  yaylaqlara  yenə  də,
Süfrə  açdım  yurd  yerində,  binədə.
Belə  çatdım  imana  da,  dinə  də,
Xoş  günləri  seçə - seçə  yaşadım.

Çəmənlərin  üzü  güldü  üzümə,
Gül  yağdırdı,  gülab  tökdü  sözümə.
Şairliyi  yaxın  tutdum  özümə,
Təbiəti  quca – quca  yaşadım.

Qartal  dindi,  quşlar  ötdü  yavaşdan,
Fərə  kəklik  pərvazlandı  çal  daşdan.
Qumruların  səsi  gəldi  o  başdan,
Qanadlandım,  uça – uça  yaşadım.

Nələr  varmış  çiçəklərin  əhdində,
Bala  döndüm  şirəsində,  şəhdində.
Yorulmadım  ürəyimin  cəhdində,
Çəmən  boyu  qaça – qaça  yaşadım.

Qələm  oldum,  kağız  ətri  qoxudum,
Söz  oynatdım,  sözü – sözə  toxudum.
Bulaqları  baxışından  oxudum,
Ürəyimi  aça – aça  yaşadım.

Qüdrət  tapdım  dərələrə  baxınca,
Sel  suları  haray  çəkib  axınca.
Güc  toplayıb  zirvələrə  qalxınca
Zirvə  oldum,  uca – uca  yaşadım.
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Göy  yaylaqlar  belə  çəkdi  nazımı,
Qədir  bildi,  çox  elədi  azımı.
Bir  qoşmaya  dilmanc  etdim  sazımı,
Misralandım,  heca – heca  yaşadım.

 
14.09.2017   
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 SÖZÜM  YOXDUR

Yol  ayrıdır,  getmək – ayrı,
Yolu  yolda  ötmək – ayrı.
Kim  bilməsə  itmək – ayrı,
Daha  mənim  sözüm  yoxdur.

Duman  ötər,  sis  olarsa,
Səda  düşər,  səs  olarsa.
Yaxşı  dönüb  pis  olarsa,
Daha  mənim  sözüm  yoxdur.

Xeyir  Şərlə  barışarsa,
Savab,  günah  qarışarsa,
Yalan  Düzə  yaraşarsa,
Daha  mənim  sözüm  yoxdur.

İçimdədir  Haqqın  səsi,
Haqq  dindirər  duyan  kəsi.
Hər  kim  başa  çəksə  nəsi,
Daha  mənim  sözüm  yoxdur.

Bu  dünyada  nələr  gördüm,
Qan  tökəni  mələr  gördüm.
Kim  desə  ki,  gülər  gördüm,
Daha  mənim  sözüm  yoxdur.

Tanınmışam  tiyə  kimi,
Kəsərimə  yiyə  kimi.
Qaldırsalar  göyə  kimi,
Daha  mənim  sözüm  yoxdur.
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Həvəsimi  sabah  etdim,
İstəyimə  pənah  etdim.
Desələr  ki,  günah  etdim,
Daha  mənim  sözüm  yoxdur.

16.09.2017
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İSTƏK

Müşkülümü  asan  elə,
Məni  mənə  nişan  elə,
İnsan  kimi  insan  elə,
Daş  eləmə  məni,  Allah!

Səmti  çəkmə  sərt  qayaya,
Nə  xülyaya,  nə  röyaya.
Bir  sözüm  var  bu  dünyaya,
Çaş  eləmə  məni,  Allah!

Əsir  elə  qınağında,
Saxla  məni  sınağında.
Xain – xəbis  yığnağında
Baş  eləmə  məni,  Allah!

Bir  varlığam  dinən  səsdə,
Nə  istəsən  məndən  istə.
And  verirəm,  kor  göz  üstdə
Qaş  eləmə  məni,  Allah!

Hökm  eləmə  sovurmağa,
Sünbülümdən  ayırmağa.
Təkcə  qarın  doyurmağa
Aş  eləmə  məni,  Allah!

Sirdaşıyam  sözlərin  də,
Yaxın – uzaq  üzlərin  də.
Anaların  gözlərində
Yaş  eləmə  məni,  Allah!
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Qoy  bu  istək  pirim  olsun,
Yüz  arzudan  birim  olsun.
Qoy  bu  mənim  sirrim  olsun,
Faş  eləmə  məni,  Allah!

         16.09.2017
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SƏNİ  ALIB  GEDƏN  YOLLAR

Ürəyimi  sıxıb  getdi,
Bənd – bərəni  yıxıb  getdi,
Gözlərimdən  çıxıb  getdi
Səni  alıb  gedən  yollar.

İçim  mənə  qürbət  oldu,
Sənsizlik  bir  sərvət  oldu.
Həsrət  oldu,  möhnət  oldu
Səni  alıb  gedən  yollar.

Görüş  yeri  talan  qaldı,
Yalan  dünya  yalan  qaldı!
Heç  demədi  qalan  qaldı
Səni  alıb  gedən  yollar.

Zaman – zalım,  mən  də  fağır,
Daha  nə  var  bundan  ağır?
Ətəyini  ələ  yığıb
Səni  alıb  gedən  yollar.

Barı  bəxti  sarıdımı?
Əməlindən  yarıdımı?
Sənlə  qalıb  qarıdımı
Səni  alıb  gedən  yollar?

15.10.2017
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ZAMANDAN  ŞİKAYƏT

Kim  batıbdır  bu  günaha?
Əl  də  çatmır  son  pənaha!
Çəkdiyimiz  dad,  Allaha
Yetişmədi,  yetişmədi!

Yadlar  yandı  istimizdən,
Dost  kor  oldu  tüstümüzdən.
Qəm  buludu  üstümüzdən
Ötüşmədi,  ötüşmədi!

Məskən  qalıb  haralarda! – 
Ocaq  yeri  qaralar  da!
Ürəkdəki  yaralar  da
Bitişmədi,  bitişmədi!

Niyə  susub,  niyə,  zaman?
Niyə  durmur  yiyə  zaman?
Gözlədik  söz  deyə  zaman,
Gedişmədi,  gedişmədi!

18.11.2017



123

Zamanın sorağında

ANAMIN  QOCALIĞINA

Bir  ümman  qəhərdir  vaxtın  günahı,
Qalxıb  başa  çıxıb  baxtın  günahı.
Bəlkə  də  qocalıq – Haqqın  günahı,
Kövrəlmə  sən  Allah,  kövrəlmə,  ana.

Gör – götür  dünyası  dərindən – dərin,
Nələr  görməyibdir  burda  gözlərin!
Şirini  acıdır  gələn  səhərin,
Kövrəlmə  sən  Allah,  kövrəlmə,  ana.

Ömür  dedikləri  dərddir,  yaradır,
Bütöv  görünsə  də  para – paradır.
Onsuz  da  zamanın  üzü  qaradır,
Kövrəlmə  sən  Allah,  kövrəlmə,  ana.

Dünyanın  nəyi  var  bundan  savayı,
Ömür  çox  bahadır,  ölüm  havayı.
Hələ  də  qarşıda  yollar  dolayı,
Kövrəlmə  sən  Allah,  kövrəlmə,  ana.

Kədərin  əlləri  saçımı  yolar,
Çəmənim  saralar,  çiçəyim  solar.
Aləm  gözlərimdə  urvatsız  olar,
Kövrəlmə  sən  Allah,  kövrəlmə,  ana.

Qoy  elə  yolumu  yeriyim,  gedim,
Dərdimin  içində  əriyim,  gedim.
Qoy  elə  beləcə  kiriyim,  gedim,
Kövrəlmə  sən  Allah,  kövrəlmə,  ana.

01.12.2017
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İŞARTI

Qəmi  qəlbə  bükmək  olmur,
Göz  yaşıyla  tökmək  olmur.
Dərd  ağırdır  çəkmək  olmur,
Necə  deyim  şadam  mən  də.

Zamanın  öz  şələsi  var,
Oyunu  var,  tələsi  var.
Hərənin  bir  Lələsi  var,
Bir  xoş  üzə  yadam  mən  də.

Hara  gedir  bu  yol  hara?
Göz – göz  olur  köhnə  yara!
Ümidlərim  para – para,
Çəkilməmiş  dadam  mən  də.

Şair  durub  son  sözündə,
Təklənibdir  yer  üzündə.
Yerim  yoxdur  el  gözündə,
Bir  quruca  adam  mən  də.

Zaman  üzə  gülə  bilsin,
Bir  insafa  gələ  bilsin.
Qoy  bilənlər  belə  bilsin
Alışmamış  odam  mən  də.

14.01.2018
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ALLAHA  ŞÜKÜR!

28 May  Respublika  Günü münasibətilə

Dünya  gülür  üzümüzə,  yox  ələmdən  əsər  daha,
Zənn  etmirəm  üz  döndərib  tale  bir  də  küsər  daha.
Zaman  özü  yavaş – yavaş  ömrümüzü  bəzər  daha,
Əzəl  gündən  Haqqın  yolu  düz  olub,  Allaha  şükür!

Məram  da  var,  məqsəd  də  var,  ünvanımız  səadətdir,
Eşqimizə  qanad  taxan  ilhamımız  cəsarətdir.
Keçdiyimiz  ömür  yolu  dastanlaşan  fəxarətdir,
Yerişimiz  ləngimişdi,  tez  olub,  Allaha  şükür!

Yer  üzündə  şirin  yoxmuş  Azadlığın  dadı  kimi,
Müqəddəsdir,  əzizdir  o,  İlahinin  adı  kimi.
Təzələnib  ana  Vətən  Yerin,  Göyün  qatı  kimi,
Yurdumuzda  gül  açılıb,  yaz  olub,  Allaha  şükür!

El  qeyrəti  çəkənlərin  əməlləri  zay  olmadı,
Xoş  soraqlı  ulu  diyar  rəzalətə  tay  olmadı,
Tufanlara  sinə  gərdi,  küləklərə  pay  olmadı,
Nisgilimiz  lap  azalıb,  az  olub,  Allaha  şükür!

Qızındığım  ocaq  ki,  var,  şölələnir,  sönən  deyil!
Havalanır  könlüm  quşu,  səmalardan  enən  deyil!
Ziyadxanın  getdiyi  yol  bir  də  geri  dönən  deyil!
Nə  yaxşı  ki,  cığır  olub,  iz  olub,  Allaha  şükür!
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 NİYƏ  ÜZÜN  DÖNÜB?

Məni  sənsizliyə  atıb  getmisən,
Tanrı  günahına  batıb  getmisən.
Gülüm,  aralığı  qatıb  getmisən,
Niyə  üzün  dönüb,  niyə,  bilmirəm.

Nə  şəfqət  ummuram,  nə  də  mərhəmət,
Ötəri  hiss  imiş  səndə  məhəbbət.
Axı  nəyə  gərək  bu  söz,  bu  söhbət?
Niyə  üzün  dönüb,  niyə,  bilmirəm.

Əl  açıb  pay  ummaq  sevgiyə  yaddır,
Bu  da  bir  ünvandır,  bu  da  bir  addır.
Bil  ki,  tənhalıq  da  acı  həyatdır,
Niyə  üzün  dönüb,  niyə,  bilmirəm.

Şölə  tək  axtarır  çırağım  səni,
Mehir,  ülfət  bilir  qucağım  səni.
Olmaya  isitmir  ocağım  səni?
Niyə  üzün  dönüb,  niyə,  bilmirəm.

Kimə  meyil  salım,  kimə  üz  tutum?
Nəyi  başa  çəkim,  nəyi  unudum?
Bu  sınıq  könlümü  necə  ovudum?
Niyə  üzün  dönüb,  niyə,  bilmirəm.

Zamanmı  günahkar,  sənmi  günahkar?
Mənim  saçlarımda  dənmi  günahkar?
Yoxsa...  Özün  söylə,  mənmi  günahkar?
Niyə  üzün  dönüb,  niyə,  bilmirəm.

30.01.2018
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TƏBİƏTLƏ  GÖRÜŞÜM

Duman  oldum  zirvələrin  qaşında,
Dil – dil  ötdüm  qayasında,  daşında.
Xəyalların,  duyğuların  başında
Gözəlliyə  bir  uğurlu  söz  dedim.

Üfüqlərə  qucaq  açdı  həvəsim,
Dan  yerində  mehə  döndü  nəfəsim.
Küləklərdən  kömək  gəldi  bir  əsim,
Göy  üzünün  tərifi ni  tez  dedim.

Dilə  gəlməz  buludlarla  görüşüm,
Bacarmaram  gördüyümü  bölüşüm!
Şimşəklərlə  bir  səfərdən  dönüşüm
Bir  dastandır,  inanın  ki,  düz  dedim.

Avazlandı  nəğmələrin  bəstəsi,
Sinəm  üstdə  çələng  oldu  dəstəsi.
Mən  olsam  da  şairliyin  xəstəsi
Ürəyimə  “bircə  anlıq  döz”  dedim.

Ömür  verdim  bu  ovqata,  bu  hala,
Cavab  oldum  bir  cavabsız  suala.
Mən  özümə  acıq  verdim  az  qala:
Oğulsansa  ilhamından  bez  dedim.

03.02.2018
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TƏRSLİK

Bir  dəli  sevdanın  yoluna  çıxdım,
Nisgili  əritdim,  möhnəti  yıxdım.
Çölləri,  düzləri  köksümə  sıxdım,
Heç  biri  sığala  yatmadı  amma.

İstədim  bir  eşqi  ikiyə  bölüm,
Buludla  ağlayım,  şimşəklə  gülüm.
Hər  addım  başında  çəkdim  min  zülüm,
Şair  vüsalına  çatmadı  amma.

Güllərin  üstündə  arı  mən  oldum,
Çiçəyin  bal  dadan  varı  mən  oldum.
Döndüm  gözəlliyin  yarı  mən  oldum,
Təbiət  nazını  satmadı  amma.

Zirvə  gözlərimdən  uzaqda  qaldı,
Göylərin  açdığı  qucaqda  qaldı,
Xəyaldan  yayındı,  qıraqda  qaldı,
Çən – duman  aranı  qatmadı  amma.

Bu  necə  uğurdu,  bu  necə  yöndü?
Ulduzlar  gözümdə  alışdı,  söndü.
Göy  üzü  keçilməz  yollara  döndü,
Məni  uzaqlara  atmadı  amma.

Fikirlər,  duyğular  qarışıq  düşdü,
Axırda  araya  barışıq  düşdü.
Qələmin  yoluna  bir  işıq  düşdü,
Ziyadxan  günaha  batmadı  amma.

24.02.2018
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ŞAİRİN  ƏZABI

Tanrı  mələyitək  göydən  enmişəm,
Yerdə  insanlığa  bükülmüşəm  mən.
İlhamla  oyanıb  sözlə  dinmişəm,
Özüm  öz  dünyama  çəkilmişəm  mən.

Qoy  hamı  bir  ovuc  dən  bilsin  məni,
Daşın  üstündə  də  cücərməyim  var.
Qələm  də  söyləyər  qəlbim  deyəni,
Yaşıl  ümidləri  becərməyim  var.

Nə  duyğu  ləngiyir,  nə  ilham  susur,
İçimdən  bir  tufan  boylanıb  baxır.
Onsuz  da  hər  şeyi  vaxt  özü  yozur,
Sözlər  misralanıb  su  kimi  axır.

Ömür  bir  sevdaya  yaman  köklənib:
Yaşamaq  yanğıdır,  yaşatmaq – istək!
Bu  şələ  çiynimə  hardan  yüklənib,
Bilmirəm  kim  olub  bu  eşqə  dəstək?

Çətin  imtahandı,  ağır  sınaqdı,
Doğrusu,  içimdə  qorxum  da  yoxdur.
Bu  yoldan  geriyə  dönmək  qınaqdı,
Bu  yolun  sonunda  zəfər  də  çoxdur.

Həyatın  bu  yükü  dağ  kimi  ağır,
Təkcə  şairliyə  güvənirəm  mən.
Üstümə  Tanrının  qüdrəti  yağır,
Zamanın  üzünə  dirənirəm  mən.
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Zamanın  işi  də  yağ  kimi  gedir,
Hələ  aramızda  kəsakəs  deyil.
Narahat  duyğular  içimi  didir,
Görürəm  istəyim  boş  həvəs  deyil.

Nalı  tökülüncə  sürüb  atımı
Zamanı  yolunda  haqlamalıyam.
İnsanlıq  eşqimi,  şair  adımı
Zamanın  özündə  saxlamalıyam.

...Şairin  əzabı – alın  yazısı,
Şairin  ağrısı – şirindən – şirin.
Dünyada  yaşamaq,  qalmaq  arzusu
Mehri,  ülfətidir  Göy  ilə  Yerin.

26.02.2018
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MƏN  SƏNİN  ŞERİNİ  YAZA  BİLMƏDİM

Sən  mənim  halıma  inanmasan  da,
Təzədən  şairtək  sınamasan  da,
Sən  məni  qınasan,  qınamasan  da,
Mən  sənin  şerini  yaza  bilmədim.

