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VƏTƏN

Möhkəm dayan, ay Vətən! 
Sənin başına dönüm. 
Ölüm, əvvəl torpağa, 
Sonra daşına dönüm. 
Bu təzadlı dünyada, 
Üzü dönük dünyada, 
Mən niyə ölmədim ki?! 
Qalıb nələri gördüm, 
Nələr görmədim, Vətən!
Oğul gördüm, 
Yolunda can verdi,  
Şəhid oldu. 
Oğul gördüm, 
Yolunda əl verdi, ayaq verdi, 
Canı yarıcan oldu, 
Vətən üçün savaşda, 
Şəhidə şahid oldu.
Oğul gördüm qürbətdən, 
Sənə daş atdı, Vətən, 
Əli də qurumadı. 
Hədyan dedi danışdı, 
Dili də qurumadı. 
Qurban olum, ay Vətən, 
Sığın mənim içimə. 
Səni qorumaq üçün, 
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Qoy canına bürünüm, 
Sinəndə daşa dönüm. 
Düşmənin sənə atdığı daş da, 
Mənim daşıma dəysin. 
Sapı bizdən olan baltalar, 
Mənim başıma dəysin, 
Ölüm mən sənə görə, 
Təki sən yaşa, Vətən! 
Atasından, anasından küsən, 
Sapı bizdən olan baltalar,  
Səni baltalayır. 
Sənin suyunu içib, 
Çörəyini yeyənləri gördüm, 
Quduzlaşıb, 
Canavar tək ulayır. 
Qürbətə çəkilib,  
Arxanca it kimi hürür. 
Qürbət küçələrdə meydan sulayır, 
Sənin qüdrətini görəndə 
Susur, 
Tülkü kimi quyruq bulayır. 
Milyonların içində beş-altı nadan olar, 
Nadanlar nə bilir ki, 
Vətən elə anadır, 
Anaya daş atmazlar. 
Sənə daş atanlara, 
Haqqını halal etmə, 
Halal etmə, Vətən!
 
                                           2019, 5 aprel
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YAXŞI YOL

(Hərbi xidmətə yola düşən bacım oğlu Orxana)

Bildirişi almısız, sabah əsgər gedirsiz. 
Gedin, sizə yaxşı yol, Azərbaycan əsgəri. 
Əsgər gedərsiz deyə, bu gün bayram edirsiz, 
Edin, sizə yaxşı yol, Azərbaycan əsgəri!

Hara getsəz gələrəm, şəhər, kəndə gələrəm, 
Sevmişəm Qarabağı, düşüb bəndə gələrəm. 
Siz hərbi and içəndə, durub mən də gələrəm, 
Gedin, sizə yaxşı yol, Azərbaycan əsgəri!

Gələrəm, Xankəndinə, Xocalıya gələrəm, 
Ağdam, Şuşa, Laçına, Qubadlıya gələrəm, 
Cəbrayıl, Füzuliyə, Zəngilana gələrəm, 
Gedin, sizə yaxşı yol, Azərbaycan əsgəri!

Qarabağda döyüşüb, savaşı çözün, gəlin, 
Düşməni qovmaq nədi, qəbrini qazın, gəlin. 
Siz qələbə qazanın, siz tarix yazın, gəlin, 
Gedin, sizə yaxşı yol, Azərbaycan əsgəri!

                                              2018, 1 iyul
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MƏNİM HƏR ŞEYİM YOXDU 

(«E.Vəliyevin şeirlərini oxuyanda adama elə gə-
lir ki, onun hər şeyi var və həyatda çatışmayan bir 
şeyi yoxdu» deyən tanınmış jurnalist və gözəl insan 
Elçin Əlibəylinin fikirlərindən təsirlənib yazdım.) 

Mənim hər şeyim yoxdu! 
Bir boğazlıq ünüm var. 
Ağ günümə bələnən, 
Neçə qara günüm var. 
İstəyirsən, qoy deyim, 
Nəyim yoxdu, nəyim var. 
Bir dəst ucuz kostyumum, 
Bir də ağ köynəyim var. 
Bir az da böyümüşəm, oda mənə dar gəlir. 
Mənim hər şeyim yoxdu! 
Bir gün gəlsən görərsən, 
Kənddə kiçik bir daxmam, 
Həyətimdə bağım var. 
Üç balaca otaqda, üç oğul böyütmüşəm, 
Sonra da bölgü etdim, 
Hər uşağa bir otaq, 
Mənə otaq çatışmır. 
Eh, bu nədir ki, qəm çəkim, 
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Mənim dərdim bu deyil, mənim dərdim ağırdı. 
erməni Qarabağda at oynadır qadası, 
Torpağı qan qoxuyan Xocalı, Xocavənddə, 
Ağdamda çörək yeyir. 
Cəbrayıl, Zəngilanda, Xankəndi, Qubadlıda, 
Füzuli, Ağdərədə, Laçında, Kəlbəcərdə, 
Şuşada hava udur, 
Mən isə Lənkəranda, 
Burda havam çatışmır. 
Üzümə baxma, qardaş, 
İçim dağım-dağımdı, ürəyi yaralıyam. 
Bu yaranı sağaldan təbib də, loğman da var, 
Dərman, dəvam çatışmır. 
Vətənimin torpağı girov düşüb, əsirdi. 
Baxma ki, yeriyirəm, 
İçimdə yıxılmışam. 
Boyum bu boyda deyil, 
İçimdə sıxılmışam. 
Bu Vətən torpağını zaman-zaman böldülər, 
O taylı, bu taylıyam, 
Bəlkə ona görədir, boy atdım, böyümədim. 
Yıxıldım, əyilmədim, 
Sıxılsam da sınmadım. 
İçimdə Vətən adlı qüruruma sığındım. 
Mənim heç nəyim yoxdu! 
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Varım Qarabağdadı, ruhum Qarabağdadı, 
Xəyalım Qarabağda... 
Orda günü qarayam. 
Vətən mənim ürəyim, 
Mən ürəyi parayam. 
 
                                          2018, 26 may
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QOY ZƏFƏR GÜNÜ OLSUN

İgidlər, yaraqlanın! Düşmənə qor göstərək, 
Açılan səhərimiz, qoy zəfər günü olsun. 
Düşmən sülh anlamadı, biz ona zor göstərək, 
Açılan səhərimiz, qoy zəfər günü olsun.

Nizam var ordumuzda, qüdrət var ordumuzda, 
Biz Həzilər nəsliyik, qeyrət var qanımızda. 
Hər qarışı müqəddəs, bu gözəl yurdumuzda, 
Açılan səhərimiz, qoy zəfər günü olsun.

Deyirlər zülmət olur gecələr Qarabağda. 
Gedək işıq yandıraq, hər evdə, hər ocağda. 
Qırxqız, Hoçazda olaq, Murovda, Dəlidağda, 
Açılan səhərimiz, qoy zəfər günü olsun.

Ağdamdan hücum edək, and içək Xocalıda. 
Laçında can-can deyib, qovuşaq Qubadlıda, 
Şuşada, Kəlbəcərdə, Füzuli, Zəngilanda, 
Açılan səhərimiz, qoy zəfər günü olsun.

 
                                       2019, 28 yanvar
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SEVİNƏK YENİ İLDƏ
 
Qoy arzular çin olsun, açılan səhər kimi. 
Ömrünüz gül qoxusun, açan çiçəklər kimi. 
Hər gün abad olunan, gözəl şəhərlər kimi, 
Kəndlər də abad olsun, sevinək yeni ildə.

Qəzəbdən, kindən qaçaq, sevməyi adət edək, 
Allaha səcdə edək, hər gün ibadət edək. 
Kasıblara əl tutaq, xəstə ziyarət edək, 
Qoy məzlumlar şad olsun, sevinək yeni ildə.

Ordu səfərbər olsun, düşməni əzə bilək, 
Torpağıma uzanmış qolları kəsə bilək. 
Ağdamı, Kəlbəcəri, Şuşanı gəzə bilək, 
Qarabağ azad olsun, sevinək yeni ildə.

                                        2018, 31 dekabr
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BAĞIŞLA

Bağışla şəhidim, bağışla bizi, 
Ağlaya bilmədik cəbhədə sənə. 
Qan tökdüyün,  
can verdiyin, 
Qarabağda gül bitirə bilmədik. 
Vətən torpağını işğaldan azad etmək üçün, 
Səngərdə səfərbər ola bilmədik. 
Sənintək, 
Qarabağda düşmənlə üz-üzə döyüşməyə, 
Cəsarətimiz çatmadı. 
Düşmənə müxalif ola bilməsək də, 
İqtidara müxalif olduq. 
Axışdıq Bakı küçələrinə, 
Meydanlarda mitinq etdik. 
Ağa-qara dedik, 
Özümüzü-özümüzə nümayiş etdik, 
Millət, içimizdəki qara yaranı görüb, 
Arxamızca gəlmədi… 
Dağılışdıq, 
Təkləndik. 
Sonra tək-tək, 
Üz tutduq İçərişəhərə, 
Sökülməyən qala divarlarına, 
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Sökürlər deyə, qara yaxdıq. 
Keçmədi qaramız, 
Sağalmadı yaramız.
 
                                          2019, 1 may



ADAM TƏK 
QALANDA 
DARIXIR, 
ANAM...
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ADAM TƏK QALANDA DARIXIR, ANAM

Məni tək qoymusan yol ayrıcında, 
Adam tək qalanda darıxır, anam. 
Babayam, bir ana ehtiyacında, 
Adam tək qalanda darıxır, anam.

Atam səndən əvvəl getdi, gəlmədi, 
Gündüzümü gecə etdi, gəlmədi, 
Gedib Tanrısına yetdi, gəlmədi, 
Adam tək qalanda darıxır, anam.

Ovutmur ki məni nə dolu, nə kəm, 
Qardaş yox dərdini, yükünü çəkəm. 
Atam yox, anam yox, yalqızam, təkəm, 
Adam tək qalanda darıxır, anam.

Gündüzlər məst olub, dəmdən yazıram. 
Doludan, boşluqdan, kəmdən yazıram. 
Gecələr tək qalıb qəmdən yazıram, 
Adam tək qalanda darıxır, anam.

Köç nədi, köç edən sonalar bilir, 
Doluban, boşalan xanalar bilir. 
Təkliyi, tək olan analar bilir, 
Adam tək qalanda darıxır, anam.
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Bir axşam, bir gecə, bir sabah bilir. 
Bir haray, bir fəryad, bir də ah bilir. 
Tək olan, tək qalan, tək Allah bilir, 
Adam tək qalanda darıxır, anam.