Duyğular  fi krimi  çözmədi,  neynim,
Sözləri  bir  sapa  düzmədi,  neynim.
Bilirəm,  ürəyin  dözmədi,  neynim,
Mən  sənin  şerini  yaza  bilmədim.

Özüm  də  bilmədim  bu  necə  işdi,
Məcnun  taleyimdə  bu  nə  gərdişdi?
Zamanmı  dayandı,  vaxtmı  dəyişdi,
Mən  sənin  şerini  yaza  bilmədim.

Hissimi  məhşərə  çəkən  kim  oldu?
Bürcümü,  qalamı  sökən  kim  oldu?
Məni  sənsizliyə  əkən  kim  oldu?
Mən  sənin  şerini  yaza  bilmədim.

İlham  niyə  susdu,  niyə  dinmədi?
Niyə  pərisi  də  göydən  enmədi?
Gördüm  inadından  qələm  dönmədi,
Mən  sənin  şerini  yaza  bilmədim.

Mən  elə  bilirdim  balammış  elə,
Rüstəmə  dönmüşəm,  Zalammış  elə.
Sən  demə  qarşında  lalammış  elə,
Mən  sənin  şerini  yaza  bilmədim.
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Tutub  əllərindən  bir  dəfə  barı,
Çəkmədim  səmtini  güllərə  sarı.
Sən  Allah,  sən  yaşat  əhdi,  ilqarı,
Mən  sənin  şerini  yaza  bilmədim.

10.03.2018
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AŞIQSAYAĞI

Nələr  gördüm  Yerin,  Göyün  sirrində,
Göl  yaranmaz  gölməçənin  yerində.
Parlaq  inci  dərindədir,  dərində,
Axtarsan  da  quru  yerdə  tapılmaz.

Bərkə  düşən, boşa  düşən  bəllənər,
Kimliyini  başa  düşən  bəllənər.
Zamanıyla  qoşa  düşən  bəllənər,
Əyri  görkəm  uzun  tirdə  tapılmaz.

Ucuz  olduq  nadanların  yanında,
Əsli – zatı  dananların  yanında.
Adam  gəzdik  adamların  yanında,
Əsil  insan  gördük  bir  də  tapılmaz.

Gör  nə  çoxdur  sinəsinə  döyənlər,
Yola  gəlmir  “mənəm,  mənəm”  deyənlər.
Eli  danıb  tək  özünü  öyənlər
Nə  xeyirdə,  nə  də  şərdə  tapılmaz.

Bir  səs  gəlir  qulağıma  uzaqdan:
Şölə  umma  öləziyən  çıraqdan.
Ayrı  düşməz  el,  Ziyadxan  Budaqdan
Arasında,  çünki  pərdə  tapılmaz.

11.03.2018
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TƏBİƏTİN  QOYNUNDA

Bir  istək  yolumda  çırağa  döndü,
Alova  çevrildi,  ocağa  döndü.
Çöllərə  üz  tutdum,  qucağa  döndü,
Hazırmış  yorğanım – döşəyim  burda.

Gözəllik  könlümü  hədəfə  aldı,
Atdı  kəməndini  toruna  saldı.
Çiçəklər  yanımda  gözətçi  qaldı,
Yamanca  çəkildi  keşiyim  burda.

Burda  bir  dünyalıq  harayım  qalıb,
Bir  dəli  sevdadan  sarayım  qalıb.
Hələ  çəkilməmiş  bir  yayım  qalıb,
Gör  nələr  danışdı  beşiyim  burda.

Dağlar  uğurumun  qazancı  oldu,
Dil  açdı  ruhumun  dilmancı  oldu.
Sonra  da  əynimə  yapıncı  oldu,
Qoymadı  soyuqdan  üşüyüm  burda.

Şerimi  çəmənin  adına  yazdım,
Qaymaq  çiçəklərin  dadına  yazdım.
Torpağın  ən  dərin  qatına  yazdım,
Quruldu  öz  evim – eşiyim  burda.

18.03.2018
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OYUNCAĞINI  SÖKƏN  UŞAQ

Oyuncağını
               sökən  uşaq
         görəsən
                   özünün
                         marağınımı  sökür?

Yoxsa
      düşüncələrinin
                 yaxınını – uzağınımı  sökür?

Görəsən
        bilirmi  ki,
      sökmək  özü
            var  olanı
                      danmaq  demək.

Bir  də, 
        bir  də  tikmək  üçün
                       öz  gücünü
                               qanmaq  demək.

Görəsən
         bu  bilgilər
                  bu  uşaqda
                           yetərlimi?

Yoxsa 
      elə - belə
                maraq  kimi
                     ötərimi?
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Yetərlisə
          oyuncağını  da
               sökməyinə
                         dəyər  onda,
Marağını
          öz  ağlına,
              öz  hissinə
        bükməyinə
              dəyər  onda.

Qoy  beləcə
            bu  dünyanın
                     əyər - əskiyini  də
                       dərk  eləsin
                          bu  uşaq.

İstəklərini
            bərkidib
               qayım  eləsin,
                    bərk  eləsin
                          bu  uşaq.
Sonra  da
             öz  əlləriylə
                      söküb – töksün
                            bu  dünyanı,

Öz  ürəyincə
               kərpic – kərpic
                    yenidən  tiksin
                          bu  dünyanı.

24.03.2018
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GÖRÜRƏM  SUSMAĞIN  YERİ  YOX  DAHA

Bu  bir  şeir  deyil,  bu  ərzi – haldı,
Bir  ürək  ağrısı,  dərddi, məlaldı.
Qoy  görən  deməsin  qananlar  laldı,
Görürəm  susmağın  yeri  yox  daha.

İtə  ət  yerinə  ot  verənlər  var,
Kündəni  təndirə  küt  verənlər  var.
Arada  nə  qədər.......................  var,
Görürəm  susmağın  yeri  yox  daha.

İnam  öz  yolunda  gümansız  imiş,
Mömin  bildiyimiz  imansız  imiş.
Sən  demə  gerçək  də  imkansız  imiş,
Görürəm  susmağın  yeri  yox  daha.

Zülümdür  kök  üstdə  pöhrə  olmaq  da,
Bara  çevrilmək  də,  bəhrə  olmaq  da.
Bezdik  özümüzə  dəhrə  olmaqdan,
Görürəm  susmağın  yeri  yox  daha.

Bir  çəpər  boyunda  gör  neçə  oyuq!
O  üzdə  yüz  xoruz – burda  bir  toyuq.
Qeyrətsiz  kəslərə  nə  isti – soyuq?
Görürəm  susmağın  yeri  yox  daha.

Dağı  tapdalayıb  düz  eləyiblər,
Birə  qoşqu  qoşub  yüz  eləyiblər.
Hər  şeyi,  hər  şeyi  söz  eləyiblər,
Görürəm  susmağın  yeri  yox  daha.
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Odur,  yanımızda  qeyrət  lüt  qalıb,
Ağıl  çaşqın  düşüb,  zəka  küt  qalıb.
Qananlar  özü  də  buna  mat  qalıb,
Görürəm  susmağın  yeri  yox  daha.

Kim  qurub  görəsən  mizanı  belə?
Kim  olub  talenin  yazanı  belə?
Mənim  bu  şerimi  yozanın  belə.... – 
Görürəm  susmağın  yeri  yox  daha.

Təzədən  boy  verib  cücərmək  çətin,
Bircə  istəyi  də  becərmək  çətin.
Vallah  bu  dünyayla  bacarmaq  çətin –
Görürəm  susmağın  yeri  yox  daha.

Şairin  gileyi  üsyandan  yaman,
Gözünü  qan  tutub,  başını – duman!
Yaman  dəyişmişəm  mən  axır  zaman,
Görürəm  susmağın  yeri  yox  daha.

27.03.2018
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BU  DİLSİZ  DUYĞULAR

Bu  dilsiz  duyğular  nə  imiş  belə!
Bir  şair  ömrünü  vermədi  yelə!
Yerləri,  göyləri  döndərdi  tülə,
Şirin  xəyalları  gerçək  elədi.

İzini  ömrümdə  qoyası  oldu,
Bir  qaynar  ilhamın  mayası  oldu.
Şerimin  üzünün  həyası  oldu,
Gözəli  gözümdə  göyçək  elədi.

Məni  bu  dünyanın  varı  bilirmiş,
Özünün  sevimli  yarı  bilirmiş.
Məni  şirə  çəkən  arı  bilirmiş,
Bütün  yer  üzünü  çiçək  elədi.

Yükünü  bal  edib  ruhuma  tökdü,
Hissimə  səpildi,  ağlıma  çökdü.
Məni  gözəlliyin  özünə  bükdü,
Ana  təbiətə  bəzək  elədi.

Nə  istiyə  saldı,  nə  də  sazağa,
Gözündən  qoymadı  məni  uzağa.
Şairi  tay  tutub  nurlu  çırağa
Göydə  ulduz  kimi  qəşəng  elədi.

01.04.2018
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MİNNƏTİ  YOXDUR

Bu  şeir  bir  dərin  imandan  gəlir,
Əlçatmaz,  ünyetməz  ünvandan  gəlir,
Duyğudan  süzülür,  ilhamdan  gəlir,
Qələmin  varağa  minnəti  yoxdur.

Şair  dünyasıyla  qalıb  baş – başa,
Anlayan  kəslərə  bu  bir  tamaşa!
Oxucum!  Bu  ömrü  gəl  sən  də  yaşa,
Duyanın  ortağa  minnəti  yoxdur.

Arxa  da,  dayaq  da  gerçəkdir,  gerçək,
Torpaqsız  çöl  olmaz,  çəmənsiz  çiçək.
Dayanıb  qalsa  da  yenilməz  güctək
O  dağın  bu  dağa  minnəti  yoxdur.

Yoxdan  var  olmağı  qanan  ayrıdır,
Vardan  yox  olmağı  danan  ayrıdır.
Yandıran  ayrıdır,  yanan  ayrıdır,
Kösövün  ocağa  minnəti  yoxdur.

Dünəndən  bu  günə  nə  desən  bol  var,
Bu  gündən  sabaha  açılan  qol  var.
Neçə  ki,  dünyada  çığır  var,  yol  var
Yaxının  uzağa  minnəti  yoxdur.

Bu  da  bir  üsuldur,  bu  da  bir  qayda,
Yaranış  yoxdursa  kimə  nə  fayda?
İmkanla  gerçəklik  birdir,  bir  boyda,
Şölənin  çırağa  minnəti  yoxdur.
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Ruhdan  mayalanıb  qələmin  sözü,
Səngiməz  alovu,  qaralmaz  közü.
Bir  ulu  şairdir  bu  xalqın  özü,
Ziyadxan  Budağa  minnəti  yoxdur.
 

25.04.2018
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MƏSLƏHƏT

Yaranışda  özəllik  var,
Varlıq  qədər  əzəllik  var.
Hər  gəlişdə  gözəllik  var
Dünya  gözü  toxsa  belə.

Bir  qüdrət  var  hər  təməldə,
Bayraq  olar  hərdən  əldə.
Yaşayarsan  bir  əməldə
Heç  bir  izin  yoxsa  belə.

Zaman  sənə  daş  atacaq,
Sınaq  salıb  çaş  atacaq.
Amma  yenə  yaşadacaq
Selə  dönüb  axsa  belə.

Dar  ayaqda  köks  ötürmə,
Dərd  böyüdüb  qəm  bitirmə.
Bu  dünyadan  əl  götürmə
Zindan  olub  sıxsa  belə.

Gördüyünü  söz  eləmə,
Astardırsa  üz  eləmə.
Nifrətini  çözələmə
Lap  nə  qədər  çoxsa  belə.

Əldən  vermə  gümanı  da,
İnamı  da,  imanı  da.
Ruh  yaşadır  insanı  da
Can  evindən  çıxsa  belə.
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Şəfəq  kimi  göydən  tökül,
Mehə  bürün,  şehə  bükül.
Ölümün  də  üzünə  gül
Bir  gün  səni  yıxsa  belə.

 
25.04.2018
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GERÇƏKLİK

Bal  duyğular  sellənməsə,
Tel – tel  olub  tellənməsə,
Söz  dil  açıb  dillənməsə,
Əl  qələmə  yatarmı  heç?

Eşq  ilhamın  mayasıdır,
Xəyalıdır,  röyasıdır.
Eşq  bir  Tanrı  duasıdır,
Ürək  onu  atarmı  heç?

Düşüncələr  dərin  olar,
Qaynar  olar,  sərin  olar.
Deyilən  söz  şirin  olar,
Qalıb  boyat  dadarmı  heç?

Bu  dünyanın  sevgi  payı –
Duyan  qəlbin  hay – harayı!
Unudarmı  haqqı – sayı,
Şair  qəmə  batarmı  heç?

Göz  könüldən  ayrı  düşsə,
Ürək  dildən  ayrı  düşsə,
Şair  eldən  ayrı  düşsə,
İstəyinə  çatarmı  heç?

02.05.2018
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NEYNİRƏM  DAHA

Çıxıb  getdin  gözümdən,
Gözü  neynirəm  daha.
İncidinsə  sözümdən
Sözü  neynirəm  daha.

Səni  bir  nəs  apardı,
Ömrüm  tufan  qopardı.
Eniş – yoxuş  qurtardı,
Düzü  neynirəm  daha.

Uzaq  oldu  uzağım,
Tənha  qaldı  qucağım.
Qaralıbsa  ocağım
Közü  neynirəm  daha.

Nə  deməkdir  gəl,  görək,
Paralanmış  bir  ürək!
Dalda  qalan  nə  gərək,
İzi  neynirəm  daha.

Yolum  səndən  başlanıb,
Yolum  yaman  daşlanıb.
Yolum  sənə  tuşlanıb,
Üzü  neynirəm  daha.

Eşq  ürəkdə  pir  olar,
Sehir  olar,  sirr  olar.
Könül  quşu  bir  olar,
Yüzü  neynirəm  daha.

23.05.2018



146

Ziyadxan Budaq

HAMIDAN  VARLI

İnsanam  insan  içində,
Hamı  kimi  bir  biçimdə.
Xəlbirlənən  bir  seçimdə
Varlıyam,  hamıdan  varlı.

Dünya  içimdən  başlayır,
İçim  dünyada  yaşayır.
Yükümü  bir  ruh  daşıyır,
Varlıyam,  hamıdan  varlı.

Zaman – dərya,  mən  də  ada,
Bu  birlikdə  yox  qan – qada.
Nə  qürurdur,  nə  də  əda,
Varlıyam,  hamıdan  varlı.

Duyğum  var  mələk  qanadlı,
Fikrim  var  noğul – nabatlı.
Bir  mülküm  var  şeir  adlı,
Varlıyam,  hamıdan  varlı.

Qələm – sərvət,  söz – xəzinə,
Əvəz  olmaz  yüz  xəzinə.
Bu  tutduğum  üz – xəzinə,
Varlıyam,  hamıdan  varlı.

Bəxtim  axır - əzəlimdir,
Qaymağımdır,  fəsəlimdir.
Deməyin  ki,  təsəllimdir,
Varlıyam,  hamıdan  varlı.

23.05.2018
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TƏKLƏNİB  TƏNHA  QALMAQ

Həm  miskindir,  həm  fağır,
Görkəmə  bax,  qəm  yağır.
Ağır  dərddir,  çox  ağır
Təklənib  tənha  qalmaq.

Göz  yaşıtək  acıdır,
Bir  möhnətin  tacıdır.
Ömrün  qara  sacıdır
Təklənib  tənha  qalmaq.

Vaxtsız  gələn  qonaqdı,
Ömrə - günə  yamaqdı.
Cəhənnəmdə  yanmaqdı
Təklənib  tənha  qalmaq.

Bir  yazıdı,  qədərdi,
Bəxtdən  dəyən  xətərdi.
Lap  ölümdən  betərdi
Təklənib  tənha  qalmaq.

Yaralanmış  aslandı,
Uralanmış  bostandı,
Qaralanmış  dastandı
Təklənib  tənha  qalmaq.

23.05.2018
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MƏLƏKLƏRƏ  XİTAB

Xəyalımın  göylərində  uçan  mələk,
And  verirəm  görüşünü  gerçək  elə.
Hərdən  dönüb  mənə  tərəf  qaçan  mələk,
Mənim  gözəl  taleyimi  göyçək  elə.

Gəl  görüşək,  həmdəm  olaq  bir  anlığa,
Aramızda  zərrə  qədər  fərq  olmasın.
Bir  rahatlıq  bəxş  eləyək  İnsanlığa,
Bu  gen  dünya  zülmətlərə  qərq  olmasın.

Atı  qaçır  Yalanların,  Böhtanların,
Dünya  boyu  hər  addımda  kəsakəsdi.
Kefi   kökdür  aralığı  qatanların,
“Silah – silah”  oyununda  bəhsabəhsdi.

Başbilənsiz  bir  qayıqdır  başsız  dünya,
Tufanlardan  çıxmağına  güman  yoxdur.
Bir  taleyə  bel  bağlamaq  özü – xülya,
Bu  uğuru  xeyrə  yozan  zaman  yoxdur.

Gətir  mənə  Tanrımızın  qüdrətini,
Bir  şairin  gücü  çatmaz  bu  gərdişə.
Gəl  saxlayaq  sərt  zamanın  sürətini,
Dövranında  asta  olsun  qoy  həmişə.

İnsanlığı  hifz  eləyək  bəlalardan,
Silahların  qarşısına  çəpər  olaq.
Qal  mənimlə,  uçub  getmə  buralardan,
Gəl  biryolluq  bu  dünyaya  sipər  olaq.
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Dünya  gülsün  bir  şairin  üzü  kimi,
Əməlimiz  Yer  üzündə  nida  olsun!
Qoy  yayılsın  bir  qələmin  sözü  kimi,
Qüdrətimiz  səsə  dönsün,  səda  olsun!

       
 26.05.2018
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AQİBƏT

Nələr  çəkib,  nələr,  başım,
Öz  başımı  yarıb  daşım.
Kədər  mənim  yol  yoldaşım,
Sevinc  gəldi – gedər  olub.

Ömrü  saptək  əyirmişəm,
Düyünündən  siyirmişəm.
Yerimişəm – yüyürmüşəm,
Mən  çəkdiyim  hədər  olub.

Nələr  olub  niyyətimdə!
Daşdan  çıxıb  qismətim  də.
Kasıblığım,  töhmətim  də
Lap  ölümdən  betər  olub.

Qəzəbimi  soyutmuşam,
İstəyimi  ovutmuşam.
Taleyimə  üz  tutmuşam,
Göndərdiyi  xətər  olub.

Sonda  sözdən  yarımışam,
Bir  xoş  üzdən  yarımışam.
Haqdan,  Düzdən  yarımışam,
Bu  da  mənə  yetər  olub.

     26.05.2018
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QƏTİYYƏT

Anasından 
ayrı düşmüş

döş uşağı kimi
ağlayıram,

elə hey
ağlayıram.

İçimi 
göynədən 

acı həsrətin
göz dustağı kimi

öz qoynumu
didirəm,

sinəmi
dağlayıram.

Taleyimin 
sadiq dostu kimi

“Qaçqın”,
“Köçkün” adını da 

xeyli vaxtdır ki,
adımda yaşadıram, 

elə  bil
onu

qoruyub saxlayıram. 
Bilirəm ki,

bütün bunlar
nə hünər deyil,

nə də etibar.
Onda acizəmmi mən?
Yox! Yox!
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Aciz də
deyiləm!

Həsrətimin 
çullandığı

bir qara
çul da deyiləm.

“Qaçqın”,
“Köçkün”

adının qarşısında 
müti

bir qul da
deyiləm.

Onu elə
içimdəcə

xıncım-xıncım
doğrayıb 

tökmək üçün 
vaxt gözləyirəm.

Taleyimi 
köməyimə

səsləyirəm.
Bunun üçün 

içimdə
hamıdan gizlin 

bir qüdrət də
bəsləyirəm.

Elə bu
qüdrət

bəsimdir mənim.
Bu qüdrət 

gələcək
səsimdir mənim.
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Son dəfə 
bir hay salıb

aləmi
yandırmağım var!

Kimliyimi 
kimlərəsə

qandırmağım var!
Qürbətdə qalan 

yurdlarımı
bağrıma basıb

sevincimi
başım üstə

qaldırmağım var!
Təki 

Zaman
aman 

versin!

27.05.2018
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BƏXTİYARLIQ

Ömür köhlənimi çapdım doyunca,
Zamanı yolunda haqlaya bildim.
Harayım dolaşdı dünya boyunca,
Nərəmi qoruyub saxlaya bildim.

Enişlər-yoxuşlar yormadı məni,
Zirvələr altımda kəhərə döndü.
Boy atdı, göyərdi ruhumun  dəni,
İstəyim bar verdi, bəhərə döndü.

Hər bulaq başında bir ocaq çatdım,
Səsim dağdan gəldi, arandan gəldi.
Şəfəqlə oyandım, ulduzla yatdım,
Sorağım tufandan, borandan gəldi.

Dünəndən güc aldım, sabahdan həvəs, 
Bir elin qüdrəti ləngərim oldu.
Görüb-götürdüyüm hər şeyə əvəz –
İnsanlıq əbədi səngərim oldu.

Tale düz gətirdi, Haqq kömək oldu,
Ayları, illəri saya döndərdim.
Dünya meydan qurdu, baxt kömək oldu,
Ömrü bir tükənməz çaya döndərdim.

09.06.2018.
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BİR MƏLƏYƏ

Sən bir Tanrı mələyisən,
Mən bir bəndə, neynim daha?!
Olma sevda çiçəyisən
Qalıb səndə meylim daha?!

Gözlərimdə surətin var,
Ürəyimdə- məhəbbətin.
Gör bir necə qüdrətin var,
Unutmağım yaman çətin!

Bir addım at mənə sarı,
Eşqim sənə gərək olar.
Gəl bir ömrü bölək yarı,
Tanrı bizə kömək olar.

Yollar daşlı, yollar uzun,
Qoşa getsək yorulmarıq.
Bələdçimiz sevgi olsun,
Onda səmti burulmarıq.

Gəl vüsala qucaq açaq,
Xəyal dönüb gerçək olsun. 
Ulduz olaq, şölə saçaq,
Ömür gözəl-göyçək olsun.

14.06.2018
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SƏNDƏN XƏBƏRSİZ

Bənd olmadın bir aşiqin ahına,
“Yox” söylədin, buraxmadın yaxına.
Öz eşqimi gül əvəzi yaxana
Düzəcəyəm elə səndən xəbərsiz.

Bu dünyanın fi tnələri, felləri
Kəsə bilməz axıtdığım selləri.
Məcnun kimi boz biyaban çölləri
Gəzəcəyəm elə səndən xəbərsiz.

Bəxt gətirib indi sənə tuşam mən,
Elə bilmə itgin düşən huşam mən.
Öz ruhumun göylərində quşam mən,
Süzəcəyəm elə səndən xəbərsiz.

Tərs ələnib bu sevginin ələyi,
Hələ əsir acı-acı küləyi.
Yaxşı bil ki, səni sevən ürəyi
Üzəcəyəm elə səndən xəbərsiz.

Verilməyib bu sualın cavabı,
Susan tərəf qazandımı savabı?
Giley bilmə mən çəkdiyim əzabı,
Dözəcəyəm elə səndən xəbərsiz.

Mən nə deyim, mizan belə qurulub,
Axan sular axıb sonda durulub.
Elə bilmə bu yollarda yorulub
Bezəcəyəm elə səndən xəbərsiz.

19.06.2018
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GİLEY

Ömrü eşqə beh bilirəm,
Dan yerində zeh bilirəm.
Səni sərin meh bilirəm,
Nə əsirsən, nə əsmirsən.

Yolun yaman gödək sənin,
Hər sözün bir kötək sənin.
Əl mənimdir, ətək-sənin,
Nə kəsirsən, nə kəsmirsən.

Nədən belə sərt olursan?
Dönüb mənə dərd olursan.
Söz deyirəm pərt olursan,
Nə küsürsən, nə küsmürsən.

Ucuz bilmə gileyimi,
Qəm çürüdüb diləyimi.
Səni sevən ürəyimi
Nə üzürsən, nə üzmürsən.

Gözün-könlün toxmu belə?
Yoxsa hissin yoxmu belə?
Söylə, səbrin çoxmu belə?
Bə bezirsən, nə bezmirsən.

Baxışında bir soraq var,
Yaxın gələn bir uzaq var,
Həm həvəs var, həm maraq var,
Nə gəzirsən, nə gəzmirsən.
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Həsrətinlə cütəm indi,
Keyimişəm, kütəm indi.
Mən  bir canlı bütəm indi,
Nə sezirsən, nə sezmirsən.

Bu da bizdə təzə şöhrət!
Səndə – dözüm, məndə – möhnət.
Üstümüzdə çoxdur töhmət,
Nə dözürsən, nə dözmürsən.

Aramızda “qoçu” bəlli,
Sevən bəlli, suçu bəlli.
Bu kələfi n ucu bəlli,
Nə çözürsən, nə çözmürsən.

22.06.2018
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DÜNƏNDƏN SABAHA

Məni dünənimə çəkmə sən Allah,
Yolumu tutmuşam üzüsabaha.
Yaddaşı şumlayıb əkmə sən Allah,
Dünənim boy verib cücərməz daha.

Ömrümdə dil açan bir tufan kimi
Onsuz da səngiyib, yatıb dünənim.
Gələn sabahlara bir güman kimi
Əzəl istəyinə çatıb dünənim.

Dünənlə sabahın arasındayam,
Sabaha bir çimir yuxu qalıbdır,
Ayların, illərin sırasındayam,
Arxada ömrümün çoxu qalıbdır.

Dünəndən yadigar nəyim var mənim?
Bir özüm bilərəm, bir qələm bilər.
Tələsik sovuşub keçib dünənim,
İnanma təzədən qarşıma gələr.

Qoy gedim yolumu sabaha sarı,
Görüm uğurumun qazancı nədir?
Güdaza verməyim ümidi barı,
Görüm dərdlərinin əlacı nədir?

Onsuz da sabahım sükut içində,
Elə səssiz gəlir, səmirsiz gəlir.
Bəlkə yanılmışam mən  bu seçimdə?
Bəlkə sabahım da çox yersiz gəlir?
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Barı qoy yaxından tanıyım, bilim,
Görüm sabahımın ovqatı nədir?
Niyə ətəyindən üzülmür əlim?
Mənə payı nədir, sovqatı nədir?

30.06.2018
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GİLEY

Könlümün nazını çəkə bilmədin,
Doğrudan bu sevgi çətinmi sənə?
Məni ürəyinə bükə bilmədin,
Barı tay  eləmə hər yol ötənə.

Odur qarşımızda bir ömür yolu,
Odur taleyimiz təklənib gedir.
Bir yük aparıram mən  giley dolu,
Yol da səndən küsüb tez sona yetir.

Alın  yazısımı, tale payımı,
Tanrının sitəmi beləmi yoxsa?
Bu da bir sevginin səssiz hayımı,
Tək mənim çiynimdə şələmi yoxsa?

Sənsizlik dərdi var, sevgi yükü var,
Özüm də bilmirəm hansını çəkim.
Üstümü kəsdirib acı ruzigar,
Bilmirəm eşqimi haraya əkim.

Bir sevgi biçilib iki ürəyə,
Tək qalan nə çəkir, duymağa nə var!
Daha səsləmirəm səni köməyə
Bir ömrü bir eşqə qıymağa nə var!

03.07.2018
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SOYUQ BAXIŞLIYA

Məni ürəyində gizlədə bilsən,
Soyuq baxışını əfv eləyərəm.
Mənə ümid verib gözlədə bilsən,
Ümidsiz ömrümü məhv eləyərəm.

Yollardan yığaram baxışımı da,
Gözümdən sellənən yağışımı da.
Sənsiz, boynubükük naxışımı da
Təzə görkəmimdə dəfn eləyərəm.

Ruhuma dad verər bəxtin oyunu,
Sevib əzizlərəm onun boyunu.
Dəhnədən kəsərəm dərdin suyunu,
Sən elə düşünmə səhv eləyərəm.

Sünbülüm dən tutar yaşıl zəmidə,
Boy verər, göyərər vaxtın çəmi də.
Ötən hər anı da, gələn dəmi də
Cərgəyə düzərəm, səf eləyərəm.

Ömrü tay bilərəm nurlu çırağa,
Qoymaram könüldən, gözdən uzağa.
Mən özüm düşərəm daha qabağa,
Bütün əngəlləri dəf eləyərəm.

13.07.2018
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NƏ OLA

Nə ola yuxuna girəydim sənin
Dəli həsrətimin həvəsi kimi.
Röyana şirinlik verəydim sənin
Bir görüş yerinin əvəzi kimi.

Sevincin qaynayıb bulaq olaydı,
Könlümü süfrətək açaydım mən də.
Hər yana səs düşə, soraq olaydı,
Tutub əllərindən qaçaydım mən də.

Gizlənib yuxunun dərinliyində.
Bağrına basaydı Kərəm Əslini.
Beləcə bir röya şirinliyində.
Yazaydım bəxtimin təzə fəslini.

Daşını ataydım Məcnunluğun da,
Səhralar əlimdən can qurtaraydı.
Bu görüş bir həsrət sonsuzluğunda
Təzə həvəs verə, eşq artıraydı.

Bizim sevgimizin uzağı kimi
Dərindən tanıyıb biləydin məni.
Yuxunun ən əziz qonağı kimi
Həsrət dəftərindən siləydin məni.

Ömrü uzanaydı vaxtın, zamanın,
Bir çimir yuxunun nə meydanı var?
Əlindən tutaydım bu son gümanın
Görəydim dərdimə bir dərmanı var.

05.08.2018



164

Ziyadxan Budaq

DAĞLARDA BİR GÜN

Qucaq açdıq bu il yenə
Mən dağlara, dağlar mənə.
Çənə düşdük dönə-dönə,
Tüllər məni tanımadı.

Bir İlahi mələk oldum,
Haqdan gələn dilək oldum.
Mehə döndüm, külək oldum,
Çöllər məni tanımadı.

Burda dərdi atmışdım mən,
Bir murada çatmışdım mən.
Burda itib-batmışdım mən,
Güllər məni tanımadı.

Boğdu məni acı qəhər,
Tab gətirdim  mən birtəhər.
Düzə çıxdım axşam-səhər,
Yellər məni tanımadı.

Hanı indi məni öyən?
Çəkilməzdi burda yüyən!
Bir vaxt mənə “gəl-gəl” deyən
Əllər məni tanımadı.

Yan ötmədim bircə addım,
Hər bulaqdan ilham daddım.
Səs artırdım, avaz qatdım,
Dillər məni tanımadı.
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Susdu ömrün qucaq yeri,
Həsrətimin uzaq yeri.
Baxdı... baxdı ocaq yeri,
Küllər məni tanımadı.

Hanı eşqi pay eyləyən,
Duyğuları çay eyləyən?
Harayıma hay eyləyən,
Sellər məni tanımadı.

... Alaçıqlar düzüm-düzüm,
Yurd yerləri canım-gözüm...
Coşdu könlüm, güldü sözüm,
Ellər məni tanımadı.

09.08.2018
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BU ÖMÜR

Əzəl gündən toxum oldum, dən oldum,
Varlığımla Yaranışa tən oldum.
Mən Tanrının köməyilə mən oldum,
Üzüm gəlməz öz döşümə döyməyə.

Oturmuşam vüqarımın taxtında,
Uca dağam İnsanlığın baxtında.
Həmdəmiyəm zamanın da, vaxtın da,
Gücüm çatır əyilməzi əyməyə.

Nə haqqı var kədər məni talasın,
Kösövümü yad ocağa qalasın?
Qoy dolumu öz əllərim calasın,
Təki mənə namərd əli dəyməyə.

Haqdan gəlir, haqqa gedir nəfəsim,
Yaşamağa bir ümmandır həvəsim.
İnciməsin dünya adlı qəfəsim,
Qüdrətim var düyçəsini düyməyə.

Çox ələndim  ələyində zamanın,
Silkələndim küləyində zamanın.
Bir güc gördüm biləyində zamanın,
Heç olarmı qələm onu öyməyə?

Bir səyyaham yol gedirəm özümdə,
Yavərimdir iradə də, dözüm də.
Bir inam var bu səmtimdə, üzümdə,
İstəyirəm kimsə məni söyməyə.
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Dünənimdən bir sədadır bu ömür,
Yaradandan bir ətadır bu ömür.
Ziyadxana bir butadır bu ömür,
Haqqı vardır  paltar kimi geyməyə.

                                                                            20.08.2018
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SON ÇARƏ

Öləziyib ümidimin çırağı,
İtirmişəm çaxmağı da, qovu da.
Eşidilmir məchul ömrün sorağı,
Bilən də yox barı gəlib ovuda.

Baxışlarım səpələnib yollara,
Ayaqlarda toz ömrünü yaşayır.
Heç bilmirəm bu dərd hara, mən hara?
Zaman məni öz içimdən daşıyır.

Dəli sevdam qara qoçun belində
Nə vaxtadək yol gedəcək bilmirəm.
Bu dünyanın fi tnəsində, felində
Mənim Tanrım nə edəcək bilmirəm.

Zindan içim yaman sıxır özümü
Heyim yoxdur Məlikməmməd olmağa.
Səsləsəm də iradəni, dözümü
Gəlib çatmır mənə qüvvət olmağa.

Gərəyimdir bir quruca güman da,
Ağ qoçumu gözləməyə dəyərmi?
Kimliyimi dara çəkən zamanda
İtənimi səsləməyə dəyərmi?

...Qəfi l çaxan bir şimşəyə bənzəyər
Bir ağ ata süvar olub gəlməyim!
Bəlkə elə yaddaşları bəzəyər.
Elə mənim bu dərd ilə ölməyim?!

22.08.2018
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NARAHATLIQ

Dünyada köçaköçdü,
Dünyadan köçaköçdü.
Dünya da köçaköçdü,
Köç gözə dəymir amma.