                                        2019, 21 aprel
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ANA

Sən mənsiz neynirsən, ana, 
O dünyada kiminlə dərdləşirsən? 
Mən bu dünyada, özüm özümlə dərdləşirəm. 
Söylə, hansı yaxşıdı,  
bu dünya, 
yoxsa o dünya. 
Söylə ordada varmı, 
ev dərdi, 
iş dərdi, 
çörək dərdi, 
Qız dərdi, oğul dərdi. 
Söylə, nə var o dünyada? 
kənd varmı, 
şəhər varmı. 
Bağ necə, bağça necə, 
Ordada gül açırmı? 
De görüm, necə olur, 
oranın yayı, qışı. 
Orda kim var, 
adam var, yoxsa insan?! 
Hansı dildə danışır, 
o dünyanın sakinləri, 
Hansı dildə şeir yazır şairləri. 
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Bilirsən, ana 
keçən gecə səni yuxuda gördüm, 
Sakit, 
səssiz, 
Üzündə nur, 
gözündə nur, 
Həmən ətir, 
həmən qoxu. 
Söylə, 
cənnətin ətri beləmi olur, ana! 
Yox demə, 
Yox demə, ana! 
Ayağı altı cənnət olan ananın, 
Yeri də cənnət olar. 
Əgər bilsəm ki, cənnətdə deyilsən, 
Cəhənnəmə inanmaram.
 
                                       2019, 24 fevral
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YOXDU Kİ

Eh, bəxtəvər olmuşam, mən uşaqlıq çağında. 
İlahi nur var idi, atamın ocağında. 
Baş qoyardım, yatardım anamın qucağında, 
Hanı o taxtım-tacım, indi taxtım yoxdu ki.

Anamla evdən çıxıb, biz əl-ələ gedərdik, 
Bibim gilə gedəndə, gülə-gülə gedərdik, 
Əmimgilə gedərdik, dayımgilə gedərdik, 
İndi vaxtım daralıb, indi vaxtım yoxdu ki.

O zamanlar bacılar, qardaşdan yarıyardı, 
Ölüm cavan deyildi, qocalar qarıyardı. 
Vaxt var idi, gözəllər telimi darıyardı, 
Onda bəxtəvər idim, indi bəxtim yoxdu ki.

Atam, anam gedəni, mənim yüküm ağırdı, 
İllərdən dənə-dənə başıma qar yağırdı. 
Dünən gecə yuxuda, anam məni çağırdı, 
Ona can deyəcəkdim, durub gördüm yoxdu ki.

 
                                         2019, 10 fevral



HƏR GÜN 
SEVGİ GÜNÜDÜ
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QADINLAR

Tanrı gözəlliyi qadına verdi, 
Ətirli çiçəkdi, güldü qadınlar. 
Qadınsız bu dünya qaranlıq yerdi, 
Ziyadı, işıqdı, nurdu qadınlar.

Sən dərdini alıb çinlə, görərsən, 
Ağrı-acısıyla inlə, görərsən, 
Qəlbinin səsini dinlə, görərsən, 
Segah, çahargahdı, şurdu qadınlar.

Mərhəmət nə gəzir biganələrdə, 
Heç ağıl olmur ki, divanələrdə. 
Evi bərbad olan viranələrdə, 
Gör neçə xanələr qurdu qadınlar.

Söndürmə eşqini, közü qızıldı. 
Nə desə xırdala, sözü qızıldı. 
Var-dövlət axtarma, özü qızıldı, 
Ləldi, cəvahirdi, dürdü qadınlar.
 
                                         2019, 15 iyul
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GEDƏRƏM

Gəl sənə ipucu verim, 
Bilirəm, necə gedərəm. 
Gündüzləri çox sevirəm, 
Gedəndə gecə gedərəm.

Saat birdə hazırlaşıb, 
Mən saat üçdə gedərəm. 
Heç ürəyimi sıxmaram, 
Sağ çiynim üstə gedərəm.

Demərəm, ağrı-acımı, 
İçimə çəkib gedərəm. 
Cücərməmiş sözlərimi,  
Dibçəyə əkib gedərəm.

Sən ki, gülü çox sevirsən, 
Gül kimi solub gedərəm. 
Səni pərişan etmərəm, 
Üzünə gülüb gedərəm.
 
                                       2019, 27 iyun
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İLK MƏHƏBBƏTİM

Qırx il, qırx gündür ki, görüşmürük biz, 
Açılmayan sirdi ilk məhəbbətim. 
Yenə röyalarda sevişirik biz, 
Tilsimdi, sehrdi ilk məhəbbətim. 

Güldü, dərmirəm ki, əlimdən düşər. 
Adın çəkmirəm ki, dilimdən düşər. 
Yanıram, sönəndə külümdən düşər, 
Tilsimdi, sehrdi ilk məhəbbətim.

Məni tək görəndə görüşə gəlir. 
Gah çölə, gah evə, gah işə gəlir. 
Sevgidi, eşq adlı döyüşə gəlir, 
Tilsimdi, sehrdi ilk məhəbbətim.

Qırx il yol eylədim, yolda görmədim. 
Getdim Xanbulana, göldə görmədim. 
İçimdə olanı, çöldə görmədim, 
Tilsimdi, sehrdi ilk məhəbbətim.

Mən təki bəndəni o bəndə salıb, 
Cismimi buraxıb, ruhumu alıb. 
Mən ki qocalıram, o cavan qalıb, 
Tilsimdi, sehrdi ilk məhəbbətim.
                                            2019, 14 iyun
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BAYRAMINIZ MÜBARƏK

Yaz gəlir, çiçək açır, gül də ürəyim kimi, 
Siz ey çiçək qadınlar, bayramınız mübarək! 
Tanrı sizlərə verib, ilahi gözəlliyi, 
Siz ey göyçək qadınlar, bayramınız mübarək!

Kişilər də qoruyur, ülvi mehrlərini, 
Kimsə aça bilməyib, eşqin sehrlərini, 
Şairlər sizə yazır sevgi şeirlərini, 
Siz ey göyçək qadınlar, bayramınız mübarək!

Hər biriniz gülsünüz, anasız, bacısınız, 
Ürəyiniz imanlı, mömünə, hacısınız, 
Namusum, qeyrətimsiz, başımın tacısınız, 
Siz ey göyçək qadınlar, bayramınız mübarək!

Canından can verənlər, sizlərə canım deyir 
Kimisi, qurban olum, oduna yanım deyir. 
Kimisi anam deyir, kimisi xanım deyir, 
Siz ey göyçək qadınlar, bayramınız mübarək!

Bilməm ki, bu dünyanın, göyü nədi, yeri nə. 
İlahi möcüzədi, gedə bilməm dərinə. 
Sizə hədiyyə etdim, şerimi gül yerinə, 
Siz ey göyçək qadınlar, bayramınız mübarək!

                                                2019, 8 mart
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QƏDRİMİ BİLMƏDİN 

Sən nədən qədrimi bilmədin, gülüm! 
Demədin binəva ağlaya bilər. 
Bu vaxtsız-vədəsiz gələn ayrılıq, 
Mənim ürəyimi dağlaya bilər. 

Ürəyimdə qaldı arzu, diləyim, 
Kimə arxalanım, boşdu kürəyim. 
Axı daş deyil ki, mənim ürəyim, 
Bir gün dəniz kimi çağlaya bilər. 

Uydun bir gözəlin xumar gözünə, 
Aldandın əğyarın şirin sözünə. 
Gün gələr, açılmaz, sənin üzünə 
O da qapıları bağlaya bilər. 

Üzümə qapılar bağladığın tək, 
Bu sevən qəlbimi dağladığın tək, 
Məni yarı yolda saxladığın tək, 
Səni yarı yolda saxlaya bilər. 
 
                                      2018, 10 oktyabr
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DƏYDİ 

Bircə dəfə ox atmışdım, 
Mənim oxum daşa dəydi. 
Gecə bəd yuxu görmüşdüm, 
Gerçək oldu, başa dəydi. 

Oyunu qura bilmədim, 
Tərpəndim, dura bilmədim. 
Hədəfi vura bilmədim, 
Yandan keçdi, boşa dəydi. 

Rəvan söylədim sözümü, 
Göstərdim yanan közümü. 
Bircə dəfə mən gözümü,  
Gözə vurdum, qaşa dəydi. 

İşıq olub nur saçmışdım, 
Qəmdən-qussədən qaçmışdım. 
Mən sevgiyə əl açmışdım, 
Gözdən axan yaşa dəydi.  

                                   2018, 1 oktyabr
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HƏR GÜN SEVGİ GÜNÜDÜ

Sevginin günü olmur, ayı olmur, qadası, 
Hər gün sevgi günüdü, hər gün sevənlər üçün. 
Sevgi elə güldü ki, heç vaxt solmur, qadası, 
Hər gün sevgi günüdü, hər gün sevənlər üçün.

Bir insanın dəyəri, onun payında deyil, 
Çiçəyin gözəlliyi, onun sayında deyil, 
Gülüm, sevənlər günü, fevral ayında deyil, 
Hər gün sevgi günüdü, hər gün sevənlər üçün.

Biz gələn gündə gəlib, gedər, getdiyimiz gün. 
Sevgini dərk etmişik, idrak etdiyimiz gün. 
Vüsal günümüz olub, kama yetdiyimiz gün, 
Hər gün sevgi günüdü, hər gün sevənlər üçün.

Sevgi ürəkdə olur, sevgi baxmır ki yaşa, 
Sevgimiz var Kəbəyə, Kəbədə qara daşa, 
Allaha imanımız sevgidi başdan-başa, 
Hər gün sevgi günüdü, hər gün sevənlər üçün.

Mən dünəni, bu günü, bir də sabahı sevdim. 
Bir məzlumun şəninə edən günahı sevdim. 
Sən də Allahı sevdin, mən də Allahı sevdim, 
Hər gün sevgi günüdü, hər gün sevənlər üçün.

                                        2019, 22 fevral
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QİSMƏT DEYİLMİŞ

Canım, məndən incimə, yanına dönəcəkdim, 
Dönə bilməmişəmsə, demək qismət deyilmiş. 
Arandan dağa qalxdım, qar yağdı, yol buz oldu, 
Enə bilməmişəmsə, demək qismət deyilmiş.

O gün məclisdə idik, yenə düşdüm hədəfə, 
Mənə də söz verdilər, sağlıq dedim şərəfə. 
Mən baxdım sola, sağa, amma ki, sən tərəfə, 
Çönə bilməmişəmsə, demək qismət deyilmiş.

Məqam oldu sözümlə, şəkər oldum, bal oldum, 
Məqam oldu söz uddum, ürəyi xal-xal oldum, 
Məqam oldu dinmədim, mən də nitqi lal oldum, 
Dinə bilməmişəmsə, demək qismət deyilmiş.

Elmi dərk edə bilsən, yox çətini, asanı, 
Nə bildimsə öyrətdim, verdim ona ehsanı. 
Mənə düşmən kəsilən, əfv etdiyim insanı, 
Yenə bilməmişəmsə, demək qismət deyilmiş.

Dünya əbədi deyil, ömür başa çatar ha! 
Adəm oğlu kimdi ki, o zamanı qaytara. 
Yüyürüb, çatmadığım, çıxıb gedən qatara, 
Minə bilməmişəmsə, demək qismət deyilmiş.

                                          2018, 13 dekabr
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 DƏLİ GÖZÜMƏ GİRİR

Daha sevməkdən keçib, vuruldum o gözələ, 
Sinəsində daş-qaşı, ləli gözümə girir. 
O dəli sevgimizi, pünhan saxlamaq üçün, 
Dedim məndən uzaq gəz, dəli gözümə girir.

Donunda çiçək şəkli, elə bil gül geyinib, 
Demişdim qalın geyin, gedib pul-pul geyinib. 
Parça ürəkdən nazik, bədənə tül geyinib, 
Qolları açıq qalıb, əli gözümə girir.

Göydən sevgi ələnir, yağışı çəkir məni, 
Donundakı o güllü, naxışı çəkir məni. 
Üz-üzə dayananda, baxışı çəkir məni, 
Külək zülfün darayır, teli gözümə girir.

Danışıb dinmək olmur, zalım qızı söz çəkir, 
Gah gizli, gah aşikar, yana-yana köz çəkir. 
Aman Allah, neyləyim, bu gözəllik göz çəkir, 
Ayaq nazik, bel nazik, beli gözümə girir.

 
                                          2019, 10 may
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MƏN SƏNİ BELƏCƏ UNUDACAĞAM

Darıxsam, sahilə yol tutacağam, 
Mən səni beləcə unudacağam. 
Yolda kimsəsizə əl tutacağam, 
Mən səni beləcə unudacağam.

Buz kimi əriyib, axmayacağam, 
Şəklini sinəmə taxmayacağam. 
Daha gözəllərə baxmayacağam, 
Mən səni beləcə unudacağam.

Yadıma düşəndə, tez yatacağam, 
Durub, mən dənizə daş atacağam. 
Qələmlə, kağızla baş qatacağam, 
Mən səni beləcə unudacağam.

Mən ilham pərimdən söz umacağam, 
Söz ilə yanmağa köz umacağam. 
Ta səni görəndə göz yumacağam, 
Mən səni beləcə unudacağam.
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Vəfası olmur ki, hər bir gözəlin. 
Mən tək, bəxti olmur şerin, qəzəlin, 
Əldən ələ keçsə, boş qalar əlin, 
Mən səni beləcə unudacağam.

Bilmirəm, sən necə unudacaqsan, 
Bir neçə gün keçə, unudacaqsan, 
Bəlkə də bu gecə unudacaqsan, 
Mən səni beləcə unudacağam.

Bir az rəngim qaçar, bir az solaram, 
Bir az boşalaram, bir az dolaram, 
Sonra bir xanımla tanış olaram, 
Mən səni beləcə unudacağam.
 
                                       2019, 28 yanvar
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XƏBƏRİN YOX

 
Sənin o gül camalına, ilk baxışdan vuruldum, 
Gülüm, sən bir mələksən, özündən xəbərin yox. 
Könlümü ovsunlayan, sehri gözündə gördüm, 
Məni tilsimə salan, gözündən xəbərin yox

Dilin mənə şirindi, dedim baldı, dedin yox. 
Yanağın tər qonçədi, dedim aldı, dedin yox. 
Dodağının üstündə, dedim xaldı, dedin yox, 
Yanağında xalın var, üzündən xəbərin yox.

Tax eynəyi gözünə, baxma mənə gözünlə. 
Azad et xəyalımı, sən aparma özünlə. 
Əllərin buz kimidi, içindəki közünlə, 
Məni oda salmısan, közündən xəbərin yox.

Lal baxışlar baxışdı, sən sükuta dözmədin. 
Bir az güldün, danışdın, o sevgini çözmədin. 
Mənə yox da demədin, ümidimi üzmədin, 
O vaxt mənə verdiyin, sözündən xəbərin yox.

 
                                            2018, 3 dekabr
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SƏNƏ GÖRƏ

Məni imtahan etmə, ay gözümün işığı, 
Bilirsən ki, sınaqdan çıxaram sənə görə. 
Bu can evi nədir ki, mən qurduğum binadır, 
Bilirsən ki, yıx desən, yıxaram sənə görə.

Sənə aşiq olanda, baxmadım ki, yaşına, 
Gəl üzərlik yandırım, duz çevirim başına, 
Gör necə vurulmuşam kipriyinə, qaşına, 
Özümü eşq oduna, yaxaram sənə görə. 

Ocaqda od sönməsə, yanan közə gəlmərəm. 
Özüm söz sərrafıyam, şirin sözə gəlmərəm. 
Məndən nigaran olma, qorxma gözə gəlmərəm, 
Yaxama göz muncuqu taxaram sənə görə.

Mən ki, vəfa görmədim, bu boş, fani dünyadan, 
Əvvəli bir an olan, sonu ani dünyadan. 
Bilirəm can alandı, amma cani dünyadan, 
Üz çevirə bilmərəm, baxaram sənə görə.

Aldanmadım dünyanın malına, daş-qaşına. 
O nə vaxt qıymayıb ki, məzlumun göz yaşına. 
Boş dünyanı qaxaram, dolu dünya başına, 
Vallah-billah qaxaram, qaxaram sənə görə.

                                          2018, 14 noyabr
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EŞQ

Eşq də, adam kimidi, 
O da bir vaxt doğulur. 
O da intihar edir, 
O da bir vaxt boğulur.

Eşqin də bəxti olur, 
Tam olur, para olur. 
Alnındakı yazısı, 
Ağ olur, qara olur.

Şəkərdi, bal kimidi, 
Bir şirin sözə gəlir. 
Bəzən bir bədnəzərin 
Gözündə gözə gəlir.

Onda od var, alov var, 
Tel-tel yanır, qıvrılır. 
Sədaqətdən bərkiyir, 
Xəyanətdən qırılır.

O da öz yarı ilə, 
Ömrünü bölə bilir. 
Bəzən insandan əvvəl, 
Can verib ölə bilir. 
                                    2018, 9 noyabr
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DƏNİZİM 

(Nəvəm Dənizə ithaf edirəm)

Dünya qucağımdadı, 
Dənizim, ay Dənizim. 
Sevinc ocağımdadı, 
Dənizim, ay Dənizim.

Gözlərimdə xalımsan, 
Əhvalımsan, halımsan, 
Sən ki, mənim balımsan, 
Dənizim, ay Dənizim.

Dedim, bu qız incidi, 
Babanın sevincidi, 
Duyğu məndən incidi, 
Dənizim, ay Dənizim.

Al deyəndə, alırsan, 
Qal deyəndə, qalırsan. 
Babaya əl çalırsan, 
Dənizim, ay Dənizim.
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Ay sevincim, fərəhim, 
Ay döyünən ürəyim. 
Sən ey arzu, diləyim, 
Dənizim, ay Dənizim.

Dilimdə nitqim, nidam, 
Yeni qafiyəm, hecam 
Dəniz qoxulu misram, 
Dənizim, ay Dənizim.

Bakı, ana Vətənin, 
Xəzər ortağın, tənin, 
Gah mənim, gah nənənin, 
Dənizim ay Dənizim.
 
                                      2018, 27 dekabr
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NECƏ SEVMƏYİM

Al yanağı tərdir, tər sinə məxmər, 
Tək-tək düzülsə də, hər sinə məxmər. 
İçi pambıq kimi, tərsinə məxmər, 
De, belə gözəli necə sevməyim. 

Baxdım xumarlandım, göz belə olmaz, 
Dilindən ləl çıxır, söz belə olmaz. 
Dəyməmiş yandırır, köz belə olmaz, 
De, belə gözəli necə sevməyim. 

Donunda qırmızı, alımı deyim, 
Üzündə gözəllik xalımı deyim, 
Ləbində xarlanan balımı deyim, 
De, belə gözəli necə sevməyim. 

Cənnət burdadırsa, orda kəm olsun, 
Burda sevinc olsun, orda qəm olsun. 
Ordakı cəhənnəm, cəhənnəm olsun, 
De, belə gözəli necə sevməyim. 

O mənə naz edir, naz keçə bilməm, 
Allah, bu gözəldən vaz keçə bilməm. 
Sevmək günahdırsa, yaz, keçə bilməm, 
De, belə gözəli necə sevməyim. 
                                          2018, 22 İyul
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SƏNƏ YAZMIRAM

Nahaq ümidlənmə vəfasız gözəl, 
Sənə yazmıram ki, şeirlərimi. 
Mənim yazdıqlarım özəldi, özəl. 
Sənə yazmıram ki, şeirlərimi.

Mən dağ adamıyam, dağa yazıram, 
Qaraya yazıram, ağa yazıram. 
Soldan başlayıram, sağa yazıram, 
Sənə yazmıram ki, şeirlərimi.

Dərəyə yazıram, düzə yazıram. 
Şaxtaya yazıram, buza yazıram. 
Əhdə dönük çıxan, üzə yazıram, 
Sənə yazmıram ki, şeirlərimi.

Küləyə yazıram, külə yazıram, 
Pərdəyə yazıram, tülə yazıram. 
Çiçəyə yazıram, gülə yazıram, 
Sənə yazmıram ki, şeirlərimi.

Üzdə xal görürəm, xala yazıram, 
Başda şal görürəm, şala yazıram. 
Eşq əhli görürəm, hala yazıram, 
Sənə yazmıram ki, şeirlərimi.
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Payıza yazıram, yaza yazıram, 
Ədaya yazıram, naza yazıram. 
Adın bilmədiyim qıza yazıram, 
Sənə yazmıram ki, şeirlərimi.

                                         2018, 4 dekabr
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LƏNKƏRAN GÖZƏLLƏRİ

Günəşin şöləsindən, yanağına al düşüb, 
Bilməm hansı şanadan, dodağına bal düşüb. 
Yəqin gözə gəlib ki, gözlərinə xal düşüb, 
Gözəllər gözəlidi, Lənkəran gözəlləri. 

Bulaq başında gördüm, elə bildim sonadı, 
Gələndə qoşa gəlib, gözəllər yan-yanadı. 
Bu gün qızdı, gəlindi, sabah gözəl anadı, 
Gözəllər gözəlidi, Lənkəran gözəlləri. 

Cəsarətin yoxdusa, gendə qalıb göz atma, 
Səni sözlə sındırar, aman Allah, söz atma. 
Eşqi nazdı, çəkməsən, o sevgini oyatma, 
Gözəllər gözəlidi, Lənkəran gözəlləri. 

Güldən gözəl gözəllər, aşiqi bəndə salıb. 
Gözəllik bir sehrdi, sehri kəməndə salıb. 
Kimisini şəhərə, kimini kəndə salıb. 
Gözəllər gözəlidi, Lənkəran gözəlləri. 
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Bir tərəfi xan qızı, bir tərəfi dağlıdı, 
Üzü dənizə baxır, beli dağa bağlıdı. 
Özündən də gözəli, zəkasıdı, ağlıdı. 
Gözəllər gözəlidi, Lənkəran gözəlləri. 

Bu yerin təbiəti, gözəlləri özəldi, 
Yazılmamış şeirdi, yazılmamış qəzəldi. 
Gözəllər inciməsin, könül sevən gözəldi, 
Gözəllər gözəlidi, Lənkəran gözəlləri. 

                                         2018, 24 iyun
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MƏNİMLƏ OLDU

Ömrü yarı etmisən, yaşadığın bu ömrün, 
Azı ata evində, çoxu mənimlə oldu. 
Mənim ətirli gülüm, yenə də tər çiçəksən, 
Səndə cənnət ətri var, qoxun mənimlə oldu. 

Sənsiz yaşaya bilməm, havam çatışmaz mənim, 
Min təbib, loğman olsa, dəvam çatışmaz mənim. 
Mən sənsiz Adəm olsam, Həvvam çatışmaz mənim, 
Mənsiz ərşə çəkilən, yuxun mənimlə oldu. 