Fəhmimdə karvanı var,
Yavəri, sarvanı var.
Tanrıdan fərmanı var,
Heç gözə dəymir amma.

Zülüm zalımdan keçir,
Ölüm Qalımdan keçir.
Hər gün yanımdan keçir,
Güc gözə dəymir amma.

Basan kim, basılan kim!
Əcəldən asılan kim!
Özünə qısılan  kim!..
Suç gözə dəymir amma.

Bu yol, bu iz tükənmir,
Bir ümidə söykənmir.
Hökmü verən təklənmir,
Öc gözə dəymir amma.

Əzilib yomrulan var,
Küllüyü sovrulan var.
Yanan var, qovrulan var,
Sac gözə dəymir amma.
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Mərəz köhnə mərəzdir,
Qərəz tanış qərəzdir.
Kələz həmin kələzdir,
Kəc gözə dəymir amma.

Sualdı, şərtdi bu dərd,
Zamandan sərtdi bu dərd!
Çəkilməz dərddi bu dərd,
Qıc gözə dəymir  amma.

Ağrımın yaşı ulu,
Doludur ürək, dolu...
İçim-bir ümid yolu,
Uc gözə dəymir amma.

01.09.2018
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PAYIZ

Durna qanadıtək gərilib payız,
Budaqdan bar kimi dərilib payız.
Torpağın üstünə sərilib payız,
Gör nələr söyləyir, gör nələr deyir!

Rəsmini İlahi mələklər çəkib,
Şairlər uydurub, fələklər çəkib.
Yar deyib nazını küləklər çəkib,
Gör nələr söyləyir, gör nələr deyir!

Dayanıb baxıram küsülü kimi,
Əlim ümidimdən üzülü kimi.
Kövrək hisslərimin özülü kimi
Gör nələr söyləyir, gör nələr deyir!

Nisgildir, kədərdir barından öncə,
Bir acı qəhərdir varından öncə.
Qışın buz nəfəsli qarından öncə
Gör nələr söyləyir, gör nələr deyir!

Onsuz da tükənir, yol sona çatır,
İllər də get-gedə günaha batır.
Deyəsən bu payız aranı qatır,
Gör nələr söyləyir, gör nələr deyir!

Deyəsən yır-yığış vaxtıdır daha,
Dünyanın qurtuluş vaxtıdır daha.
Payızla son barış vaxtıdır daha,
Gör nələr söyləyir, gör nələr deyir!

06.09.2018
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BAYATILARBAYATILAR
Bada  getdi.
Pəl  vuran  bada  getdi.
Tanrıdan  bir  nida  endi,
Qan  sovuşdu,  qada  getdi.

Ağı  dedim.
Qaranı,  ağı  dedim.
Vuran  yada  düşmədi,
Vurulan  dağı  dedim.

Qərarım  yox.
Verməyə  qərarım  yox.
Məndən  ağıl  uman  dost,
Səbrim  yox,  qərarım  yox.

Vətən  dərdi
Vətənin  yetən  dərdi.
Loğman  varmı  qurtarsın
Zamanı  ötən  dərdi?

Bada  verməyin.
Aşiqi  bada  verməyin!
Versəniz  yarına  verin,
Aparıb  yada  verməyin!

Bölən  gəlsin.
Dərdimi  bölən  gəlsin.
Dosta  əzab  verməyin,
Eşqindən  ölən  gəlsin!
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Yüyəni  yox.
Atımın  yüyəni  yox.
Yaman  baş  alıb  gedir,
Barı  “dur”  deyəni  yox.

Kasıbam,  yaman  kasıb, 
Cızhacız  yanan  kasıb.
Dünyadan  çox  inciyəm,
Demədi:  “aman,  kasıb”.

Yaman  dərddi.
Məkanda  zaman  dərddi.
Dərdlər  min – min  olsa  da,
Kasıblıq  yaman  dərddi.

Daş  atdım.
Düşünmədim  çaş  atdım.
Bir  günahı  içimdə
Ömür  boyu  yaşatdım.

Dağlarım  çənsiz  qaldı,
Sünbülüm  dənsiz  qaldı.
Fələyin  işinə  bax
Balalar  mənsiz  qaldı.
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 POEMALAR POEMALAR
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TƏRS ŞİLLƏ
 (poema)

Şəhid polkovnik-leytenant Axundov Sənan
Tahir oğlunun əziz xatirəsinə ithaf olunur.

                                                           
Proloq

Tarixçi olsaydım tarix yazardım,
Duyğunu şumlayıb hissi əkməzdim.
Nə çaşbaş qalardım, nə yol azardım,
Nə də yaddaşımı nəzmə çəkməzdim. 

Bəlkə də yazmazdım bu uzun şeri
Zamanın rüzgarı sərt olmasaydı.
Min doqquz yüz səksən səkkizdən bəri
Vətən, bir çəkilməz dərd olmasaydı.

 Torpaq yad ellərdə əsirdir hələ,
İtkin düşənlərin sorağı yoxdur.
Böhtanlar, Riyalar verib əl- ələ,
Mizanı düzməyə marağı yoxdur.

 Çəkilməz ağrıdır, dözülməz dərddir,
Vətəndə vətənsiz qalanlarım var.
Görürəm bu dünya yaman namərddir,
Doğruya güc gələn yalanları var.

Belə yaşamışam illərdir, belə, 
Yaxınım, sirdaşım qəhər olubdur.
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Dincliyi sovurub vermişəm yelə, 
Süfrəmdə balım da zəhər olubdur.

Ərənlər qoluna güvənib, qalıb,
“ Cəngi”  havasına köklənmişəm mən.
Dözümüm düşmənə vəlvələ salıb,
Sözün qüdrətinə söykənmişəm mən.

Başa qaldırmışam gücüm çatanı,
Şeirdən savayı nəyim var mənim?
Yaxşı ki, genişdir sözün meydanı,
Qəlibə sığışır ötüb-keçənim.

Yazmağa borcluyam vətəndaş kimi,
Yazmasam dözərmi şair ürəyim?
Əlimə düşübdür fürsətin çəmi
Qələm həyanımdır, Tanrı köməyim.

İllərdir yazmağa vaxt aramışam,
Ürəyim dərdimə bükülü qalıb.
Dünyanı dolanıb Haqq aramışam, 
Haqsızlıq dünyanı gözümdən salıb.

Yazmaq istəsəm də əlim gəlməyib, 
Nə danım, köçkünlük qarşımı kəsib.
Ruhum var deməyə dilim gəlməyib,
Yurdsuzluq içində ürəyim əsib.

İlmə düyün düşüb, açılmaz olub, 
Qara baxtımıza dönüb Qarabağ.
İllərdir ölüm də qaçılmaz olub,
Şəhid haqqımıza dönüb Qarabağ.
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Qollu- budaqlıdır bu ağrı-azar,
Kökü dərindədir, gövdəsi üzdə.
Alim nə söyləyər, şair nə yazar,
Haqq özü yorulub qalıbsa düzdə?!

... Döşümə döyməyə hazıram daha,
Sözüm tutarlıdır qüdrətim kimi.
Qələmə sarılıb yazıram daha,
Yayılsın aləmə şöhrətim kimi.

Sən də, oxucu dost, gəl, yaxın otur,
Söyləyim burbəbir şikayətimi.
Biz özgə deyilik, sözümüz tutur,
Mən deyim, sən dinlə hekayətimi.

                                                                  
I       

Bəli, oxucu dost, başladım sözə,
Yəqin ki, məramım sənə bəllidir.
Bir Tanrı payıdır bu görüş bizə,
Danışmaq özü də bir təsəllidir.

Bilirəm pərişan ömür sürmüsən,
Səni aparmayıb yol Haqqa qədər.
Nələr eşitmisən, nələr görmüsən,
Nələr oxumusan bu vaxta qədər.

Bir az da mən deyim şeir dilində,
Duyğulu ürəyin boşalmağı var.
Qələm bir dünyadır şair əlində,
Ovqata dönəndə xoş olmağı var.
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Belədir, əzizim, könlümün sözü,
Zamanın hökmündən çıxa bilmədik.
Döndü, yaman döndü talenin üzü,
Zülmün qalasını yıxa bilmədik.

Ayaq tutdu,
               yeridi
erməninin 
         üzə duran 
              ağ yalanı.
Dünya susdu,
             kiridi,
heç
   görmək də
           istəmədi
aradakı 
      bol-bol  
           qırğını,
                talanı.
Atəşkəsə 
          imza atan 
               hiyləgərin 
hiyləsi 
         bəlli oldu 
                 hər kəsə.
Susmadı 
            gecə-gündüz 
                  topları, 
                        tüfəngləri, 
Verdi
      ölümlə 
              səs-səsə.
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Guya 
      yazılmışdı  
              zamanın 
“Atəşkəs” 
            adlı 
                 əsəri.

Guya 
    arada  
          atəşkəs idi 
1994-cü 
           ildən bəri.

... İllər üstümüzdən dərdlə ötüşdü,
Torpaqlar itirdik, qalalar verdik.
Oğul şəhid oldu, qız əsir düşdü,
Analar itirdik, balalar verdik.

Doxsanıncı illər ötüşdü belə,
Təzə yüzillikdə dərd təzələndi.
Başbilən ağalar güc verdi dilə,
Fikir haçalandı, söz çözələndi.

Verdiyi qərarlar kağızda qaldı,
BMT deyilən qurum dinmədi.
Yalan uyduranlar meydanı aldı,
Köçkünün karvanı geri dönmədi.

Sən demə sammitlər gərəksiz imiş,
Siyasət dilində bu da bir yalan!
Haqqa Haqq deyənlər ürəksiz imiş,
Yox imiş dərdlinin halına yanan.
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Gözə pərdə imiş  ATƏT -in işi,
Minsk qrupu kef dəstəsiymiş.
Göründü dünyanın özəl vərdişi,
“Ədalət” deyənlər söz xəstəsiymiş.

Görüş xatirinə görüşlər oldu,
Yaddaşda bir tarix sandıq bunu da.
Arada yalançı dərvişlər oldu,
Sonradan anladıq, qandıq bunu da.

Sən demə yox imiş bir başbiləni,
Dünya bir sahibsiz qayıqmış elə.
Başbilən-dünyanın başa güləni,
Sən demə, qaz kimi ayıqmış elə.

Susmadı, dilləndi İslam dünyası,
Haqlının haqqını araya çəkdi.
Yayıldı, açıldı Qərbin xülyası,
Qoca Şərq ruhunu təzədən əkdi.

II
Zaman quduzların zamanı idi,
Məkan yurdsuzların məkanı idi.
Haqsızlıq dünyanın imkanı idi,
Haqqın varlığına kölgə salmışdı.

Meydanı almışdı həyasız qonşu,
Özgəyə sığınan yuvasız qonşu.
Yaman havalıydı havasız qonşu,
Haqqın varlığına kölgə salmışdı.
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Bu dünya mənimdir, mənim!-deyirdi,
Mənəm bu dünyaya qənim!- deyirdi.
Əkmişəm, cücərib dənim!- deyirdi,
Haqqın varlığına kölgə salmışdı.

Arxalı köpəklər qurdla savaşda,
Torpaq yad əllərdə, yurd da təlaşda.
Haqsızlıq oturub yuxarı başda
Haqqın varlığına kölgə salmışdı.

Nə deyim, bu gərdiş sirriydi elə,
Ölənlə öldürən biriydi elə.
Dünyadan ummağın yeriydi elə,
Haqqın varlığına kölgə salmışdı.

Erməni döşünə döyüb gəzirdi,
Hər yerdə özünü öyüb gəzirdi.
Dünyanın nə qədər xaçpərəsti var,
Hamısı olmuşdu ona havadar.
Atdığı addımı alqışlayırdı,
Hərəsi bir sevgi bağışlayırdı.
Qəhrəman sayırdı onu hər ölkə,
Nə desə, verərdi bu yolda bəlkə.
Bu bir fürsət idi erməni üçün,
Köməyi olardı birləşən gücün.
Erməni hiyləsi döndü mələyə,
Hərəni bir cürə saldı tələyə. 
Oğlanlar göndərdi yad ölkələrə,
Hərəsi bir yerdə döndü nökərə.
Gedənlər limanda yük daşıdılar,
Vağzalda yatdılar, ac yaşadılar.
Göstərdi özünü əzabkeş kimi, 
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Qarın doydurmağa cəfakeş kimi.
Başçılar bu işi uğurlu sandı,
Qeyrəti unutdu, namusu dandı.
Bütün Avropaya qız göndərdilər,
Heç kim deyə bilməz az göndərdilər.
Bölük-bölük oldu gəlinlər, qızlar,
Böyük şəhərlərdə itdi hırsızlar.
Gecə barlarında gecələdilər,
Pullu kişilərə güc elədilər.
Dedilər: deməyin gözümüz toxdur,
Millətin bir qara qəpiyi yoxdur.
Dedilər: ötəri dad ki, deyilik, 
Bir kömək göstərin, yad ki, deyilik.
İstəklər açılan qollara döndü,
Sərxoş düşüncələr dollara döndü.
Marafon uydurdu telekanallar,
İanə topladı “canıyananlar”.
Dollarlar axışdı Ermənistana,
Bir oğul varmı ki, bunları dana?
Beləcə çəkildi millətin nazı,
Köpək sürüsünə qarışdı tazı.
Sonra da unutdu öz kimliyini,
Dünyaya car çəkdi düzgünlüyünü.
“Qarabağ” söylədi, inad elədi,
Bütün ümidləri bərbad elədi.
Beləcə hər yanda istək qazandı,
Erməni hiyləsi dəstək qazandı.
Görüş xatirinə görüşə getdi,
Biclik sərgilədi, fəndgirlik etdi.
Hər yeni təklifə nöqtə elədi.
Dolaşıq fi kirlər diktə elədi.
Dünyanı çaşdırdı, həm inandırdı,



185

Zamanın sorağında

Həm də bir ocağı alovlandırdı.
Erməni mehirli dünya birliyi,
Yozdu ayrı səmtə bu fəndgirliyi.
Nədənsə tarix də dinmirdi hələ,
Yaddaşdan geriyə dönmürdü hələ.
387 miladı il də
Hələ səslənmirdi ağızda, dildə.
Yaman unudurdu erməni bunu,
Axı həmin ildə çatmışdı sonu.
Hayların ölkəsi viran qalmışdı,
Vurulan qaçmışdı, vuran qalmışdı.

Köləsi olmuşdu Azərbaycanın,
İndi vaxtı idi ötən dövranın.
Erməni bilmirdi, bilmirdi hələ
O kölə doğulub, əzəldən kölə.

III
Sən Allah, oxucum, səbr elə bir az,
İndi də danışım Azərbaycandan.
Şerim mehirlidir hissini yormaz,
Bağlana bilərsən ürəkdən, candan.

Çay kimi yüyrəkdir, sel kimi kükrək,
Deyirlər babatdır şerimin dili.
Baxma ki, gözünə görünür seyrək,
Noğuldur, nabatdır şerimin dili.

Sənə söz açdığım o illər ki, var,
Mənim qələmimdə dillənir bu gün.
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İlhamdan yoğrulan şirin duyğular,
Car olub sinəmdə sellənir bu gün.

Dərdi bol olsa da Azərbaycanın,
Hələ üstündəydi Tanrının gözü.
Qəddi əyilmişdi şövkətin-şanın,
Amma dönməmişdi talenin üzü.

Qızıl körpü idi Qərbdən Şərqədək,
Dünya heyran idi Azərbaycana.
Yollar salınmışdı sıx-sıx, cərgətək,
Əlimiz çatırdı bütün cahana.

Beləcə, oxucum, bizim ölkədə,
Körpülər, yollar da gəlir verirdi.
İnana bilməzsən mənə bəlkə də,
Ağaclar, kollar da gəlir verirdi.

Zeytun ağacları, fındıq kolları,
Mənim sözlərimə qüvvətdi elə.
Dünyaya uzanan İpək yolları
Tanrının verdiyi sərvətdi elə.

Balığı qədərsiz, kürüsü bol-bol,
“Qara qızıl”ını demirəm hələ.
Neft kəmərləri–gen açılan qol–
Dünyanı bağrına basmışdı elə.

Mahnı yarışları “Avroviziya”
Bu xalqın eşqini aləmə yaydı.
Təzədən tanıdı, gördü ki, dünya,
Kiçik Azərbaycan cahana taydı.



187

Zamanın sorağında

“İdman oyunları iki min on beş” 
Dünyanın nəbzitək vurdu Bakıda.
Tarix unudarmı gördüyünü heç?
İnsanlıq zamanı yordu Bakıda!

Bir gün də orbitə peyki yollandı !
Qoy deyim fəxrlə! İkisi birdən!
Vətənin şöhrəti ərzi dolandı,
Sərvət də çoxaldı gələn gəlirdən!

Bir qəfi l səs oldu, sədaya döndü,
Silah zavodları Azərbaycanın!
Düşməni sarsıdan nidaya döndü,
Dəyişdi fi kri də bütün dünyanın.