Bəzən məndə ədaya, naza da səbr etmisən, 
Qışı yola vermisən, yaza da səbr etmisən. 
Çoxa şükür etmisən, aza da səbr etmisən, 
Azın mənimlə oldu, çoxun mənimlə oldu. 

Dedim ağızdan çıxan sözü dadır dil əvvəl, 
Yenə əvvəlki kimi, oxu əvvəl, bil əvvəl. 
Bu nə azdı, nə də çox, otuz iki il əvvəl, 
Sən aşiqə atdığın, oxun mənimlə oldu.

                                       2018, 28 avqust
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QIZLARIN 

Elçilər qız qapısın, açıbsa qınamayın, 
Gedib, bir evə işıq saçıbsa, qınamayın. 
Sevdiyi oğlan ilə qaçıbsa qınamayın, 
Qaçan günü açılır, bəxti qaçan qızların. 

Qaçırmayın ki, bir qız, bir oğlana ad olsun, 
Xınalı məclis qurun, qohum-qardaş şad olsun. 
Biz də dua edək ki, xanəsi abad olsun, 
Evlərə, ocaqlara işıq saçan qızların. 

Özünü bir məzluma, sırıyanı demirəm, 
Yəni, fitnə-fəsadla qarıyanı demirəm. 
Bir yaramaz oğlandan, yarıyanı demirəm, 
Başında ağlı olmaz, huşu uçan qızların. 

Üzdə həya, ar olsa, qapısı açılacaq, 
Ev sevgiyə dar olsa, qapısı açılacaq. 
Allah özü yar olsa, qapısı açılacaq, 
Bəxtləri də gül kimi, çiçək açan qızların. 
 
                                         2019, 16 sentyabr
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QOYMA 

Ceyran, bu nə baxışdı, bu nə gözdü süzürsən, 
Hüsnünə bədnəzəri, baxmağa qoyma, qoyma. 
Belə süzgün baxışla, ürəkləri üzərsən, 
Sevənləri yandırıb, yaxmağa qoyma, qoyma. 

Sən Allahın əsəri, sən Allahın naxışı, 
Sən susamış ürəyin, göydən yağan yağışı. 
Mələk kimi məsum ol, sən Allah hər baxışı, 
Gözündə ildırım tək, çaxmağa qoyma, qoyma. 

Gəl bir misra çöp verim, ocaq qala sözümdən, 
Bir bənd odun yandırıb, atəş götür közümdən. 
Qoy odlu baxışınla, nəm çəkilsin gözümdən, 
Həsrətdən göz yaşımı, axmağa qoyma, qoyma! 
 
                                           2019, 30 sentyabr
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SƏNİN AD GÜNÜNDƏ

Bu gün sənin ad günündü, 
Geyinirsən, bəzənirsən, 
Gəlin kimi ətirlənib, 
Necə xoşbəxt görünürsən, 
Xoşbəxt olmaq zor deyil ki. 
Bilirsənmi xoşbəxtlik nədir gülüm? 
Xoşbəxtlik, 
Var-dövlətdə, mal mülkdə deyil. 
Nə də ki, təmtaraqlı məclisdə deyil. 
Xoşbəxtlik, 
Sevdiyin qadınla bir ömür yaşamaqdı. 
Xoşbəxtlik, 
Sevdiyin qadının yanında olmaqdı. 
Bu gün də xoşbəxtəm ki, yanındayam 
gülüm. 
Elə sənin ad günündə. 
 
                                      2019, 28 avqust
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PÜNHAN SEVGİLƏR 

Bir gözəl sevmişəm, ondan xəbərsiz, 
Ürəkdə saç yolur pünhan sevgilər. 
Lalədi, nərgizdi, ətirli güldü, 
Gah açır, gah solur pünhan sevgilər. 

Günəşlə doğulur, yağır yağışla, 
Bəzən bəxtlə gəlir, bəzən naxışla, 
Bəzən elə olur, bircə baxışla, 
Ürəklərə dolur, pünhan sevgilər. 

Dili yox danışa, lal kimi gəlir. 
Ürəyə düşəsi xal kimi gəlir, 
Şanadan süzülən bal kimi gəlir, 
Elə şirin olur, pünhan sevgilər. 

O vaxtsız-vədəsiz doğulduğundan, 
Mayasız, xəmirsiz yoğrulduğundan, 
Balıqtək sahildə boğulduğundan, 
Ürəklərdə ölür pünhan sevgilər. 

                                              2018, 5 may
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QAYIDACAĞAM

Gözəlim, qıymaram göz yaşlarına, 
Sən Allah, ağlama, qayıdacağam. 
O titrək səsinlə kövrəltdin məni, 
Qəlbimi dağlama, qayıdacağam.

Fikrini yayındır, dağa bax, dağa, 
Bəlkə yağış yağa, bəlkə qar yağa. 
Oxu bir kitabı başdan-ayağa, 
Yarıda saxlama, qayıdacağam.

Mən tək ağ kağıza qara qələm çək, 
Ya da düş bağçaya gül ək, çiçək ək. 
Dalğası sahilə həsrət dəniz tək, 
Sən coşub cağlama, qayıdacağam.

Sənsiz sevinmərəm, gülmərəm, gülüm, 
Gözümün yaşını silmərəm, gülüm. 
Səhəri gözləyə bilmərəm, gülüm, 
Qapını bağlama, qayıdacağam.
 
                                       2019, 23 yanvar
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GÜLÜM 

Bir sarı simdə inləyən, 
Çahargah, segaham gülüm. 
Zəngülə vaxtı boğazdan, 
Çıxan nalə, aham gülüm. 

Damla-damla daman, damam, 
Daman damcıda edamam. 
Səninçün adi adamam, 
Özgəsinə şaham gülüm. 

Ömür məni yaman sıxıb, 
Vaxt mənim taxtımı yıxıb. 
Öləndə, canımdan çıxıb, 
Sənə dönən ruham gülüm. 
 
                                      2019, 29 iyul
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GÖZƏLLƏR 

Ötüb keçdi, qalmadı ki, 
Üz qırmızı almadı ki. 
Kimi dərdə salmadı ki? 
O incə belli gözəllər. 

Pəsdən gəlir, bəmdi o səs, 
Uzun teli kəsirsən, kəs. 
Saçın niyə saraldır bəs? 
O qara telli gözəllər. 

Al könlünü, hala çıxar, 
Örpək göstər, şala çıxar. 
Çərşənbədə fala çıxar, 
Niyyəti bəlli gözəllər. 

Bax, gör nə gözəl sonadı, 
Bir də gördün ki, anadı. 
Balla dolu bir şanadı, 
O şirin dilli gözəllər. 
 
                                     2019, 30 oktyabr
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MƏNİM DUYGUM

Canım gözüm, 
Şirin sözüm, 
Qadan alım, 
Qurban olum! 
Sən Allaha əl açdığım, 
İlahidən gələn paysan. 
Arzularım, istəklərim, 
Duyğularım sənə bağlı. 
Ürəyimdə üçcə tel var, 
O şah teli sənə bağlı. 
Sən gələndə, elə bil ki günəş doğdu, 
O qaranlıq otağıma işıq düşdü. 
Sevincimdən gözüm güldü, 
Üzüm güldü. 
Hamı sənə ad seçirdi, 
Nənən dedi, 
Baban dedi, 
Anan dedi, 
Atan dedi, razılaşdım, 
Dedim, adın Duyğu olsun. 
Gəlişinə qurban kəsdim, 
Neçə-neçə şeir yazdım. 
Kitabıma ad qoyanda, 
Hər kim mənə bir ad dedi, 
Dedim adı, Duyğu olsun. 
Mənim Duyğum! 
                                         2020, 16 yanvar
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MÜBARƏKDİ 

(Nəvəm Alisanın 1 yaşına hədiyyə etdiyim şeir)

Sən ey tazə tər çiçəyim, 
Açan gülün mübarəkdi. 
Yüz il ömür dilədiyim, 
Bu ilk ilin mübarəkdi.

Nur görüb çırağa gələn, 
Hər səsə, marağa gələn. 
Yenicə darağa gələn, 
Təzə telin mübarəkdi.

Yanaqların al kimidi, 
Dil açmağın hal kimidi. 
“Qa” dediyin bal kimidi, 
Şirin dilin mübarəkdi.

Unutmaram illərimi, 
Sənlə keçən günlərimi. 
Əl uzatdım, əllərimi 
Tutan əlin mübarəkdi.

 
                                         2020, 10 yanvar



ŞAİRLƏR
DANIŞANDA...
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MƏNƏ BİR DAXMA YETƏR

Mənə bir daxma yetər, imarət istəmirəm, 
Qışda böyük sarayın, damına qar çox düşər. 
Allah varı-dövləti, zəkanı pay versə də, 
Kiminə başda ağıl, kiminə var çox düşər.

İnsan var həm istiyə, həm soyuğa tabı var. 
Heç kim əvəzsiz deyil, hər kəsin bir babı var. 
Hər qabın öz tutumu, hər meyvənin qabı var, 
Qarpız qabarıq yükdü, yeşiyə nar çox düşər.

Zirvəyə qalxmaq üçün, dağa nəvaziş edin, 
Yeddi rəngin içində, ağa nəvaziş edin. 
O torpağa sarılan, tağa nəvaziş edin, 
Biz bağa baxa bilsək, bağçaya bar çox düşər.

 
                                             2019, 4 iyul



53

Dəniz qoxulu misralarım

BİNƏQƏDİ

(Hər dəfə Bakıya gedəndə ruhum Binəqədidə 
dincəlir) 

Hər tərəfin yamyaşıl, hər tərəfin gül-çiçək, 
Mənim gözəl rayonum, canımsan, Binəqədi. 
Bağlarında gülə bax, açılıb ləçək-ləçək, 
Mənim gözəl rayonum, canımsan, Binəqədi.

Bağbanlar ilmə-ilmə, yerə xalı toxuyur, 
Çiçəklərin ətrindən, parkların gül qoxuyur. 
Kimisi seyrə dalır, kimi nəğmə oxuyur, 
Mənim gözəl rayonum, canımsan, Binəqədi.

Hər il şəninə ağac, əkənlərə min alqış, 
Binaların gözəldi, tikənlərə min alqış. 
Yolların abad olub, çəkənlərə min alqış, 
Mənim gözəl rayonum, canımsan, Binəqədi.

Ey anam Azərbaycan, sənin vətəndaşınam, 
Bakı böyük qardaşın, mən kiçik qardaşınam. 
Zərrəyəm, bir damlayam, torpağınam, daşınam, 
Mənim gözəl rayonum, canımsan, Binəqədi.
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Analar igid doğur, bu torpaq sirr yeridi, 
Şəhidlərin məzarı ocaqdı, pir yeridi. 
Torpağın ləl kimidi, qiymətli dürr kimidi, 
Mənim gözəl rayonum, canımsan, Binəqədi.

Tarixin çox qədimdi, kökün binədən gəlir. 
Bu sevgi, bu məhəbbət, demə ki, nədən gəlir. 
Haqqında danışanda söz də sinədən gəlir, 
Mənim gözəl rayonum, canımsan, Binəqədi!