İllərdir bəxtini gözləyən ölkə,
İndi istəyinə qucaq açmışdı.
Başının üstündə qalsa da kölgə,
Göy üzü yoluna şəfəq saçmışdı.

Günbəgün artırdı varı-dövləti,
Sərvəti, neməti nə qədər desən!
Tanrıdan gəlirdi gücü-qüdrəti,
Şərəfi , şöhrəti nə qədər desən!

Yalavac qonşu da həsəd içində,
Baxıb izləyirdi bu gəlhagəli.
Yalanın, Böhtanın, Şərin gücündə
Aranı qatırdı Hiylənin əli.

Qüdrətdən səngərli bu ulu diyar,
İnan ki, düşmənə göz dağı idi.
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Yəqin ki, oxucum fi krimi duyar,
Düşmən öz məkrinin dustağı idi.

                                                 
                        IV

ABŞ- la Fransa, bir də Rusiya
Çəkilən ahları almırdı saya.
Qarabağ olayı çözələnirdi,
Yaratək göz verib təzələnirdi.
Onların üçü də susurdu yenə,
Çox şeyi tərsinə yozurdu yenə.
Heç kimi yaxına buraxmırdılar,
Düyünü açmağa darıxmırdılar.
Dolaşıq fi kirlər başdan aşırdı,
Yatmış pələngin də səbri daşırdı,
Beləcə, oxucum, günün birində
Yer üzü heyrətdən dondu yerində!

Taxtından endi qəfi l,
Şimşəyə döndü qəfi l!
Hay saldı, dindi qəfi l
Azərbaycan əsgəri!

İnadı başa çəkdi,
Şumladı, daşa əkdi!
Qan tökdü, qada tökdü
Azərbaycan əsgəri!

Hayqırdı, nida oldu,
Səs oldu, səda oldu!
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Vətənə fəda oldu
Azərbaycan əsgəri!

Aprelin ikisi-dördü arası,
Döyüşlər baş verdi, qanlı döyüşlər!
Təzədən qan verdi yurdun yarası,
Dönüb tarix oldu şanlı döyüşlər!

Al qanla yazılmış dastana döndü,
“2016”, illər içində!
Dindi Ulu Varlıq, təzədən dindi,
Bir ömür yaşadı güllər içində!

Qoy deyim, oxucum, bu olayları,
İnləyən ürəyi ovutmaq olmaz!
Uzundur həyatın sərt dolayları,
Zəfər tarixini unutmaq olmaz!

Bu dəfə hünərin şanlı vətəni,
Cəbhənin Cəbrayıl bölgəsi oldu.
İşğalda zarıyan Cocuq Mərcanlı
Zəncirin qırılan həlqəsi oldu.

Bu hünər son qoydu neçə xülyaya,
Təzə fi kirlərə bir pillə oldu.
Təkcə düşmənə yox, bütün dünyaya,
Qəzəblə vurulan TƏRS ŞİLLƏ oldu!

İnan ki, bir belə hay görməmişdi,
Cəbrayıl torpağı varlığl boyu.
Ölümə bu qədər pay verməmişdi,
Nə ki, kəsilmişdi dəhnədən suyu.
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Döyüş var, uzanır, aylara sığmır,
Aprel döyüşləri üçcə gün çəkdi.
Döyüş var, sonucda bir yola çıxmır,
Bu döyüş meydanı şumladı, əkdi!

Od oğlu odunu götürdü oddan,
Haylar da başının hayına qaldı.
Ananı – bacını çıxarıb yaddan,
Qorxaqlar qaçmağın zəngini çaldı.

Düzülübmüş, səf imiş,
Səf özü də səhv imiş.
Bir qondarma mif imiş,
Erməninin cürəti.

Vuran vurdu, öc oldu,
Vurulan tez qıc oldu.
Bir həmləyə puç oldu
Erməninin şöhrəti.

Hamı gördü axmaqdı, 
Hamı bildi qorxaqdı.
Dovşan kimi qaçmaqdı
Erməninin qüdrəti.

İtkisi bol oldu düşmən tərəfi n,
Meydanda nə qədər ölən varıydı!
Üzü geri döndü itən şərəfi n,
Göz yaşı içində gülən varıydı!
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Ömürdə izi var bu döyüşlərin,
Oğullar itirdik biz də, nə danım!
Onsuz da vətənin yarası-dərin,
Şəhidlər düzüldü gözdə, nə danım!

Tökülən qanların əvəzi kimi
Torpaqlar alındı iki min hektar!
Əsgərin qələbə həvəsi kimi
Güllə söhbətində bu da bir rəftar!

Zirvəsi fəth oldu Lələtəpənin,
Təzə şöhrət tapdı üçrəngli bayraq!
Ömrü uzun olsun ələ yetənin,
Aləmə yayıldı bu təzə soraq!

Dünya yaxşı gördü, gördü ki, o gün,
Cocuq Mərcanlıdan doğdu Günəş də!
Xeyirin mizanı quruldu düzgün,
Şərin goru oldu od da, atəş də!

Pərvazlandı könül quşum bəxt üzümə “gül” deyəndə,
Bir millətin zəfərini bir qüdrətli əl deyəndə!
Mən gördüm ki, zaman mənə qucaq açıb “gəl” deyəndə
Xəyala dad, ruha qida Qələbədir! Qələbədir!

Bir dastanlıq hünər gördüm ana qurdun balasından,
Uğuruna çələng hördüm gül ətirli talasından.
Millətimin kirəcləşən ömür adlı qalasından
Ucalan səs, qalxan səda Qələbədir! Qələbədir!

Tarixim var, sığan deyil nə qələmə, nə varağa,
Zinət olub yaraşıbdır neçə-neçə dil-dodağa.
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Bu gün dünya heyran qalıb ərzi gəzən bir sorağa,
Heyrət dolu bu xoş nida Qələbədir! Qələbədir!

Dağ misallı Ulu Varlıq öz-özünü öyən deyil,
Hünərindən söhbət açıb sinəsinə döyən deyil.
Məramı nə, məqsədi nə, bir kimsəyə deyən deyil,
Məğrur görkəm, ağır əda Qələbədir! Qələbədir!

V
TƏRS ŞİLLƏ sözünü dedi, nə dedi!
Kiminsə deməyə sözü qalmadı!
TƏRS ŞİLLƏ düzünü dedi, nə dedi!
Bu yurdda heç kimin gözü qalmadı!

TƏRS ŞİLLƏ göylərdə şimşəyə döndü,
Qara buludları doğradı, tökdü!
TƏRS ŞİLLƏ bir qanlı qəmzəyə döndü,
“Qan! Qan!” deyənləri qanına bükdü!

TƏRS ŞİLLƏ gurladı ildırım kimi,
BÖYÜK QƏLƏBƏYƏ işarə oldu!
TƏRS ŞİLLƏ ömürdə bir durum kimi,
BÖYÜK QAYIDIŞA aparan yoldu!

TƏRS ŞİLLƏ-imkandan doğulan gerçək!
İlahi Varlıqdan güc götürübdür!
TƏRS ŞİLLƏ- gülşəndə bir təzə çiçək!
Ləngiyib, ətrini gec ötürübdür.
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Bir böyük dastandır – nə qədər qolu!
Hər gün oxusaq da, doymaqmı olar?
TƏRS ŞİLLƏ – uzanan bir işlq yolu!
Dünyanı işıqsız qoymaqmı olar?

TƏRS ŞİLLƏ bu günün təzə səsidir,
Tarixlə dil açıb dinməyi qalıb.
TƏRS ŞİLLƏ sabahın təntənəsidir,
Bir şirin nəğməyə dönməyi qalıb.

Amma,
     inan ki,
         oxucu dostum,
   ləngimədi,
         səngimədi,
             bu gerçəyin  
                        şöhrəti.

Verildi,
         lap
           elə
              öz vaxtında
                           verildi

TƏRS ŞİLLƏnin 
                    qiyməti.
Bir Qüdrətin
               ləngəri kimi,
Bir Cürətin
             xəncəri kimi
Şərəf tapdı,
             şərəfl i oldu!
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Haqqa söykəndi,
              tərəfl i oldu!

Başı uca olsun başda duranın!
Bu təzə şöhrəti dünyaya yaydı!
Zamanı saxlayıb vaxtı yoranın
Özü də, millətə verilən paydı!

Yazılan fərmanlar-şöhrət dastanı!
Haqqı söyləməyə lüzum qalmadı.
Təzədən tanıdı Azərbaycanı,
Susdu bütün dünya, səmir salmadı.

Sərəncam yazıldı müdrik əllərdə,
Qərarlar verildi sabahlar üçün.
Uzaq bölgələrdə, yaxın ellərdə
Karvanı yükləndi  bir BÖYÜK KÖÇün.

Cəbrayıl torpağı sevinc içində!
Su kimi duruldu Cocuq Mərcanlı!
Birləşən əllərin polad gücündə
Təzədən quruldu Cocuq Mərcanlı!

Dağılmış binalar, xaraba yurdlar
Şəhərə cevrildi, cənnətə döndü!
Bir şirin nəğməyə kökləndi notlar,
Qurbanın sazında gör nələr dindi!

Görüb bu harayı, bu gəlhagəli
Qaçdı yaxındakı gəlmə haylar da.
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Özündən üzüldü düşmənin əli,
Kəsildi adına gələn paylar da.

Qırıldı ümidi, itdi gümanı,
Dünyanın erməni sevgisi susdu!
İlahi bir Qüdrət  aldı meydanı,
Erməni yalanı özünü qusdu!

Haylar da,
       haylara 
          taylar da
Lələtəpədə 
        dalğalanan 
             üçrəngli 
               bayrağın
cəlalı
       ilə 
        barışdılar.
Əsirlikdən 
         çıxan
           torpaqların
                   vüsalı 
                       ilə 
                barışdılar.
Bir də  
        Cocuq Mərcanlının
                    xoş halı 
                          ilə
                              barışdılar.

Axı,  
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Burda basdı basılan,
Burda asdı asılan!
Bir şöhrətə açılan
Qoldu Cocuq Mərcanlı!

Gücə döndü güc olan,
Özü oldu qazanan!
Qayıdışa uzanan 
Yoldu Cocuq Mərcanlı!

Həm yandırdı, həm yaxdı,
Həm zamanı, həm vaxtı!
Qələbənin paytaxtı
Oldu Cocuq Mərcanlı!

                                                             

Epiloq

Şövq ilə, həvəslə yazdığım şeir
Bir böyük dastanın hünər qoludur.
Hələ ki, zaman da sözünü deyir,
Hələ ki, sinəm də sözlə doludur.

Ümidim yol gedir üzü sabaha,
Qüdrətin içimdən enməyi qalıb.
Düşmənin heyi də kəsilib daha,
Təkcə inadından  dönməyi qalıb.

Ortada hünər var, meydanda güc var,
Bələdçi nə lazım görünən dağa?
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Tərs var, inadkar var, öcəşən öc var,
Qeyrət dikəlibsə neylər qadağa?

Haqqa meyillənib haqqı dananlar,
Gözü üstümdədir Tanrının daha.
Yalanı anlayıb Düzü qananlar
Bəlkə də batmazlar bir də günaha.

Dəyib yetişibdir Məkanın dərdi,
Onsuz da son sözü Zaman söyləyir.
Uydurma oyunlar gəldi – gedərdi,
Hayıf ki, yolçunu yoldan eyləyir.

Sən də, oxucu dost, səbr elə bir az,
Bulanan suların durulmağı var.
Dünya yaranışdan olmayıb taraz,
Mizan tərəzinin qurulmağı var.

İnana bilərsən şair sözünə,
Şairin dediyi Allahdan gəlir.
Şəfəqun nuru da göyün üzünə,
Gül kimi açılan sabahdan gəlir.

Son ucu görünür başlanan yolun,
Uğuru Xeyirə yozmağım qalıb.
Sağından-solundan daşlanan yolun
Zəfər dastanını yazmağım qalıb.

Bakı şəhəri 
 Mart- May  2017-ci il
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Tək oğul
(Poema)

              
Bacımın şəhid oğlu Elşadın

     əziz xatirəsinə ithaf edirəm.
      Müəllif.

Proloq

Gözümün  yaşıyla  yoğrulan  şerim
Könlümün  hər  kəsə  hədiyyəsidir.
Dərdimdən,  qəmimdən  doğulan  şerim
Bir  ülvi  dostluğun  mədhiyyəsidir.

İllərdir  sinəmə  zinət  olubdur
Zərif  duyğuların  gövhəri  kimi.
İçimdə  güc  olub,  qüdrət  olubdur
Ləngərli  gəminin  lövbəri  kimi.

Yazmaq  istəsəm  də  şerə  dönməyib,
Vaxtı  çatmayanda  gül  də  açılmaz.
Gördüm  ki,  Tanrıdan  rüsxət  enməyib
Qaçılmaz  olubdur  bu  bəxt,  qaçılmaz.

Bir  gün  də  qələmlə  mən  qoşa  qaldım,
Gündüzüm  gecəmlə  qarışıq  düşdü.
Hissimlə,  duyğumla  baş-başa  qaldım,
Könlümdən  aləmə  bir  işıq  düşdü.
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Yazdım  sevə - sevə  qəlbim  deyəni,
İnsanlıq  hər  şeydən  əzəlmiş,  demə.
Hər  sevgi – bir  ömrün  ləpədöyəni,
İnsana  sevgimiz  gözəlmiş,  demə.

Gördüm  ki,  insanlıq – ali  rütbədə,
Yaşayır  varlığın  şərəfi   kimi.
Yeri  Haqq  yanında,  üst  mərtəbədə,
Ümidin,  gümanın  tərəfi   kimi.

Gördüm  ki,  dünyada  yaxşılar  boldu,
Qəmə  bürünərmiş  yoxsa  bu  dünya.
Yaxşılar  dünyaya  açılan  qoldu,
Yetim  görünərmiş  yoxsa  bu  dünya.

İnsana  arxadır,  dayaqdır  insan
Allahın  bəndəsi – Allaha  bağlı.
Bir  gücdür,  qüdrətdir  hər  quru  güman,
Arzular,  diləklər  sabaha  bağlı.

İnsanlıq  dünyaya  bəzəkdir  hələ,
Etibar,  sədaqət,  vəfa  donunda.
Zamanın  ələyi  sovurmaz  yelə
İşi  insanlıqdan  keçir  onun  da.

... Ömürdən  sayılır  ömrün  hər  anı,
Gördüm  ki,  yazmağım  əbəs  deyilmiş.
Sevgimlə  bəzədim  bu  poemanı,
Bu  da  bir  eşq  imiş,  həvəs  deyilmiş.
  



200

Ziyadxan Budaq

  I

Möhtərəm  oxucum,  rüsxət  ver  mənə,
Qoy  səni  aparım  ötən  illərə.
Güllə  yağışından,  mərmi  səsindən
Sırası  dağılıb  itən  illərə.

Başından  aşmışdı  dərdi  zamanın,
Dünyanın  nazını  çəkən  yox  idi.
Ağrısı – acısı  Azərbaycanın
Qələmə  sığışmaz... Həddən  çox  idi.

İyirminci  əsrin  sonuydu  onda,
Sovetlər  nehrə  tək  çalxalanırdı.
Hər  millət  özünə  ayrı  yol  seçir,
Hərə  öz  gücünə  arxalanırdı.

Böyük  məmləkətin  axır  gümanı
Hamını  özünə  bağlamaq  idi.
Yağlı  tikə  kimi  Azərbaycanı
Əzəl  süfrəsində  saxlamaq  idi.

Yollar  axtarırdı,  vaxt  arayırdı
Niyyəti  mənzilə  tez  çatsın  deyə.
Uzun  budaqları  baltalayırdı
Gövdə  dərinlərə  kök  atsın  deyə.

Yamanca  tapmışdı  işin  çəmini,
Qonşunu – qonşuya  satırdı  Sovet.
Düyünə  döndərib  hər  bir  ilməni
Araya  şər – böhtan  atırdı  Sovet.
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Beləcə... Bir  gün  də  Azərbaycanı
Qana  sürüklədi,  qadaya  çəkdi.
Hiylənin  əliylə  qurub  meydanı
Qonşunun  əliylə  xataya  çəkdi.

“Azadlıq  ummasın  qoy  Azərbaycan,
Qoy  başı  özünə  qarışsın” – dedi.
“Ölümmü?  Qalımmı?  Söyləyən  zaman
Kölə  taleyilə  barışsın» – dedi.

Şər  də  sərgilədi,  böhtan  da  yaydı,
Dedi  ki,  Qarabağ  hay  torpağıdır.
Guya  bu  torpaqlar  bizimki  deyil,
Bizlərə  verilən  pay  torpağıdır.

İllərlə  əl  açıb  dilənən  qonşu
Ağ  libas  büründü  onun  əliylə.
Bizim  qapımızda  sülənən  qonşu
Cəngavər  göründü  onun  əliylə.

Beləcə  başlandı  torpaq  savaşı,
Bəlkə  də  heç  kimə  gərək  deyildi.
Xainin  sapanda  qoyduğu  daşı
Atanlar  özü  də  zirək  deyildi.

Fitnə  uyduranlar  baxıb  uzaqdan
Dovşana  “qaç”  dedi,  tazıya  da – “tut”.
Ayırmaq  adıyla  Haqqı  Nahaqdan
Qovana  “qap”  dedi,  qaçana – “unut”

Yağsız  bir  piltəyə  yağ  da  tökdülər,
Alov  səngimədi,  ocaq  sönmədi.
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Tərəfl ər  inadı  başa  çəkdilər
Heç  biri  yolundan  geri  dönmədi.

II

Ötən  aylar,  keçən  illər
Hədər  olub  ömrümüzdə.
Qanımızı  içən  illər
Kədər  olub  ömrümüzdə.

Çəkmək  olmur  cəza  kimi,
Sızıldayır  əza  kimi!
Ötüşsə  də  qəza  kimi,
Qədər  olub  ömrümüzdə.

Qurtardıqmı  bu  zülümdən,
Bu  bölgüdən,  bu  bölümdən?
Ölüm  nədir,  lap  ölümdən
Betər  olub  ömrümüzdə.

Sən  məni  bağışla,  oxucu  dostum,
Yersiz  söyləmədim  bu  sözləri  mən.
Sən  məni  bağışla,  oxucu  dostum,
İçimin  ahıdır  məni  söylədən.

Dərdimi  deməyə  tək  səni  tapdım,
Hər  şeydən  əzəldir  dostun  köhnəsi.
Qəmin  köhlənini  yenidən  çapdım,
Gözündə  sönməsin  ümid  şöləsi.

Məni  çox  söylədən  o  illər  ki,  var,
Hələ  də  dərd  yeri,  azar  yeridir.
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İçimi  göynədən  o  illər  ki,  var,
Neçə  oğulların  məzar  yeridir

Ömrümdən  ötənlər  şəhid  olubdur,
Uyuyur  tarixin  qolları  üstdə.
Mənim  gözlərimdə  dünya  solubdur,
Xəzan  var  yaşılı,  alları  üstdə.

Əlimdən  tut,  gedək  həmin  illərə,
Gəzək  məzar – məzar  Azərbaycanı.
Gör  kimlər  yem  olub  acı  yellərə,
Kimlərdir  şerimin  baş  qəhrəmanı?

Mən  sənə  Orxandan  Fikrətdən  deyim,
Sən  çalış  sinəni  qəm  dağlamasın.
Dostluqdan  söz  açım,  qeyrətdən  deyim,
Varlığın  bir  anlıq  buz  bağlamasın.

Orxan  da,  Fikrət  də  əsgər  gedəndə
Çağırış  yaşına  çatıb  getmişdi.
Vətənin  bağrını  güllə  didəndə
Gücünü  qeyrətə  qatıb  getmişdi.

Qarabağ  uğrunda  savaş  gedirdi,
Ölkə  özü  boyda  od – alov  idi.
Həyat  axarında  yavaş  gedirdi,
Ölüm  ömürlərə  bir  tilov  idi.

Hələ  ikisi  də  ana  uşağı,
Hələ  bığ  yerində  bığ  olmamışdı.
Hələ  ikisi  də  başıaşağı,
Dönüb  bir  kimsəyə  ağ  olmamışdı.
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Nə  güllə  görmüşdü,  nə  top,  nə  tüfəng,
Bir  toyuq  başı  da  kəsməmişdilər
Ölüm  də  uydurma,  döyüş  də  cəfəng,
Hələ  qonşudan  da  küsməmişdilər.

Nə  isə... Ağdamda – Xındırıstanda
Bir  hərbi  hissəyə  sakin  oldular.
Bu  təzə  məkanda,  təzə  ünvanda
Ülfət  bağladılar,  yaxın  oldular.

(Bu  hərbi  hissənin  yeri,  ünvanı
Hələ  bir  kimsəyə  deyildi  bəlli.
Mayor  Abdullayev – başda  duranı,
Nömrəsi  də  üç  min  altı  yüz  əlli.)

Bu  tale  bir  ömür  qatarı  idi
Yoldaş  nə  deməkdir,  burda  bildilər.
Hərəsi  bir  evin  madarı  idi,
Qardaş  nə  deməkdir,  burda  bildilər.

Barmaqlar  tətiyin  yorğunu  idi,
Güllələr  ölümün  vurğunu  idi.
Ortada  Xeyir – Şər  qırğını  idi,
Sirdaş  nə  deməkdir  burda  bildilər.

Vətənin  dərdinə  dərman  gəlmişdi
Fikrət  Yardımlıdan,  Orxan  Qubadan.
Düşmənin  qətlinə  fərman  gəlmişdi
Fikrət  Yardımlıdan,  Orxan  Qubadan.

“Cəngi”  havasında  dinib gəlmişdi,
Göydən  nida  kimi  enib  gəlmişdi,
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İlahi  qüdrətə  dönüb  gəlmişdi
Fikrət  Yardımlıdan,  Orxan  Qubadan.

İnsafa  gəlmədi  insafsız  güllə
Demədi: “qayıdın,  siz  cavansınız”
Tətikdən  ölümə  uzanan  lülə
Demədi: “qayıdın,  siz  cavansınız”

Şər  çatan  ocaqda  yandı  din – iman,
Üzülən  canlara  olmadı  güman.
Taxsırkar  zamandı,  günahkar  zaman,
Demədi: “qayıdın,  siz  cavansınız”

Onsuz  da  bu  yoldan  dönmək  olmazdı,
Qeyrət  zamanıydı,  hünər  vaxtıydı.
Vətən “Öl!”  desə  də,  dinmək  olmazdı,
Ölüm,  oğulların  təzə  baxtıydı.

Fikrət  də,  Orxan  da  bilirdi  bunu
Saysız  oğullardan  biriydi  onlar.
Vətən  gözləyirdi  oğul  borcunu,
Son  ümid,  son  güman  yeriydi  onlar.

III

Mən  deyim,  sən  dinlə,  oxucum  mənim,
Çalış  ki,  qəhərdən  gözün  dolmasın.
Mənim  gördüklərim – ömrümə  qənim!
Sənin  taleyinə  nəsib  olmasın.
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Vətən  tuş  gəlmişdi  qızıl  gülləyə,
Gecə  də,  gündüz  də  güllələnirdi.
Qarabağ  dönmüşdü  yanan  çəlləyə,
Göydən  qada  yağır,  qan  ələnirdi.

Bizim  könlümüztək  gen  Azərbaycan
Güllə  yağışına  darlıq  edirdi.
Qurbanlar  verirdi,  nə  qədər  qurban,
Nə  fayda?  Torpaqlar  əldən  gedirdi.

Tazının  dişləri  qana  batmışdı,
Dovşanın  Allahı  gözə  dəymirdi.
Böhtanlar  aranı  elə  qatmışdı
Yüz  doğru,  bir  yalan  sözə  dəymirdi.

Fikrət  də,  Orxan  da  görürdü  bunu,
Yalanın  yolunu  kəsmək  vaxtıydı.
Haqsıza  göstərib  Haqqın  yolunu,
Əlini,  qolunu  kəsmək  vaxtıydı.

Əsgər  paltarını  geyəndən  bəri
Onsuz  da  hər  şeyi  öyrənmişdilər.
“Qisas”  kəlməsiydi  dilin  əzbəri,
“Öldü – var,  döndü – yox” – dirənmişdilər!

Döyüşlər  gedirdi  Fərrux  dağında
Güllədən  güclüydü  ürəkdə  nifrət.
Qızıl  güllələrin  lap  qabağında
Qoşa  vuruşurdu  Orxanla Fikrət.

Şəhid  oğulların  sayı  çox  idi,
Hər  eldə,  hər  evdə  yas  çadırları...
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Hələ  ki,  Vətənin  gözü  tox  idi,
Çəpərə  dönmüşdü  bahadırları.

Yüzlərdən  biriydi  Orxanla Fikrət,
Ömrü  güllələrdən  borc  almışdılar.
Bir  ümid  yeriydi  Orxanla  Fikrət,
Vətənə  gərəkli  güc  olmuşdular.

Topların  səsindən  qulaq  batanda
Biri  o  birinə  sipər  olurdu.
Güllələr səngiyib  döyüş  yatanda
Biri  o  birindən  xəbər  alırdı:

- Necəsən? Sağsan?
- Hə.
- Allaha  şükür!
- Bəs  sən  necə?
- Yaralı  deyiləm.
- Allaha  şükür!

Beləcə  hər  dəfə  baş – başa  qalıb
Dostlar  söylədilər:  Allaha  şükür!
Ömrü  güllələrin  əlindən  alıb
Baxtı  əylədilər – Allaha şükür!

Beləcə  ötüşdü  həftələr,  aylar,
Güllələr  al – qana  büründü,  keçdi.
Tükəndi  sıralar,  azaldı  saylar,
Ölüm  lap  yaxında  göründü,  keçdi.

Bir  gün  də... uzağa  getmədi  Ölüm,
Sağ  əli  sol  əldən  aralı  saldı.



208

Ziyadxan Budaq

(Burda ,  oxucu  dost,  titrədi  əlim),
Fikrəti  Orxanın  əlindən  aldı...

Güllələr  ağlamadı,
Güllənin  nə  vecinə?
Lülələr  ağlamadı,
Lülənin  nə  vecinə?

Marığa  yatan  güldü,
Gülləni  atan  güldü.
Günaha  batan  güldü,
Gülənin  nə  vecinə?

Olum – Ölüm  qarışdı,
Olum  Haqla  barışdı.
Ölən  yurda  yaraşdı,
Ölənin  nə vecinə?

Göz  yaşları
           selə  döndü
                 Orxanın,
Ağladı
        ürək  dostu
                  bir  insanın
                          yoxluğuna
                               yana – yana.
Qana  susayan
               güllələr
         başı  üstdə
                 yelə  döndü
                        Orxanın,
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Ağladı
       ölümün
            lap  yaxında
                    olduğunu
                          
                  qana – qana
Ağladı
     Fikrətlə
              keçən
                ağrılı – acılı

                      günləri 
                             ana – ana.

IV

Fikrətin  nəşini  aparan  maşın
Üçrəngli  bayrağa  büründü,  getdi.
Həmişə  tozanaq  qoparan  maşın
Xəcalət  içində  süründü,  getdi.

Dörd  əsgər  gedirdi  əli  silahlı,
Heç  biri  dinmirdi  günahkar  kimi.
Zamanın  bir  üzü  şəhid  soraqlı,
O  biri  üzündə - dünya  kar  kimi.

Yradımlı  dağları  təmkinli  durdu,
Qoynundan  yol  verdi  şəhid  köçünə.
Yollar  yolçusuna  bir  qala  qurdu,
Bir  elin  möhnəti  qondu  bürcünə
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Kəndə  şəhid  gəldi... Səs  düşdü  kəndə,
Bir  az  gec  dedilər  Yaqub  kişiyə.
Qəm  köçü  yolundan  ayaq  çəkəndə
Qonşular  əl  qatdı  evə - eşiyə.

Kəndin  harayını,  elin  hayını
Dürüst  anlamadı  Səlminaz  ana.
Götürə  bilmədi  şəhid  payını
Hələ  gəlin  ana,  sərvinaz  ana.

Gəldi  yığın – yığın  el  adamları,
Şəhid  anaları  yığışıb  gəldi.
Dağlar  car  elədi  sərt  nidaları,
Yaxın – uzaq  kəndlər  axışıb  gəldi.

Mahalın  dərdiydi  bu  evin  dərdi,
Analar  saç  yoldu,  şivən  qopardı.
Bura  yağı  gəlsə  fəğan  edərdi,
Cəllad  rəhmə  gələr,  insaf  tapardı.

Qəmli  bayatılar  sel  kimi  axdı,
Sızladı  ürəklər,  göynədi  ruhlar.
Şəhid  anaları  yandırdı – yaxdı,
Göyləri  bürüdü  çəkilən  ahlar:

Dağlar  başı  ala  qar,
Alaçalpoq,  ala  qar.
Çoxluca  qar  yağmışdı,
Yağmamışdı  belə  qar.

Durnalar  köçündən  geri  dönmüşdü,
Qartallar  qayadan  yerə  enmişdi.
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Dağ  da  dillənmişdi,  daş  da  dinmişdi,
Bir  ana  oğluna  ağı  deyirdi.

Qəmə  köklənmişdi  vaxtın  ahəngi,
Vaxtsız  saralmışdı  güllərin  rəngi.
Kədər  köhlən  idi,  dərd  də  üzəngi,
Bir  ana  oğluna  ağı  deyirdi.

Talenin  təkəri  dönürdü  burda,
Bir  yurdun  ocağı  sönürdü  burda.
Bir  ata  oğulsuz  ölürdü  burda,
Bir  ana  oğluna  ağı  deyirdi.

Qabağa  yeridi  el  ağsaqqalı
Bir  anlıq... Hamıdan  üzür  dilədi.
Elin  adətinə  kökləyib  halı
Bütün  məmləkətə  səbir  dilədi.

On  doqquz  yaşında  oğul  itirmək
Böyük  bir  millətin  baxtıdır, - dedi.
Elin  adətidir  yası  bitirmək,
Şəhidi  dəfn  etmək  vaxtıdır, - dedi.

Bilirəm  çətindir  qəmdən  sovuşmaq,
Bilirəm  çətindir  dəmə  uyuşmaq.
Tanrıya  üz  tutmaq,  Haqqa  qovuşmaq
Şəhidin  şəhidlik  haqqıdır, - dedi.

Sonra  da  söz  aldı  dostlar,  qohumlar,
Qəzəblər  kükrədi,  nifrətlər  daşdı.
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Fikrətdən  danışdı,  yandı  yaxınlar,
Şəhidlik  ucaldı,  yurda  yaraşdı.

Ürəklər  alışdı,  dodaqlar  yandı,
Çıxışlar  uzandı,  vaxtı  əylədi.
Dünya  başdan – başa  qara  boyandı,
Bir  cavan  yazar  da  şeir  söylədi:

Qoy  öyünsün  Ulu  Varlıq  Haqq  dərgahı  yerimizdir,
Şəhid  adı  müqəddəsdir,  məbədimiz,  pirimizdir.
Göy  üzündə  ruhumuzdur,  sıramızda  birimizdir,
Ülviyyətin,  qüdsiyyətin  aynasıdır  şəhidimiz.

Ana  yurdun  bitirdiyi  hər  çiçəkdən  ətri  gələr,
Dəstələyib  dəstə  tutsam,  qiymətindən  qədri  gələr.
Torpaq  onun,  o – torpağın,  hər  qarışdan  xətri  gələr,
Yer  üzündə  ölməzliyin  mənasıdır  şəhidimiz.

Yağı  düşmən  öyünməsin!  Halayımız  pozulmayıb!
Ölüm – dirim  meydanında  Xeyir  Şərə  yozulmayıb.
Şəhidliyə  gedən  yolda  zəfərimiz  az  olmayıb!
Bir  Qüdrətin  özülüdür,  mayasıdır  şəhidimiz!

Nə  hiyləyə  aldanmaram,  nə  kələyə  bac  vermərəm,
Bir  tərpənməz  qayayam  ki,  hər  küləyə  bac  vermərəm.
Tor  quranlar  gözləməsin!  Mən  tələyə  bac  vermərəm,
Qeyrətimin  ulduz  kimi  ziyasıdır  şəhidimiz.

Hünər  ölməz!  Əməl  itməz!  İlmə - ilmə  çözələnər,
Qərinələr  ötüşdükcə  yada  düşər,  təzələnər.
Gələn  nəsil  şərəfi nə  nələr  yazar,  təzə  nələr...
İnsanlığın  əbədiyyət  dünyasıdır  şəhidimiz!
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Əsgərlər  adından  Orxan  danışdı,
Danışdı  Fikrətin  dönməzliyindən.
Dodağı  od  tutdu,  dili  alışdı,
Danışdı  dostunun  ölməzliyindən.

Sonra  da  bir  anlıq  tutulub  qaldı,
Gözüylə  aradı  Yaqub  dayını.
Səlminaz  anaya  bir  nəzər  saldı,
Çatdırdı  g n özüylə  könül  payını.

Dedi:  İzin  verin  bu  gündən  belə
Sizə  ata  deyim,  ana  söyləyim.
And  içim,  söz  verim  bu  ağır  elə,
Yarımçıq  bir  ömrü  davam  eyləyim.

Çəkərəm  bu  yükün  ağırlığını,
Bir  ömrü  yaşatmaq  şərəfi m  olar.
Dözərəm,  nə  qədər  çətin  olsa  da,
Bu  yolda  Haqq  mənim  tərəfi m  olar.

Bircə  xahişim  var,  inanın  mənə,
Mənim  dediklərim  qətiyyətimdir.
Döyüşlər  qurtarar,  gələrəm  yenə,
Görərsiz,  oğulluq  saf  niyyətimdir.