 
                                         2019, 30 may
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NƏ DƏYİŞƏR Kİ

Bilirəm, mənə görə dünya dəyişən deyil, 
Gəldim, nəyi dəyişdim, getsəm nə dəyişər ki. 
Hər arzumu çin etdim, arzudan arzu doğdu, 
Yenə kama yetmədim, yetsəm, nə dəyişər ki?!

Mənə gül əvəzinə, söz göndərən gözəli, 
Gözəl baxan gözəli, gözəl sevən gözəli, 
Mənə sevirəm deyib, könül verən gözəli, 
Sevib tövbə etmədim, etsəm nə dəyişər ki?!

Sinəm sözlə doludu, söz də mənə öyrəşib. 
O qədər yanmışam ki, köz də mənə öyrəşib. 
Düz baxan, əyri baxan, göz də mənə öyrəşib, 
Gün gəlsə, o gözlərdən, itsəm, nə dəyişər ki?!

Mənim də qara çuxam, uçub göylərə getsə, 
Həsrətdə qalan vida, gəlib məqamə yetsə, 
Məzara gedən cismim, ruhumu azad etsə, 
Sonra yerdən gül kimi, bitsəm, nə dəyişər ki?!

 
                                             2019, 21 iyun
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Xuraman Camalqızı adlı birini işarələmək 
KÜSMÜŞƏM

Vaxtımla barışmışam, 
Mən zamandan küsmüşəm. 
Baxtımla barışmışam, 
Mən yamandan küsmüşəm.

Boğulası həyatdı, 
Qarşımda ehtiyatdı. 
Əl atdım, o da batdı, 
Mən samandan küsmüşəm.

Üçlüyü bağlamadı, 
Sızladı, dağlamadı, 
Sözümə ağlamadı, 
Mən kamandan küsmüşəm.

Qaval çalana baxın, 
Sehrə salana baxın, 
Baxın, yalana baxın, 
Mən şamandan küsmüşəm.
 
                                          2019, 19 iyun
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GƏLMİŞİK

Allah! Bu sənin evin, sənin xanimanındı, 
Biz də namaz əhliyik, ibadətə gəlmişik. 
O Kəbə, o Kərbəla, bu pirdi, bu ocaqdı, 
Biz də müsafir kimi, ziyarətə gəlmişik. 

Bizə verdiyin ömrü sağa, sola xərclədik, 
Biz ömrü yola verdik, vaxtı yola xərclədik. 
Ömrü dünya malına, gah sağola xərclədik, 
Elə bil ki tacirik, ticarətə gəlmişik. 

Mizrab yeddi not ilə, bir sarı simə bənddir, 
Hər kimdə bir əda var, bilməm kim-kimə bənddir. 
Yetən deyir ki, mənəm, hər kim bir himə bənddir, 
Elə bil bu dünyaya, ədavətə gəlmişik. 

Bir gün dillər lal olar,o gün gözlər danışar, 
Əl nədi, ayaq nədi, o gün dizlər danışar. 
Qiyamətin günündə, qara üzlər danışar, 
Deyər ki hüzuruna, xəcalətə gəlmişik. 

Hesabı sayda bildik, on dənə yüz, mindi də, 
Quranı az oxuduq, söylədik ki, dindi də, 
Nəfsimizə qul olub günah etdik, indi də, 
Cəhənnəmə düşmüşük, zəlalətə gəlmişik.

                                             2019, 4 iyun
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CAVABSIZ SUALLAR

Cavabsız qalan suallar, 
Qəfəsdə çırpınan, 
qanadlı quş kimidi. 
Kim bilər, bəlkə də, 
bəxti yatmış, 
Talehsiz qız kimidi. 
Bir gün bəxti oyanar, 
Daha cavabsız qoymaz, 
Qapısına gələn elçiləri.
 
                                          2019, 27 may
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YAXŞI GÖRÜRƏM

Yaxını yaxşı görmürəm, 
Uzağı yaxşı görürəm. 
Bəsirət gözüm açıqdı, 
Tuzağı yaxşı görürəm. 

Kim meydanda döyüşmədə, 
Kim yerini dəyişmədə. 
Birləşmədə, kəsişmədə, 
Bucağı yaxşı görürəm. 

Gah boşalan, gah da dolan, 
Gah açılan, gah da solan, 
Soyuq olan, isti olan, 
Qucağı yaxşı görürəm. 

Bir gün gələr hər kim qanar, 
Kimdi işıq, kimdi fanar, 
Ya közərən, ya da yanar, 
Ocağı yaxşı görürəm. 
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Dəmir nədi, taxta nədi, 
Real nədi, saxta nədi, 
Soyuq nədi, şaxta nədi, 
Sazağı yaxşı görürəm. 

Qayadayam, dərədəyəm, 
Dənizdəyəm, ləpədəyəm, 
Baxma hələ təpədəyəm, 
Mən dağı yaxşı görürəm.
 
                                       2019, 21 may
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SALAM OLSUN

Bu gün mənim ad günümə, 
Gələnlərə salam olsun. 
Məktub yazıb, ya da ki zəng, 
Edənlərə salam olsun.

Hər kim bilməz öz qədrini, 
Ocaq bilər köz qədrini. 
Dost qədrini, söz qədrini, 
Bilənlərə salam olsun.

Əvvəl məni yaxın bilib, 
Mənə dönüb, mənə gəlib, 
Sonra dostluğundan silib, 
Gedənlərə salam olsun.

Sevən sevir bu dağını, 
Ağac əyər budağını. 
Məni görüb dodağını, 
Büzənlərə salam olsun.
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Danmaq olmaz bu gerçəyi, 
Ətir saçır hər ləçəyi. 
Yollarıma gül-çiçəyi, 
Düzənlərə salam olsun.

Qorumuşam sərvətimi, 
İmanımı, hörmətimi, 
Qədəhimə şərbətimi, 
Süzənlərə salam olsun.

Gəl qoru Vətən daşını, 
Tarixini, yaddaşını. 
Məzlumların göz yaşını, 
Silənlərə salam olsun.

                                         2019, 16 may
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DAŞIM BALACA DÜŞSÜN

Rəssam! Çək şəklimi, çək, 
Başım balaca düşsün. 
Alnımdakı qırış tək, 
Qaşım balaca düşsün.

Kimdi sözümdən çıxan, 
Küldü közümdən çıxan, 
Mənim gözümdən çıxan, 
Yaşım balaca düşsün.

Nə naşir, nə yazarlıq, 
Mənlə etmə bazarlıq, 
Elə et ki, məzarlıq, 
Daşım balaca düşsün.
 
                                           2019, 13 may
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AD GÜNÜMDÜ

Mayın beşi Dənizin, on altısı Duyğumun, 
Dünyaya gəldiyi gün, ad günümdü qadası. 
Hələ yanvarın onu, o gözəl Alisamın, 
Dünyaya gəldiyi gün, ad günümdü, qadası.

Varım şirindi-şirin, yükü baldı dəvəmin, 
Nəvəmi qoxuyanda, ətri gəlir Kəbəmin. 
Bu gün üçü bəllidi, sonra da hər nəvəmin, 
Dünyaya gəldiyi gün, ad günümdü, qadası.

Ruhuma qida verir o xoş keçən günlərin, 
Şükür ki, görə bildim, toyların, düyünlərin. 
Mənim qızım dediyim, sən deyən gəlinlərin, 
Dünyaya gəldiyi gün, ad günümdü, qadası.

Dost yanında qiyməti vardır haqqı-salamın. 
Başında mən durmuşam, alınmayan qalamın. 
Başına dolandığım, o üç oğul balamın, 
Dünyaya gəldiyi gün, ad günümdü, qadası. 
 
İşığına sığındım ismətimin, arımın. 
Cibimdə beş-on manat, qiyməti yox varımın, 
Yarı mənəm, yarı sən, sənin kimi yarımın, 
Dünyaya gəldiyi gün, ad günümdü, qadası.

                                               2019, 5 may
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 DƏYƏRİNİ VERƏN OLA

Sən eşq üçün ac olasan, 
Çörəyini verən ola. 
Nə olar ki, söz yerinə, 
Ürəyini verən ola.

Ağın ağı ağlığında, 
Yemək dadı yağlığında. 
Kaş ki, elə sağlığında, 
Dəyərini verən ola.

Taca ehtiyac olanda, 
Verə başda tac olan da. 
Canına möhtac olanda, 
Böyrəyini verən ola.

Dost odu, gələ ününə, 
Zor gününə, dar gününə. 
Səninçün güllə önünə, 
Kürəyini verən ola.
 
                                             2019, 2 may
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DƏYİŞMƏRƏM

Həyatda çox şey dəyişir,  
Elə mən də dəyişirəm.  
Paltar alıram, köhnəlir,  
Yenisinə dəyişirəm.  
Qışda yerim bir az isti,  
Yayda sərin olsun deyə,  
Otağımı dəyişirəm.  
Bəzən etimad göstərib,  
Mənə vəzifə verirlər, 
Kreslomu dəyişirəm.  
Görəndə ki, vaxtım yoxdu,  
Görüş vaxtın dəyişirəm.  
Hərdən mənə rahat olan yer tapıram,  
Ünvanımı dəyişirəm.  
Dəyişmələr şəraitə, zaman, məkana bağlıdı.  
Hələ lap dövrü qədimdən,  
Yerdə müqəddəs sayılan külli kitablar 
dəyişib.  
Gün gələcək Tanrı özü,  
Bu dünyanı qiyamətdə dəyişəcək.  
Mən kiməm ki, dəyişməyim.  
Günlər keçir, aylar keçir,  
Hər il mayın 16-sı,  
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Mən yaşımı dəyişirəm.  
Dəyişəndə uduzuram,  
Cavanlığı qocalığa dəyişirəm.  
Bir gün gələr, bu dünyama sağ ol deyib,  
Mən dünyamı dəyişərəm.  
Çox şükür ki, hələ sağam,  
Hələ sağam.  
Tanrı mənə ömür versə,  
Hələ çox şey dəyişərəm.  
Dəyişmələr vaxta bağlı,  
Zaman gələr dəyişərəm.  
Hələ bilməm, daha nələr, daha nələr də-
yişərəm.  
Bircə onu bilirəm ki,  
Mən çox şeyi dəyişsəm də,  
Allahıma inamımı,  
İmanımı,  
Vicdanımı dəyişmərəm.  
Dəyişmərəm. 
 
                                        2019, 24 aprel
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UŞAQ KİMİ ALDADIR

Şairlər qocalmır ki, ürəyi cavan olur, 
Gözəllər şairləri uşaq kimi aldadır. 
Eşqi daşa toxunan şairlər cavan ölür, 
Gözəllər şairləri uşaq kimi aldadır.

Şirin-şəkər danışır, dilini bal göstərir, 
Eşqə hamilə olur, özünü hal göstərir, 
Qaşına qələm çəkir, üzündə xal göstərir, 
Gözəllər şairləri uşaq kimi aldadır.

Deyir qızılam, lələm, incini göstərmir ki, 
Üzündən sevgi yağır, sevgini göstərmir ki. 
Ürəyini göstərir, içini göstərmir ki, 
Gözəllər şairləri uşaq kimi aldadır.

Öndə olana baxma, gözəldi sonda olan. 
Şəkilə aldanmayın, görünmür fonda olan. 
Gözəlliyi on olan, doqquzu donda olan, 
Gözəllər şairləri uşaq kimi aldadır.
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Şairdə nə günah var, gözələ gözəl baxır. 
Bulud kimi toqquşur, sonra şimşəktək çaxır. 
Gah yağış kimi yağır, gah da su kimi axır, 
Gözəllər şairləri uşaq kimi aldadır.

Mən haram yeməmişəm, yesəm nə olacaq ki?! 
Ver desə ürəyimi, versəm nə olacaq ki?! 
Fərz elə deməmişəm, desəm nə olacaq ki?! 
Gözəllər şairləri uşaq kimi aldadır.

                                           2019, 18 aprel

 



70

Etibar Vəliyev

DAYILARIM

Dayım bizə gələndə, anamın ətri gəlir, 
Axı mənim anama, qardaşdı dayılarım. 
Anamla yaşadığım xanamın ətri gəlir, 
Axı mənim anama, qardaşdı dayılarım.

Arxamda, önümdədi, bax yenə yanımdadı, 
Çağıranda can deyir, can ki var canımdadı. 
Günəşdə nə isti var, istilik qanımdadı, 
Axı mənim anama, qardaşdı dayılarım.

İnsana dəyər verir, çünki qədir biləndi, 
Qələm çəksə pozulmaz, sildim desə, siləndi. 
Dar günümdə ağlayan, şad günümdə güləndi, 
Axı mənim anama, qardaşdı dayılarım.

Anam mənə çaldığı lay-layın öz yeri var, 
Göydə min-min ulduz var, tək ayın öz yeri var. 
İş verən, kürsü verən, day-dayın öz yeri var, 
Axı mənim anama, qardaşdı dayılarım.

Cana bəla gələndə, yadlar özün yan çəkər, 
Qohum-qardaş dərd çəkər, ağrıları can çəkər. 
Kim nə deyir qoy desin, qardaş qanı qan çəkər, 
Axı mənim anama, qardaşdı dayılarım.

                                            2019, 15 aprel
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BAĞIŞLANMIR

Bəzən, söz də alqışlanır, 
İlmə-ilmə naxışlanır. 
Dildə çox şey bağışlanır, 
Əlamətdə bağışlanmır.

Əvvəl göz aç, bax heyyətə, 
Barış ilə çat niyyətə, 
İş ki, düşdü rəsmiyyətə, 
Rəyasətdə bağışlanmır.

Haqq gələndə dəf etdiyin, 
Xəyanəti əfv etdiyin, 
Xəta edib, səhv etdiyin, 
Siyasətdə bağışlanmır.

Çox nalə var, çox ahlar var, 
Açılası sabahlar var. 
Bağışlanan günahlar var, 
Qiyamətdə bağışlanmır.
 
                                        2019, 13 aprel
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YAZIR

Şairə bax, sən Allah, 
Yaz gəlib yazdan yazır. 
Qış girəndə köç edən, 
Durnadan, qazdan yazır.

Göyə baxır dam kimi, 
Yerdə yanır şam kimi, 
O köhnə adam kimi, 
Çox görüb, azdan yazır.

Əli ələ toxunub, 
İncə belə toxunub. 
Sarı telə toxunub, 
Sədəfli sazdan yazır.

Hava buludu sıxıb, 
Arxadan günəş çıxıb. 
O şairi naz yıxıb, 
Yenə də, nazdan yazır.
 
                                          2019, 11 aprel
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GÖRDÜM

Dünya dolub-boşalmada, 
Gedər gördüm, gələr gördüm. 
Kimlər şeşə zər atmışdı, 
Taxtasında sələr gördüm.

Çox görmüşəm seyranları, 
Öz-özünə heyranları. 
Gözəl olan ceyranları, 
Səhralarda mələr gördüm.

Nalə deyən, ah deyənin, 
And içib, Vallah deyənin, 
Dilində Allah deyənin, 
Əməlində nələr gördüm.
 
                                            2019, 3 aprel



74

Etibar Vəliyev

YÜZ İL YAŞAMAQ OLMAZ

Həyat hünər meydanı, burda çalışmaq gərək, 
Kim deyir ki, əməklə, yüz il yaşamaq olmaz? 
Badələr qaldırmaqla, cana sağlıq deməklə, 
Qardaş, yüz il deməklə, yüz il yaşamaq olmaz.

İndi istixanada, tərəvəz də ot dadır, 
Pamidorun rəngi var, xiyarı azot dadır. 
Düyümüz sintetikdi, yağımız mazot dadır, 
Qardaş, belə yeməklə, yüz il yaşamaq olmaz.

Qiyamətin günündə ruh da candan çıxandı, 
Vaxta etibar etmə, zaman adam sıxandı. 
İndi çalışan azdı, çoxu ələ baxandı, 
Qardaş, belə köməklə, yüz il yaşamaq olmaz.

Sən deyən dərdə dərman, yoxdu meyxanələrdə, 
Get özünə xanə qur, sonra say xanələrdə. 
Gəl gileyi, qiybəti, etmə çayxanələrdə, 
Fitnə-fəsad, kələklə, yüz il yaşamaq olmaz.

 
                                          2019, 31 mart



75

Dəniz qoxulu misralarım

YAZIRAM

Duyğularım lal gəlir, dili yoxdu danışa, 
Əlifbasın bilirəm, oxuyub lal yazıram. 
Görünməz hislərimi deməm dosta, qardaşa, 
Ürəyimdə çəkirəm, sonra xal-xal yazıram.

Quyuda su yoxdusa, üstdən tökməklə dolmaz, 
Ağaca qulluq etsən, yayda yarpağı solmaz. 
Üstündəki meyvələr hamısı sağlam olmaz, 
Yetişməyən sözümü, yazanda, kal yazıram.

Söz, yeriyən maşındı, çəkdim təkərə düşdüm. 
Dedim çaya düşərəm, gəldim ləkərə düşdüm. 
İstədim şirin yazım, yazdım şəkərə düşdüm, 
Hər gün yaza bilmirəm, yazanda bal yazıram.

Axtardım xana-xana, qaldım həmxanələrdə, 
Ürəkdə sevgi yoxsa, qalmam qəmxanələrdə. 
Könlüm şərab istəməz, içməm meyxanələrdə, 
Bir gözəlin eşqinə, dəm olub hal yazıram.

Duyğuma qul oluram, bu halım necə haldı, 
İçimdə başqa həyat, çölümdə qalmaqaldı. 
Lap münəccim oluram, bu fal, bir başqa faldı, 
Hislərim fala baxır, mən də ki, fal yazıram.

                                            2019, 18 mart



76

Etibar Vəliyev

ÇOMAĞIMI SAXLADIM

Bulud kimi boşaldım, yenidən dolmaq üçün, 
Elə bil saç uzatdım, saçımı yolmaq üçün. 
Haqsızlığı görəndə, hirsimi boğmaq üçün, 
Dişimi sıxıb qırdım, damağımı saxladım.

Bir Mələk var sağında, bir Mələk var solunda, 
Məşhərdə hesabı var ayağın da, qolun da. 
Vaxt oldu, görən gördü, vəfalı dost yolunda, 
Mən qapı arasında, barmağımı saxladım.

Yenə də gəl demişəm, qonaq yola salanda. 
Yer əkdim, yer şumladım, mən də kasıb olanda. 
Keçmişi unutmadım, təzə paltar alanda, 
Köhnə paltarımdakı yamağımı saxladım.

Ruzi də, bərəkət də, Allah verən paydadı, 
İmanlı ibadətdə, imansız nə haydadı. 
Karvan keçsə, arxadan it hürməyi qaydadı, 
Səsini kəsmək üçün çomağımı saxladım.

 
                                            2019, 16 mart



77

Dəniz qoxulu misralarım

YATANDAN SONRA

Gündüzlər qışı gördüm, 
Yazı yatandan sonra. 
Qışda yaxşı verdilər, 
Qazı yatandan sonra.

Tüstü alovdan çıxır, 
Atəşdən, oddan çıxır. 
Dərd özü yaddan çıxır, 
Azı yatandan sonra.

Məni dərdə saldığın, 
Sonra da zövq aldığın, 
Neynirəm o çaldığın, 
Sazı yatandan sonra.

Bu, sən vuran şoxumun, 
Bu dənin, bu toxumun, 
Ağır olur yuxumun, 
Nazı yatandan sonra.

Düşünmə ki, azaram, 
Günahını pozaram, 
Mən də gedib yazaram, 
Yazı yatandan sonra.
                                          2019, 12 mart



78

Etibar Vəliyev

ADAM VAR

Adam var kötəyə durur, 
Adam var ki, sözə durur. 
Adam da var söz anlamır, 
Adam var qaş-gözə durur.

Adam var qırağa durur, 
Duranda marağa durur, 
Adam var arağa durur, 
Ya əlli, ya yüzə durur.

Adam var ki, gümansızdı, 
Adam var ki, amansızdı. 
Adam var ki, imansızdı, 
Böhtan atır, üzə durur.
 
                                       2019, 27 fevral



79

Dəniz qoxulu misralarım

VAXTIDI

Yatma, ey qafil oyan, ömrünü boşa vermə, 
Allaha səcdə elə, ibadətin vaxtıdı. 
İndi minarələrdən azan səsi gəlmədə, 
Sən də durub namaz qıl, itaətin vaxtıdı.

Ömür qısa, zaman az, vaxt ölümə qədərdi, 
Bu yaşda sultan olsan, taxt ölümə qədərdi. 
Bəxtəvər olsan belə, bəxt ölümə qədərdi, 
Ölüm anından öncə, qiyamətin vaxtıdı.

Torpaq düşmən əlində, indi can vaxtı deyil, 
Gəlin cəbhəyə gedək, o meydan vaxtı deyil. 
Bəylərin vaxtı keçib, indi xan vaxtı deyil, 
İndi qanunlar şahdı, ədalətin vaxtıdı.

Oğulsan yürüş edək, üzü Ağdama gedək, 
De səhər Şuşadayam, amma axşama gedək. 
Sən şahmatda naşısan, gəl dama-dama gedək, 
Dünya ikiüzlüdü, siyasətin vaxtıdı.

 
                                          2019, 20 fevral



80

Etibar Vəliyev

VAXTIMI ALIR

Siz məndən inciməyin, diqqətsiz deyiləm ki, 
Çox zamanlar yazıram, yazı vaxtımı alır. 
Səhərdən axşamacan iş başında oluram, 
Vaxtım da ki, az olur, azı vaxtımı alır.

Sahilə dalğa gəlir, böyük gəmi gələndə, 
Ürək zildə alışır, sönür bəmi gələndə, 
Həsrətə dözümüm yox, vusal dəmi gələndə, 
Nazənin sevgilimin, nazı vaxtımı alır.

Kimlər ki, həna qoyur, üzünə xətt yerinə, 
Eşşəyi buraxanda, meydana at yerinə, 
Daha ətim tökülmür, tökülən ət yerinə, 
Başımdan tük tökülür, dazı vaxtımı alır.

Dərddisə, dənə-dənə dənləməyə hazıram, 
Kaman kimi, tar kimi, inləməyə hazıram. 
Kim gəlirsə qoy gəlsin, dinləməyə hazıram, 
Narazı dərdin deyir, razı vaxtımı alır.