Sonra  da gurladı  yaylım  səsləri,
Sınan  ümidlərə  qol – qanad  verdi.
Torpağa  qoyulan  Vətən  əsgəri
Soyuq  məzarlara  bir  həyat  verdi.
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V
Döyüşlər  uzandı,  uzandı  xeyli,
Araya  gəlmədi  barışıq  meyli.
Qalxdı  Azərbaycan  Güney – Quzeyli
Qarabağ  bizimdir!  Bizimdir! – dedi.

Fürsət  qəfi l  qalxan  borana  keçdi,
Üstünlük  arxadan  vurana  keçdi.
Ruhumuz  göylərdə  tarana  keçdi,
Qarabağ  bizimdir!  Bizimdir! – dedi.

Ölüm  can  istədi,  həyat  vermədi,
Qartal  lələk  saldı,  qanad  vermədi.
Yağı  umduğunu  inad  vermədi,
Qarabağ  bizimdir!  Bizimdir! – dedi.

Öcəşən  tərslərin  öcünə  bax  bir!
Boylan  qalasına,  bürcünə  bax  bir!
Halay  pozanların  gücünə  bax  bir!
Qarabağ  bizimdir!  Bizimdir! – dedi.

Kəsildi  uzaqdan  uzanan  əllər,
Aləmə  faş  oldu  fi tnələr,  fellər.
Haqqı  Haqq  evinə  çatdıran  dillər
Qarabağ  bizimdir!  Bizimdir! – dedi.

Dil  açdı,  danışdı  yurdun  adı  da,
Qaranın  rəngi  də,  bağın  dadı  da.
Danışdı  bu  yurdun  dostu,  yadı  da,
Qarabağ  bizimdir!  Bizimdir! – dedi.
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Müdrik  qoca  kimi  dünya  özü  də,
Haqqı  Haqq  yerində  görmək  istədi.
Dağılan  yolu  da,  itən  izi  də
Əzəl  yiyəsinə  vermək  istədi.

...Bir  nəhəng  ağacdır  kökü  dərində
Barını  yetirib  Xeyrin,  Şərin  də.
İnsanı  saxlayıb  insan  yerində,
Hərəyə  bir  xalı  salmayıb  dünya.

Nə  qədər  qan  axıb  bir  cığır  üstdə,
Min  ağrı  yaşayıb  hər  acı  səsdə.
Ölən  də  onundur,  öldürən  kəs  də,
Kimsədən  intiqam  almayıb  dünya.

Tanrının  əliylə  yanıb  kürəsi,
Heç  deyən  olmayıb  kütdü  kündəsi.
Göydə  Allahı  var,  yerdə - bəndəsi,
Arxasız – köməksiz  qalmayıb  dünya.

Bəli
              Tanrının  
                       yerdəki  əli
           dadına
                    çatdı
                         dünyanın.
Bir  
                güclü  kişinin
                              pər  təki
                                       əli
                    dərd  yükünü
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çiynindən
                                        atdı
                                          dünyanın.
Çaqqalın
                     çaqqallığını 
                                     da,
   ona 
                  mey  verən
               
baqqalın

                           baqqallığını
                                           da
                                 aləmə
                                      bəyan
                                             elədi.

 Cınqırını
         çıxarmadı
                            silahlar  da,
 daha
              güllə  səslərindən
                         diksinmədi
                   sabahlar  da.
Beləcə
           atəşkəsi

                          ümidlərə
                                həyan
                                     elədi.
Bir  sakitlik
                     çökdü
                             Qafqazlara.
Elə  bil
                   güclü  əl
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tərs  şillə
     oldu
                                  şahbazlara.
Varlığı  
                   Xeyrə,
                əməlləri
                       şeirə
                           yaraşdı
                                   özünün də.

Ər  yurdunda  ər  oğlutək  ərənləşib  ərən  olub,
İldırımı  göy  üzündən  salxım – salxım  dərən  olub.
Öz  ömrünü  pay  eyləyib  ömürlərə  verən  olub,
Bir  varlığın  özü  boyda  qüdrətidir  güclü  kişi.

Od  götürüb,  ocaq  çatıb  Dədəm  Qorqud  ocağından,
Ana  yurda  nur  paylayıb  zəkasının  çırağından.
Bir  ağacın  bəhrəsidir,  gen  düşməyib  budağından.
Türk  oğlunun,  türk  qızının  qeyrətidir  güclü  kişi.

Haqq  yolundan  dönməzliyi  Şər  qüvvəyə  çidar  olub,
Xeyrin  dizi  büdrəyəndə  səsi  Haqqa  çatar  olub.
Arzuları,  əməlləri  sıralanıb  qatar  olub,
Qoy  öyünsün  Azərbaycan!  Şöhrətidir  güclü  kişi.

Ər  oğullar,  nər  oğullar  hər  əsrdə  bir  yetişib,
Uğuruna  Tanrı  çıxıb,  ona  görə  pir  yetişib.
Zamanına  sirdaş  olub,  varlığıyla  sirr  yetişib,
İnsanlığın  tükənməyən  sərvətidir  güclü  kişi.

Başa  qalxıb,  başda  durub,  Xətaitək  şahım  olub,
Bir  hiss  kimi,  duyğu  kimi  ürəyimə  yaxın  olub.
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Adı – sanı  cəsarətim,  yoxluğu  da  ahım  olub,
Ruhun  qəlbə,  qəlbin  cana  ülfətidir  güclü  kişi.

Tarixləşib  tarix  olub,  indi  səsi  Haqdan  gəlir,
Ötən  andan,  keçən  dəmdən,  dastanlaşan  vaxtdan  gəlir.
Millətimin  qürur  payı  Tanrı  verən  baxtdan  gəlir,
Hər  sözümün,  söhbətimin  zinətidir  güclü  kişi.

VI

Ölümdən
          qayıdırdı
   neçə  il  öncə
              ölümə  doğru
                         gedən  oğullar.
Qazi  kimi
           qayıdırdı
    bir  vaxt
                 şəhidliyi
           varlığına
                   qalxan
                     edən  oğullar.
Bir  
    xəcalət  yükü  varıydı
                          çiyinlərində
             qürbətə  dönən
                     torpaqların
                           məlul
                                 baxışlarından.
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Bir  də...
         güllə  harayında
                        itən  səslərdən,
Vətən  
        torpağında
                    məzar – məzar
                       bitən  kəslərdən.
Qan  qoxusu
               aparırdılar
                        əyinlərində
Güllələrin 
           
dəlmə - deşik
                           naxışlarından.
Bir  vaxt
          yollara  sığmayıb
                           getmişdi
                            oğulların  
                                     axını.
İndi
     yollar
           qayıdanlara
                       yoldaş  etmişdi
                               anaların
                                       ahını.
Ölüm  səfərindən
                   geri  dönənlər
          öz  boynuna
                        götürmüşdü
                    günahkarın
                               günahını  da,
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Hələ  
      zəfərini
               yaza  bilməmişdi
                                 deyə.

Güllələr  səngiyib  atəş  kəsəndə
Orxan  geri  döndü  el – obasına.
Yurdda  bir  azadlıq  mehi  əsəndə
Quşlar  da  sığındı  öz  yuvasına.

Anası  Yasəmən  qol – qanad  açdı,
Fəsəli  bişirdi,  plov  dəmlədi.
Sevinci  çağladı,  fərəhi  daşdı,
Qonum – qonşuları  evə  cəmlədi.

Orxanın  gəlişi  ömrü  uzatdı,
Dünyaya  sığmadı  Gülbala  dayı.
Möhnəti  unutdu,  nisgili  atdı,
Ruhuna  dad  verdi  Tanrının  payı.

Oğlu  şəhid  olan,  oğlu  itən  də
Gizlində  ağlayıb  görüşə  gəldi.
Həsrət  ağacıtək  yolda  bitən  də
Dərdini  saxlayıb  görüşə  gəldi.

Yasəmən  anayla  Gülbala  dayı
Eşidib – biləndən  ayıbdır  dedi.
Onsuz  da  bizimdir  bu  sevinc  payı,
Balası  öləndən  ayıbdır  dedi.

Şadlıq – şadyanalıq  bircə  gün  oldu,
Sırası  seyrəldi  gəlib – gedənin.
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Atəşkəs  hər  yerdə  toy – düyün  oldu,
Dərdi  azalmadı  dərdi  ötənin.

Orxan  da  gözündən  yayınıb  elin,
Uzaq  Yardımlıya  yollanıb  getdi.
Qaralan  ocağın,  sovrulan  külün
Yandığı  yerləri  ziyarət  etdi.

...Orxanın  gəlişi  bir  ömür  verdi
Səlminaz  anaya, Yaqub  kişiyə.
Elə  bil  ulduzlar  bir  çələng  hördü,
Elə  bil  nur  doldu  evə - eşiyə.

Gəldi  axın – axın  el  adamları,
Orxanı  tanıyan,  tanımayan  da.
Gəldi  xatırlayıb  son  nidaları
O  vaxtlar  Orxana  inanmayan  da.

Orxan  da  bağrına  basdı  hamını,
Görüşdü  öz  eli,  obası  kimi.
Ülfətin  dadını,  mehrin  tamını
Yurd  bildi  öz  doğma  Qubası  kimi.

O  gündən  başladı  ata – oğulluq,
O  gündən  başladı  ana – balalıq.
İnam  öz  sözünü  dedi  biryolluq
Endi  aralığa  Haqdan  halallıq.

Odu  azalarmı  oda  yananın?
Orxanın  gəlişi  ara  vermədi.
Bir  oğul  itirən  ata – ananın
Dərdi  boy  atsa  da,  sıra  vermədi.
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Orxanı  Fikrətə  əvəz  bildilər,
Qırılan  ümidə  bir  calaq  oldu.
Təzə  ruh  bildilər,  nəfəs  bildilər,
Yaşamaq  istəyi  bir  bulaq  oldu.

Bu  sevgi  ötəri  həvəs  olmadı
Səlminaz  anaya,  Yaqub  kişiyə.
Orxan  dediyindən  geri  qalmadı,
Oğultək  yapışdı  evə - eşiyə.

Beləcə  başlandı  bir  ömrün  yolu,
Çətinlik  Orxanın  yoldaşı  oldu.
Dünyada  nə  var  ki,  dostluqdan  ulu?
Mətinlik  Orxanın  yoldaşı  oldu.

Orxanın  işindən  razı  qaldılar
Yasəmən  anayla  Gülbala  dayı.
Onlar  da  araya  körpü  saldılar,
Onlar  da  yaşatdı  bu  haqqı – sayı.

Yasəmən  anayla  Gülbala  dayı
Bir  gün  Yardımlıya  qonaq  getdilər.
Bu  görüş – Orxanın  oğulluq  payı,
Bu  şirin  dostluğu  bayram  etdilər.

Çoxaldı  görüşlər,  saya  gəlmədi,
Ellər  alqışladı  bu  saf  niyyəti.
Tale  ayrılığı  rəva  bilmədi,
Zaman  başa  çəkdi  bu  qətiyyəti.

O  dağ,  bu  dağ  bir  oldu,
İki  uzaq  bir  oldu.
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Odla  çıraq  bir  oldu,
Talenin  işinə  bax!

İllər  gözümü  oydu,
İllər  ömrümdən  doydu.
Axır  yoluna  qoydu,
Talenin  işinə  bax!

Qəmin  ömrü  kəm  oldu,
Sonda  dönüb  dəm  oldu.
Bir  işığa  cəm  oldu,
Talenin  işinə  bax!

Ümid  yeri  bir  oldu,
Bir  də  döndü  pir  oldu!
Bir  İlahi  sirr  oldu – 
Talenin  işinə  bax!

Can  ayrıdır,  ürək – bir!
Ev  ikidir,  dirək – bir!
Süfrə  birdir,  çörək – bir,
Talenin  işinə  bax!

Bol  imiş  dünyanın  sorğu – sualı!
Yaşamaq  mümkünmü  başı  havalı?
Dolaşdı  Orxanın  fi kri,  xəyalı
Dağı  Yardımlıda,  düzü  Qubada.

Bu  tale  özü  də  qucaqdı,  qoldu,
Nə  qədər  istəsən  sevgisi  boldu.
Bu  da  bir  cığırdı,  bu  da  bir  yoldu
Yönü  Yardımlıda,  izi  Qubada.
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Zaman  sınaq  saldı,  bir  yol  dinmədi,
İçinin  ocağı,  odu  sönmədi.
Nə  də  inadından  geri  dönmədi,
Könlü  Yardımlıda,  özü  Qubada.

Şirin  xəyallara  dustaq  olmadı,
Dünyanın  varına  müştaq  olmadı.
Oğulluq  borcundan  uzaq  olmadı,
Fikri  Yardımlıda,  sözü  Qubada.

Gah  oralı  oldu,  gah  da  buralı,
Düşmədi  könüldən,  gözdən  aralı.
Nə  fərqi,  olsa  da  yurdu  haralı,
Canı  Yardımlıda,  gözü  Qubada.

VII

Qanlı  döyüşlərdən  iki  il  keçdi,
Vətən  də  özünə  təzə  yol  seçdi.
Qırılan  ümidlər  qol – qanad  atdı,
Zaman  ürəklərə  bir  sevinc  qatdı.
İllər  üstümüzdən  axdı  su  kimi,
Təzə  nələr  oldu,  nələr,  bu  kimi.
Amma  unutmadıq  ötən  anları,
Tökülən  qanları,  itən  canları.
Hələ  də  döyüşlər  yedəkdə  idi,
Barmaqlar  hələ  də  tətikdə  idi.
Dünya  öz  içində  susurdu  hələ,
Öcəşən  öcləri  pusurdu  hələ.
Oğullar  hələ  də  oyaq  idilər,
Yurda,  məmləkətə  dayaq  idilər.
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Bizim  şerimizin  baş  qəhrəmanı
Yorub  saxlamışdı  vaxtı,  zamanı.
Yel  kimi  keçirdi  baharı,  qışı,
Özündən  xəbərsiz  ötürdü  yaşı.
Yadına  düşmürdü  toy  da,  nişan  da,
Gör  nələr  yaratmış  Tanrı  insanda!
Məsləki,  amalı  oğulluq  idi,
Fikri  qəti  idi,  biryolluq  idi.
Anası  Yasəmən  üzülürdü  çox – 
Oğlu  yaşa  dolur – gözaltısı  yox!
Atası  Gülbala  dinmirdi  hələ,
Atalıq  taxtından  enmirdi  hələ.
Hər  şeyin  vaxtı  var – deyirdi  ata – 
Gərək  oğul  sevə,  bir  kama  çata.
Səlminaz  ana  da  həvəs  içində
Yaquba  söz  açdı  bir  gün  biçində.
Biçini  qurtaraq,  Qubaya  gedək,
Gülbala  qardaşla  bir  söhbət  edək.
Birləşək,  Orxana  nişan  eləyək,
Bizə  də  Allahdan  oğul  diləyək.
Yasəmən  bacı  da  rahatlıq  tapsın,
Orxan  da  eşq  adlı  bir  köhlən  çapsın.

Ay  oxucum,  ayaq  saxla,
Gəl  mehir  sal,  ülfət  bağla.
Bu  kitabı  aç,  varaqla,
Səbrini  bas,  oxu,  nolar.

Nağıl  deyil,  dastandı  bu,
Bar  gətirmiş  bostandı  bu.
Dostluqdandı,  dostdandı  bu,
Səbrini  bas,  oxu,  nolar.
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Oxumağın  zəhmət  olsun,
Həm  də  mənə  hörmət  olsun.
Qoy  lap  dönüb  töhmət  olsun,
Səbrini  bas,  oxu,  nolar.

Sənə  ümid  bəsləyirəm,
Səni  tez – tez səsləyirəm.
Səndən  kömək  istəyirəm,
Səbrini  bas,  oxu,  nolar.

Mətləbdən  uzağa  düşməyək,  dostum,
Keçilən  yolları  qayıtmaq  olmur.
Hər  fi kri  bir  nurlu  sabaha  yozdüm,
Axırda  gördüm  ki,  tökülən  dolmur.

Səlminaz  ana  da,  Yaqub  kişi  də
Vaxtın  ölçüsünü  belə  tutmuşdu.
Bu  idi  dünyanın  son  gərdişi  də,
Vaxtı  dananları  vaxt  unutmuşdu.

Odur  ki,  getdilər  biçindən  sonra,
Yaylağın  arana  köçündən  sonra.
Getdilər  istəyin  gücündən  sonra,
Belə  doğmalığa  nə  demək  olar?!

Quba  gen  açıldı  bir  qucaq  kimi,
Qəlbləri  isitdi  od – ocaq  kimi.
Oldular  bir  kökdə  qol – budaq  kimi,
Belə  doğmalığa  nə  demək  olar?!

Hər  sözün  başında  Orxan  dayandı,
Hər  ürək  bir  təzə  eşqə  boyandı.
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Vaxt  da  silkələndi,  baxt  da  oyandı,
Belə  doğmalığa  nə  demək  olar?!

Hərə  gördüyünü  tərif  elədi,
Hərə  bir  gözəli  nura  bələdi.
Tanrı  fərəh  verdi,  sevinc  ələdi,
Belə  doğmalığa  nə  demək  olar?!