 
                                        2019. 16 fevral

 



81

Dəniz qoxulu misralarım

SIĞINDIM

Kim haqqımı yedisə, gedib üzünə dedim, 
El içində dinmədim, ismətimə sığındım. 
Allah verənə şükür, arada bal da yedim, 
Yavan çörək yeyəndə, qismətimə sığındım.

Dost var qəlbi qaradı, dostuna bel bağlamaz, 
Sən güləndə gülsə də, ağlayanda ağlamaz. 
Dost var qardaş kimidi, dostu darda saxlamaz, 
Dosta olan sədaqət, hörmətimə sığındım.

Yer altında zəlzələ, üstündə vəlvələdi, 
Dostlar arxa-arxaya, düşmənlər əl-ələdi, 
Mənə badalaq gələn, özü də səndələdi, 
Yıxılanda əl verdim, qeyrətimə sığındım.

Düşmən gəl-gəl deyirsə, üzünə gülməyim var, 
Dostum namərd çıxırsa, izini silməyim var, 
Uduzmağı sevmirəm, geri çəkilməyim var, 
Harda zəfər çaldımsa, cürətimə sığındım.

Söz var ikibaşlıdı, oynadıb yozulanda, 
Sözə bəzək vururam, kitaba yazılanda. 
Sözüm keçməyən yerdə, hüququm pozulanda, 
Qanunları şah bilib, dövlətimə sığındım.

                                              2019, 8 fevral



82

Etibar Vəliyev

GƏLİR

Ona əl aç, ondan dilə, 
Nə gəlirsə Haqdan gəlir. 
Zülmət dediyin qaranın, 
Bəyazlığı ağdan gəlir.

Bir bəla dərd deyil hələ, 
Ardı gəlməsə, ay lələ. 
Mütləq deyil öndən gələ, 
Soldan gəlir, sağdan gəlir.

Şeytan gəlir, fel gələndə, 
İsti gəlir, yel gələndə, 
Bilmək olmur, sel gələndə, 
Düzdən gəlir, dağdan gəlir.

Haram yemə, yemə bala, 
Düşəcəksən haldan-hala. 
Bəzən olur, cana bəla, 
Yağlı tikə, yağdan gəlir.
 
                                      2019, 4 fevral

 



83

Dəniz qoxulu misralarım

ALDADIR

İnanmayın bu dünyaya, 
Bu dünya sizi aldadır. 
Uymayın cəh-cəlalına, 
Bəzəyi bizi aldadır.

Gözəllik ona-ondadır, 
Doqquzda donu aldadır. 
Yalan deyən kişi bilməz, 
Arvad da onu aldadır.

Çox görmüşəm bazarlarda, 
Şəkərli bal da bal dadır. 
Bu dünya malı nədir ki, 
Qardaş qardaşı aldadır.

Çalış özün qazan, dolan, 
Kömək adamı aldadır. 
Bir əməldə reklam varsa, 
Demək adamı aldadır. 
 
                                    2019, 23 yanvar



84

Etibar Vəliyev

KAŞ YENƏ TƏLƏBƏ OLA BİLƏYDİM

38 il bundan əvvəl təhsil aldığım Bakı Dövlət 
İqtisadiyyat və Humanitar Kollecini (əvvəlki Bakı 
Plan-Uçot Texnikumu) ziyarət etdim.

Burda gəncliyimdən xatirələr var, 
Gəldim, xəyalımı qura bilmədim. 
Bina həmin bina, otaq o otaq, 
Burda dostlarımı görə bilmədim.

Burda zəng çalınır, siniflər dolur, 
Bura gah boşalan, gah dolan yerdi. 
Mən burda oxuyub, niyyət etmişəm, 
Bura arzularım çin olan yerdi.

Burda elə bil ki, hamı doğmadı, 
Hər kimlə görüşdüm, danışdım-güldüm. 
Elm məbədini, ocaq yerini, 
Bir vaxt köç etdiyim ev kimi bildim.

Yenə müəllimə dərs danışaydım, 
Yenə yaxşı qiymət ala biləydim. 
Hələ öyrənməyə ehtiyacım var, 
Kaş yenə tələbə ola biləydim. 
                                        2019, 16 yanvar
 



85

Dəniz qoxulu misralarım

BABANIN FATEH BALASI

(Sədaqətli dostum Azər İsmayılovun nəvəsi Fa-
teh balanın ad gününə, elə babasının dilindən)  

Doğum günün mübarəkdi, 
Babanın Fateh balası. 
Danış, ünün mübarəkdi, 
Babanın Fateh balası.

Sən ilkim, birinci sayım, 
Sən mənim günəşim, ayım. 
İlahidən gələn payım, 
Babanın Fateh balası.

Canımdan da şirin olan, 
Balımdan da şirin olan, 
Balamdan da şirin olan, 
Babanın Fateh balası.

İndi tamım, tənim sənsən, 
Can dediyim canım sənsən. 
Şahım sənsən, xanım sənsən, 
Babanın Fateh balası.
 
                                         2019, 12 yanvar



86

Etibar Vəliyev

AŞIQ PƏRİ İNCİLƏRİ 

Sözlə ruha qida verir, 
Aşıq Pəri inciləri. 
Ruhu candan cuda edir, 
Aşıq Pəri inciləri.

Çiçəkdi, yaza sarılıb, 
Gözəldi, naza sarılıb. 
Aşiqdi, saza sarılıb,  
Aşıq Pəri inciləri.

Kəməri belə bağlayıb, 
Sazını elə bağlayıb. 
Mizrabı telə bağlayıb, 
Aşıq Pəri inciləri.

Söz boğçası, söz bağıdı, 
Söz zirvəsi, söz dağıdı. 
Ozandı, söz bulağıdı, 
Aşıq Pəri inciləri.

 
                                        2019, 9 yanvar



87

Dəniz qoxulu misralarım

NECƏSƏN
 
Sən mənim yazımsan, səndən soruşum, 
Ömrümə yazılmış qaram, necəsən!?  
Səni mən görürəm, qoy mən soruşum, 
İçimdəki ağrım, yaram, necəsən!?

Qara ciyər qaram, ağ ciyər ağım, 
Solum qan ağlayır, sancıyır sağım. 
Bəlkə parçalanıb o dağım-dağım, 
İçimdə bölünən param, necəsən!?

Xəyalım mat qalıb, yaddaşım getdi, 
O arxam, dayağım, sirdaşım getdi. 
Mənim, iki cavan qardaşım getdi, 
Balana qovuşan anam, necəsən!?

Üzükdən qaş düşüb, qaşsız qalmışam, 
Atam gedən gündən başsız qalmışam. 
Şahmat taxtasında şahsız qalmışam, 
Ay ağlı-qaralı xanam, necəsən!?
 
                                         2019, 6 yanvar

 



88

Etibar Vəliyev

SƏNSİZ

Səndən sonra bu küçələr daralıb, 
Səndən sonra bu şəhər sönüb, qardaş. 
Sağlığında səninlə əhd edənlər, 
Səndən sonra əhdindən dönüb, qardaş.

Sənsiz küçənizdə ayaq izi yox, 
Elə bil torpağın rəngi qaralır. 
Səndən soruşanda cavab verərdin, 
Sənsiz suallarım cavabsız qalır.

Sənsiz dost bilinmir, düşmən bilinmir, 
Tutduğun bərələr ta açıq qalıb. 
Sənsiz əlim gəlmir, əl çalım, qardaş, 
Sənsiz arzularım yarımçıq qalıb.

Yox, çəkə bilmərəm sənsiz bu yükü, 
Bu dərdin əlindən azıb gələrəm. 
Mənim bir kitablıq sözüm qalıbdı, 
Gözlə, o kitabı yazıb gələrəm.
 
                                          2019, 5 yanvar



89

Dəniz qoxulu misralarım

HARDA

Hələ dünya dağılmaz, hələ ləngər vurmada, 
Bilməm ki, bu dünyanın fırlanan oxu harda. 
Hələ Allah səbr edir, yerdə iman əhli var, 
Gözümə azı dəyir, bilmirəm çoxu harda.

Sakit qalıb dinləyin, bu nə səs, nə sədadı, 
Mənəm-mənəm deyənlər, mən deyil ki, gədadı. 
Atam, adəm oğlunda bilməm bu nə ədadı, 
Xoxunu qıra bilsən, görərsən loxu harda.

Adam var üzün örtüb, maskasın soymur, atam, 
Adam var ayaq çəkir, qalxmağa qoymur, atam, 
Adam var bu dünyanın varından doymur, atam, 
Ac olan göz önündə, görəsən toxu harda.

Bir gün zaman gələcək, ac qarınlar tox olar. 
Vicdanı dəlib deşən nizə olar, ox olar. 
Dünyanın malı bəlli, bir gün gələr yox olar, 
Yox yerdən var gəlirsə, görəsən yoxu harda,

 
                                        2018, 26 dekabr



90

Etibar Vəliyev

SƏNƏ HƏDİYYƏ GƏTİRDİM

Sənə hədiyyə gətirdim, 
Alovdu, közdü əzizim. 
O həm güldü, həm qızıldı, 
Hədiyyəm sözdü, əzizim.

Dəyirmandan götürmüşəm, 
Üyütmüşəm, ələmişəm, 
Sonra onu misra-misra, 
Varaqlara bələmişəm.

Daşdan süzülən damladı, 
Göz yaşımdı, dürr kimidi. 
Səni qaranlıqda qoymaz, 
İşıq saçar, nur kimidi.

Göydən gəlib, yerə enib, 
Səni göyə qaldıracaq. 
Mən olanda gül qoxuyar, 
Məndən sonra yandıracaq.
 
                                      2018, 24 dekabr

 



91

Dəniz qoxulu misralarım

GEDİR

Arzularım çin olmur ki, 
Bələyə bürünüb gedir. 
Sevincim gözdə qalmır ki, 
Gözümə görünüb gedir.

Mən kiməm ki, bu halımda, 
Görür, əhli-əyalımda. 
Arzularım, xəyalımda, 
Saç kimi hörülüb gedir.

Bölünmüşəm ölkəm kimi, 
Mərkəz kimi, bölgəm kimi. 
Arzularım kölgəm kimi, 
Arxamca sürünüb gedir.

 
                                        2018, 19 dekabr

 



92

Etibar Vəliyev

GÖZLƏRİM FİLM ÇƏKİR

Əzizim, bu dünyaya, 
Gəl mənim gözümlə bax. 
Ya da ki, gözlərinə, 
Mənim eynəyimi tax.

Bir az böyük görərsən, 
Təpəni dağ görərsən. 
Mənim gözümlə baxsan, 
Qaranı ağ görərsən.

Görərsən ki, heç nəyin,  
Mütləq qarası olmur. 
Qəlbi qara olanın, 
Üzdə yarası olmur.

Əyrilərin içində,  
Düzləri görəcəksən. 
Mənim gözümlə baxsan, 
Üzləri görəcəksən.

Kiminin kefi kökdü, 
Kimisi zülm çəkir. 
Qiyamətin gününə, 
Gözlərim film çəkir. 
                                    2018, 16 dekabr



93

Dəniz qoxulu misralarım

 GÖSTƏRİM
 
Sənin durduğun o yer, zirvə deyil, dağ deyil, 
Bəlkə dağ görməmisən, gəl sənə dağ göstərim. 
Bayaqdan danışırsan, bağ belə, bostan belə, 
Mən özüm də bağbanam, gəl sən bağ göstərim.