Sonda  Yardımlıdan  bir  qız  seçdilər,
Dedilər  Ülkərdir  qızların  başı.
Toy – nişan  vaxtını  ölçüb – biçdilər,
Tez  düşə  bilərdi  dağların  qışı.

Ülkər  qonşusuydu  Səlminazgilin.
Yaxşı  tanıyırdı  Orxan  özü  də.
Bir  eybi  yox  idi  bu  təzə  gülün,
Odur  ki,  olmadı  ayrı  sözü  də.

O  biri  həftənin  bir  gözəl  günü
Dördü  də  yığışıb  elçi  getdilər.
Zaman  unudarmı  o  əzəl  günü?
Nisgilli  ürəklər  kama  yetdilər!

Toy da  elədilər  haylı – haraylı,
Hələ  Yardımlının  qışı  düşməmiş.
Burda  hər  sevincin  yeri  bir  ayrı,
Bir  yurda  gün  doğdu  vaxt  ötüşməmiş.

Yaqubun
             gözünə  köçürdülər
                         təzə  gəlini.
Səlminazın
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könlünə  köçürdülər
                         təzə  gəlini.
Qəhəri
         boğazına  tıxlanmış
                  yurdun
                      varlığına  içirdilər
                               təzə  gəlini.
Gördülər
            oğul  toyu
                   belə  olurmuş.

Gördülər
         yurdun
                 axar  suyu
                   belə  olurmuş.
Amma
          bilmədilər:
        bu  toy  
             talenin  səxavətimi,
        yoxsa
                  zamanın  qəbahətimi?

Bu  toyun  üstündən  on  gün  keçməmiş
Bir  də  bəzədilər  təzə  gəlini.
Yolları  qar  tutub  boran  kəsməmiş
Quba  qarşıladı  gül – bülbülünü.
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VIII

Yurda  Günəş  doğmuşdu
Evə  gəlin  gələndən.
Göydən  sevinc  yağmışdı
Evə  gəlin  gələndən.

Xəyal  yerə  enmişdi,
Gerçəkliyə  dönmüşdü.
Arzular  da  dinmişdi
Evə  gəlin  gələndən.

Dünya  xətirli  idi,
Güldən  ətirli  idi.
Ev  də  qədirli  idi
Evə  gəlin  gələndən.

Dünyaya  sığmırdı  Yasəmən  ana,
Gülbala  dayının  kefi   kök  idi.
Daha  nə  olardı  bundan  o  yana?
Səadət  biryollu,  ünvan  tək  idi.

Sevən  ürəklərin  sevgisi  dərin,
Eşqi  bir  nəğmənin  bəstəsi  idi.
Evin  bəy – gəlini  şirindən – şirin,
Elə  bil  bir  çiçək  dəstəsi  idi.

Ömrün  üfüqləri  bahar  nəfəsli,
Gələn  sabahları  gül  qoxuyurdu.
Sevgi  dünyasının  bu  təzə  fəsli
Bülbül  avazında  Şur  oxuyurdu.
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Tanrı  yandırmışdı  yanan  çırağı
Ziyası  yurdumun  naxışı  idi.
Gəncliyin  dil  açan  odu – ocağı
Vətənin  nur  dolu  baxışı  idi.

...Orxanın  taleyi  bir  dastan  idi,
İgidi,  qoçağı  Orxanın  özü.
Orxan  öz  yolunda  bir  aslan  idi,
Biriydi  məramı,  biriydi  sözü.

Oğulluq  şərəfi   çətin  olsa  da,
Səlminaz  anaya  oğul  olmuşdu.
Yaqubun  gözündə  dünya  solsa  da,
Ümidi  Orxanla  yaşa  dolmuşdu.

Ona  inanmışdı  tanıyan,  bilən,
Elin  oğlu  kimi  eldə  var  idi.
Bir  vaxt  Yardımlıya  dost  kimi  gələn
İndi  bir  budaqda  təzə  bar  idi.

Odun  gətirirdi,  biçin  biçirdi,
Bordaq  cöngələrə  yem  də  verirdi.
Toyları,  yasları  Yaqub  seçirdi,
Hara  lazımdısa,  o  göndərirdi.

O  yandan  səsləyib  əl  eləyirdi,
Görüşək  deyirdi  dostu,  yoldaşı.
Hərdən  də  atası  “gəl”  eləyirdi
Gileyli  görəndə  qohum – qardaşı.

Yollarda  keçirdi  Orxanın  ömrü,
Vaxtı  əyləməyə  vaxtı  yox  idi.
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Rahatlıq  tapmırdı,  dinclik  bilmirdi,
O  evdə,  bu  evdə...  qayğı  çox  idi.

Orxanın  qəhrindən  əzab  çəkirdi
Gülbala  dayı  da,  Yaqub  kişi  də.
Hərəsi  bir  evdə  tədbir  tökürdü,
Odur  ki,  cəm  oldu  bir  gün  beşi  də.

Dedilər  yığışıb  bir  maşın  alaq,
Qoy  bunu  könlünə  salmasın  Orxan.
Bizlər  də  biryolluq  arxayın  olaq,
Bu  qədər  yollarda  qalmasın  Orxan.

Böyüklər  düz  ölçüb,  düz  də  biçmişdi,
Gedib  Masallıdan  maşın  aldılar.
Maşını  Orxanın  özü  seçmişdi,
Odur  ki,  hər  biri  razı  qaldılar.

Kimsənin  nisgili  yox  idi  daha,
Daha  müşküllər  də  asan  olmuşdu.
Dünyanın  gözü də  tox  idi  daha,
Orxan  öz  bəxtini  yazan  olmuşdu.

Orxanın  könlündə  bir  təpər  idi
O  yanda  Gülbala,  bu  yanda  Yaqub.
Hərəsi  basılmaz  bir  çəpər  idi,
O  yanda  Gülbala,  bu  yanda  Yaqub.

Vətənin  cənubu  şimal  olmuşdu,
Yolları  yeyilib  şümal  olmuşdu.
Bu  şirin  həyatdan  xoşhal  olmuşdu
O  yanda  Gülbala,  bu  yanda  Yaqub.
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Biri  o  birinin  gərəyi  idi,
Arxası,  dayağı,  köməyi  idi.
İkisi  bir  canın  ürəyi  idi,
O  yanda  Gülbala,  bu  yanda  Yaqub.

Getməyə - gəlməyə  maşın  var  deyə
Yasəmən  ana  da  gedirdi  tez-tez.
Səlminaz  ananı  qaldırır  göyə,
Yaquba  bacılıq  edirdi  tez – tez.

Gah  olur  Ülkər  də  yanında  gedir,
Hərdən  də  Ülkəri  tək  göndərirdi.
Hər  belə  görüşü  toy – bayram  edir,
Səlminaz  Tanrıya  baş  endərirdi.

Ülkər  gəlin  kimi  ayaq  açandan  
Ətri  çilənmişdi  evə - eşiyə.
Gəlinlik  edirdi  ürəkdən,  candan
Səlminaz  anaya,  Yaqub  kişiyə.

Üzləri  gülürdü  ərlə  arvadın
Sevinc  ürəklərə  məlhəm  olmuşdu.
Tamı  şirin  idi  indi  həyatın
Ümid  də,  inam  da  məhrəm  olmuşdu.

Ülkərdə  bir  sevinc  sorağı  vardı,
Nəvə  gözləyirdi  nənə - babalar.
Onsuz  da  həsrətin  meydanı  dardı,
Bir  tədbir  tökmüşdü  yenə  babalar.
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Qoy  səni  yormayım,  oxucu  dostum,
Bir  az  da  danışım  nağıl  dilində.
Yol boyu  xəyalı  gerçəyə  yozdum,
Ömrünü  azaltdım  ayın,  ilin  də.

Sayılıb  qurtardı  sayılı  günlər,
Tanrının  verdiyi  vaxt  gəlib  çatdı.
Dünyaya  bir  oğul  gətirdi  Ülkər,
Dünya  bir  dünyalıq  sevincə  batdı.

Şadlandı  Ülkərin  ata – anası,
Gülbala  dayı  da  toy – büsat  qurdu.
Yasəmən  ananın  təzə  dünyası
Keçib  ürəklərin  başında  durdu.

Qurbanlıq  qoç  kəsdi  Yaqub  kişi  də
Səlminaz  ananın  sevinci  daşdı.
Yardımlı  dağları  bayram  elədi,
Mahala  yayıldı,  yurda  yaraşdı.

Doğmalar  yığışıb  gəldilər  bir  gün
Yenə  Yardımlıya,  Səlminazgilə.
Dedilər  bu  yurdun  qoy  üzü  gülsün,
Qoy  burda  ad  qoyaq  bu  təzə  gülə.

Yenə  də  hamıdan  dilli – dilavər,
Yenə  çox  danışan  Yasəmən  idi.
Dedi : Ay  Səlminaz,  xeyir – dua  ver,
Ad  qoymaq  şərəfi   bil  ki,  sənindi.

Bəlkə  gözləmirdi  Səlminaz  bunu,
Odur  ki,  tapmadı  özündə  qüdrət.
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Yasəmən  söylədi:  götür  oğlunu,
İzn  ver,  adı  da  qoy  olsun  Fikrət!

IX

Günlər  mahnı  kimi  bəstələnirdi,
Aylar  çiçək  kimi  dəstələnirdi.
İllərin  axarı  çaya  dönmüşdü,
Sellərin  saldığı  haya  dönmüşdü.
Bizim  şerimizin  baş  qəhrəmanı
Ömürdən  sayırdı  ötən  hər  anı.
Yaqub  kişi  ilə  Səlminaz  ana
Yaşamaq  həvəsi  verirdi  ona.
Dəstəyi  anası,  atası  idi,
Ülkər  də  eşqinin  butası  idi.
Gülşəndə  gülüydü  balaca  Fikrət,
Orxana  güc  idi  bu  təzə  qüdrət.
O  yandan  Ülkərin  ata - anası
Bir  ümid  yeriydi  ona  ən  azı.
Beləcə  doğmalar  verib  əl - ələ
Zinət  olmuşdular  hər  iki  elə.
Ellər  də  bəyənib  alqışlayırdı,
Hər  kəsə  bir  sevgi  bağışlayırdı.

Yağ  içində
              böyrək  kimi,
Neçə  canda
              bir
                  ürək  kimi
     böyüdürdülər
                balaca  Fikrəti.
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Səlminaz  ananın
            gözlərinin
                    qarası  idi,
            ürəyinin  
                      parası  idi,
Ruhuna  büküb
            hamıdan
                  gizlin  saxladığı
                         yarası  idi
                            balaca  Fikrət.
Yaqub  kişinin
                 qırılan  ümidinin
                         dayağı  idi
                              balaca  Fikrət.
Başlarını  qatırdılar
                      bu  balaca  
                                ilə.

Gələn  sabahlarını
                   oyadırdılar
                           bu  balaca  
                                     ilə.
Elə  bil
       Yasəmən  anaya
                       qıymırdılar,

Elə  bil 
        Ülkərin
                 anasıgilə
                     qoymurdular
                              bu  sevimlini.
Bu  şirinlik
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 hamıya
                    şirin  idi.
Bu  şirinlik
            daha
                  kök  atmışdı,
               kökü  çox  
                            dərin  idi.

Beləcə  keçirdi  ömür  də,  gün  də,
Bəxtiyar  günləri  saymağa  dəyməz.
Bir  bahar  fəsliydi  ömrün  üzündə,
Tanrı  verdiyini  yaymağa  dəyməz.

Qayğısız  günlərdən  biriydi  bir  gün,
Orxana  zəng  vurdu  Səlminaz  ana.
Dedi  ki,  Yaqubun  halı  çox  üzgün,
Aparmaq  lazımdır  həkim  yanına.

İşini  buraxıb  tez  yola  düşdü,
Çatdı  Yardımlıya  Orxan  vaxtında.
Əvvəl  doğmalarla  bir -bir  görüşdü,
Sonra  da  düşündü  xəstə  haqqında.

Orxanla  danışıb  Səlminaz  ana
Qonşu  Masallını  məsləhət  bildi.
Orda  qıtlıq  yoxdur  dava – dərmana,
Orda  hər  həkim  də  şəfalı  əldi.

Elə  bu  ümidlə  çıxdılar  evdən,
Maşın  tərpənəndə  qaş  qaralırdı.
Ulduzlar  nurunu  salırdı  göydən,
Yollar  gah  uzanır,  gah  daralırdı.
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Dolanbac  yolların  zəhmi  ağırdır,
Dolanır  əcəlin  kələyi  kimi.
Yolçusu  kim  olsa,  bil  ki,  fağırdır,
Yeriyir  Tanrının  mələyi  kimi.

Orxan  tək  olsaydı,  bu  gecə  vaxtı
Əti  ürpəşərdi,  qorxardı  bəlkə.
Yaxşı  ki,  üzünə  baxmışdı  baxtı,
İtmişdi  qorxunun  saldığı  kölgə.

Qəfi ldən  gözünə  bir  işıq  düşdü,
Bir  az  sağa  çəkdi  maşını  Orxan.
Maşın  yoldan  çıxıb  xeyli  sürüşdü,
Bir  anda  itirdi  başını  Orxan.

...Yatmadı,  gözlədi  Səlminaz  ana,
Axşamdan  gedənlər  geri  dönmədi.
Darıxdı,  zəng  vurdu  tez – tez  Orxana,
Nə  fayda,  bircə  yol  Orxan  dinmədi.

...Kəndə  xəbər  yaydı  bir  kənd  uşağı,
Dedi  ki,  gecəmiz  çox  sərt  ötüşüb.
“Şəlalə  yolu”ndan  bir  az  aşağı
Bir  maşın  sürüşüb  dərəyə  düşüb.

Sözün  yanlışı  var,  yalanı  olmaz,
Bir  azdan  doğruldu,  düz  oldu  xəbər.
Ölümün  atı  da  gecikib  qalmaz,
Tükləri  ürpədən  söz  oldu  xəbər.

Maşın  da  bəlləndi,  ölən  kəslər  də,
Orxanla  Yaquba  ağladı  hamı.
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Qəm  gözdə  gölləndi,  kədər – üzlərdə
Dərddən  dərd  götürdü  el  izdihamı.

...Orxanın  nəşini  gətirən  dəstə
Xəbəri  Qubaya  tez  verməmişdi.
Bir  eli  kökləyib  bayatı  üstdə
Ağı  söyləməyə  söz  verməmişdi.

Odur  ki,  sarsılıb  qəfi l  xəbərdən
Yasəmən  ana  da  söndü  şam  kimi.
Vurulan  zərbədən,  dəyən  xətərdən
Ağılar  səsləndi  ittiham  kimi.

Nə  deyim,  oxucum,  bu  olayları
Söyləmək  də  çətin,  yazmaq  da  çətin.
Gözümdə  həyatın  sərt  dolayları,
Əyləmək  də  çətin,  pozmaq  də  çətin.

***

Yetim  böyüyürdü  balaca  Fikrət,
İndi  iki  evin  güman  yeriydi.
Bu  günü  qaranlıq,  sabahı – zülmət,
Hələ  ki,  özünün  yaman  yeriydi.
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Epiloq

Könlüm  dediyini  yazmadım  hədər,
Qələm  yersiz  sözdən  xeyli  uzaqdır.
Zamandan  gileyim  dünyalar  qədər,
Zamana  hörmətim  qucaq – qucaqdır.

Mənim  yazdıqlarım  mənimki  deyil,
Dünyanın  üzüdür  söz  güzgüsündə.
İnsanın  əyninə  paltar  kimidir,
Biçilib  zamanın  öz  ülgüsündə.

Qalmışam  od  ilə  su  arasında
Zamanı  söyümmü?  Söyə  bilmirəm.
Nəyim  var  dünyanın  üz  qarasında?
Zamanı  öyümmü?  Öyə  bilmirəm.

Ayın  camalı  var,  Günəşin  nuru,
Qaralan  kösövün  yanmağı  yoxdur.
İnsanlıq – bulağın  gözütək  duru,
Zamanın  bulanıq  suları  çoxdur.

Ötəri  buludtək  ötməyib  hələ,
İnsanlıq  şah  kimi  başda  dayanıb.
Zaman  etdiyini  gətirmir  dilə
Nifrətə,  lənətə  dünya  boyanıb.

Düşünüb  dostluqdan  söz  açdım  bir  az,
Sonra  da  zamana  zinət  elədim.
Məsəldir: “tək  atın  meydanı  olmaz”,
Dostluğu  zamana  qüdrət  elədim.
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Mənim  söylədiyim  dostluq  dastanı
Süzülüb  zamanın  ruhundan  gəlir.
Göylərə  qaldırıb  insan  insanı
Sorağı  uzaqdan,  yaxından  gəlir.

Könlümün  səsidir,  duyğumun  sözü,
Yazmışam  zamanın  diktəsi  kimi.
Bir  dərin  mənadır  dostluğun  özü
Mənim  dastanımın  nöqtəsi  kimi.

        Bakı  şəhəri,
           2016-cı il.
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