Göydə buludsan əgər, yer də mənəm, yağ mənə, 
Qış çəni bar gətirər, duş yamaca, dön çənə. 
Məhsulumuz bol olur, biz tərəfə gəl, sənə, 
Qabda qatıq göstərim, nehrədə yağ göstərim.

Harda məzlum görürsən, asın dara deyirsən, 
Biz neməti ədəbə, sənsə vara deyirsən. 
Səndə necə baxışdı, ağa-qara deyirsən, 
Bəlkə ağ görməmisən, gəl sənə ağ göstərim.

Tanrı mənə ol deyib, gəl sənə ol göstərim, 
Topu hara vururlar, gəl sənə qol göstərim. 
Bəlkə yolu azmısan, gəl sənə yol göstərim, 
Sol deyib sol göstərim, sağ deyib sağ göstərim.

 
                                         2018, 14 dekabr



94

Etibar Vəliyev

SABAHIN XEYİR

Bu səhər, dağı gördüm, 
Dağım, sabahın xeyir! 
Meyvəli bağı gördüm, 
Bağım, sabahın xeyir!

Bir bilsən, nə çəkmişəm, 
Cəm içində təkmişəm. 
Bağı tağ-tağ əkmişəm, 
Tağım, sabahın xeyir!

Gəncliyim dağım-dağım. 
Saçımda çoxdu ağım. 
Bu da qocalıq çağım, 
Çağım, sabahın xeyir!

Keçən ömrümə matam, 
Sonu ölümdür, atam. 
Hələ sağ-salamatam, 
Sağım, sabahın xeyir!

Bu xalça, bu kilimim, 
Bu söz, bu da deyimim, 
Bu ağ, Kəbə geyimim, 
Ağım, sabahın xeyir! 
                                   2018, 7 dekabr



95

Dəniz qoxulu misralarım

ÖMÜR

Ömür əlli ildi, ya da yüz ildi, 
Sən nəyin davasın edirsən, qağa. 
Axirət evimiz torpağdı, gildi, 
Sən nəyin davasın edirsən, qağa.

Bura qonaq evi, qonaq yeridi, 
Bu yer tənə yeri, qınaq yeridi. 
Bu dünya imtahan, sınaq yeridi, 
Sən nəyin davasın edirsən, qağa.

Zor ilə verməyən, xoşa verməz ki, 
Adam öz ömrünü boşa verməz ki, 
Sən hər zər atanda, qoşa verməz ki, 
Sən nəyin davasın edirsən, qağa.

Kim ki, Allahına ibadət etdi, 
Səbr edib arzuya, murada yetdi. 
Bu yerin Adəmi, Həvvası getdi, 
Sən nəyin davasın edirsən, qağa.

Gedən gec də gedər, tez də gedəcək. 
Aşikar gedəcək, üzdə gedəcək. 
Hər kəs beş arşınlıq bezdə gedəcək, 
Sən nəyin davasın edirsən, qağa. 
                                            2018, 1 dekabr



96

Etibar Vəliyev

MƏRƏZİM DAŞDI

(Gözəl insan, sədaqətli dost Qabil həkimə.)

Təbib, mərəzim daşdı, 
Daşmı, başmı daşıyım? 
Mən ki, dərd daşımışam, 
İndi daşmı daşıyım?

Bəlkə çox ağlamışam, 
Bəlkə gözüm yaş olub. 
Bəlkə göz yaşım düşüb, 
Böyrəyimdə daş olub.

Bəlkə də bir sevgidi, 
Canıma uyuşubdu, 
Ürəyimdə dəm alıb, 
Böyrəyimə düşübdü.

Bu daşdan baş açmadım, 
Baş da məni ağrıdır. 
Oxum daşa dəyib ki, 
Daş da məni ağrıdır.
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Hansı daşdandı o daş, 
De adı əlhəddimi? 
Göy üzü daş saxlamaz, 
Yer ona qəhətdimi?
 
                                      2018, 22 noyabr
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SİRR
 
Hər naxışın sehri olmaz, 
Naxış sirri, ilməsində. 
Şair odur, varsa sehri 
Cümləsində, kəlməsində.

Nə sirri var dəm oğlunun, 
Dayoğlunun, əmoğlunun. 
Sirr odu, adəm oğlunun 
Getməsində-gəlməsində.

Sonu yoxdu kələklərin, 
Sirri vardır fələklərin. 
Bir hikmət var, Mələklərin 
Yazmasında, silməsində.

Göy deyilsə, yer deyilsə, 
Tək deyilsə, bir deyilsə. 
O İlahi sirr deyilsə, 
Nə sirr var ki, bilməsində.
 
                                        2018, 5 noyabr
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GƏL SƏNİNLƏ BARIŞAQ

Küsülü adamların fikri qarışıq olur, 
Unut olub keçəni, gəl səninlə barışaq. 
Hər küsülü məqamın, sonu barışıq olur, 
Unut olub keçəni, gəl səninlə barışaq.

Dünya oyun oynayır, səni oynuna almaz, 
Oynayanda yıxılsan, səni qoynuna almaz. 
Günah şeytan yüküdü, hər kim boynuna almaz. 
Unut olub keçəni, gəl səninlə barışaq.

Daha bəhsə-bəhs ilə yaşamaq istəmirəm, 
Yaram qaysaq bağlayıb, qaşımaq istəmirəm. 
Məndə günah varsa da daşımaq istəmirəm, 
Unut olub keçəni, gəl səninlə barışaq.

Göy üzündə dumanın, sonu bitir yağışla. 
Mən yağdım, sən də yağdın, selə düşən axışla. 
Mən səni bağışladım, sən də məni bağışla. 
Unut olub keçəni, gəl səninlə barışaq.

                                       2018, 29 oktyabr
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DƏRDİ VAR
 
Başa keçmək istəmirəm, 
Qardaş, başın baş dərdi var. 
Uca dağların dağ dərdi, 
Yerdə daşın daş dərdi var.

Kasıbın yavan dərdi var, 
Ev dərdi, tavan dərdi var. 
Cavanın cavan dərdi var, 
Qocanın da yaş dərdi var.

Evi sökülən gözəlin, 
Beli bükülən gözəlin, 
Saçı tökülən gözəlin, 
Kiprik dərdi, qaş dərdi var.

İçim çölumdən sonradı, 
Cəza zülümdən sonradı. 
Sirr də ölümdən sonradı, 
Pünhan sirrin faş dərdi var.

Başında duman olanın, 
Fikri bədgüman olanın. 
Sonra peşiman olanın, 
Hayıf dərdi, kaş dərdi var. 
                                         2018, 25 oktyabr
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ASTARANIN DÜYÜSÜ
 
Mən daddım, sən də al, dad, gör nə gözəl tamı var, 
Dərdlərin dərmanıdı, Astaranın düyüsü. 
Ətir kimi qoxuyur, onun özəl tamı var, 
Dərdlərin dərmanıdı, Astaranın düyüsü.

Mənə pəhrizdə olan xəstə gəlib söylədi, 
Gedib mehmanı oldum, mənə Həbib söylədi. 
Canımda ağrı vardı, mənə təbib söylədi, 
Dərdlərin dərmanıdı, Astaranın düyüsü.

Uzun, diri, topalı, xırdası var düyünün, 
Tərkibində dəmir var, faydası var düyünün. 
Hələ bişirməyinin qaydası var düyünün, 
Dərdlərin dərmanıdı, Astaranın düyüsü.

Düyüdə nişasta var, bir də De vitamini, 
Onda Be bir, Be iki, Ye və Ce vitamini. 
Dərman nədi, ay qağa, bişir ye vitamini, 
Dərdlərin dərmanıdı, Astaranın düyüsü.
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Sintetik düyülərdən qaçın, cana ziyandı, 
Onda kalsium yoxsa, demək qana ziyandı. 
Təkcə rəyyətə deyil, bəyə, xana ziyandı, 
Dərdlərin dərmanıdı, Astaranın düyüsü.

Tükə gedən torpağı əkər, normaya düşər, 
Əgər sən düyü yesən, şəkər normaya düşər. 
Üzündəki qırışı, çəkər, normaya düşər, 
Dərdlərin dərmanıdı, Astaranın düyüsü.

Tarladan dəyirmana daşı, başına dönüm, 
Üyüt, sonra da bişir aşı, başına dönüm. 
Onun tamını bilməz naşı, başına dönüm, 
Dərdlərin dərmanıdı, Astaranın düyüsü.  

                                      2018, 19 oktyabr
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BUNUN NƏYİ PİSDİ Kİ

Bunun nəyi pisdi ki, hər gün kanal açılır, 
Hər gün çal-çağır olur, hər gün keyfi-damaqdı. 
Hər gün qulaq eşidir, hər gün gözümüz doyur, 
Hər gün eyni sifətdi, hər gün eyni qonaqdı.

Efir mavi rəngdədi, qarası gül kimidi, 
Nə fərqi var kim gəlib, parası gül kimidi. 
Bir az qısa geyinib, donu da tül kimidi, 
Hər yan qıpqırmızıdı, qızarmayan, yanaqdı.

Pula, paraya gəlib, hər kimə əl çalanlar. 
Sonra ulduza dönür bu alqışı alanlar. 
Bilməm kimə gərəkdi bu qovğa, bu yalanlar, 
Hələ ad da qoyublar, bu meydan, bu sınaqdı.

Arsıza tərif deyib, çəkib dağa qoyurlar. 
Arada öldürürlər, büküb ağa qoyurlar. 
Gah zarafat edirlər, gah da lağa qoyurlar, 
Qardaş, bu yazdıqlarım, ictimai qınaqdı.

 
                                    2018, 17 oktyabr
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YAZAN OLAYDI 

   “Yüz il yaşansa da, ömür qısadı, 
Əvvəli toyadı, sonu yasadı” 

İsa Cavadoğlu 

“Yüz il yaşansa da ömür qısadı, 
Əvvəli toyadı, sonu yasadı.” 
Kim necə doğuldu, necə yaşadı, 
Əvvəldən axıra yazan olaydı. 
 
Ay Mahmud, yaz dedin, yazım, nə var ki, 
Daha kökdən düşüb sazım, nə var ki. 
De, gedim qəbrimi qazım, nə var ki, 
Haqq deyən ölümü, pozan olaydı. 

Nə şad günüm qaldı, nə çəkdiyim qəm, 
Daha dinləmirəm nə zil, nə də bəm. 
Nə səhər, nə axşam, kaş ki dəmadəm, 
Qulağa gələn səs, azan olaydı. 

Qoymayın məzarın yaş tərəfində, 
Döndərin, saxlayın daş tərəfində. 
Dayanıb, şairin baş tərəfində, 
Ona ağı deyən ozan olaydı. 
                                         2018, 30 avqust



105

Dəniz qoxulu misralarım

NƏ OLAR 

Yenə müttəfiq olub ədaləti pozanlar, 
Dünyanı qarışdırıb bu haləti pozanlar. 
Göydən yerə top atıb, ətaləti pozanlar, 
Düşünmür, yer kürəsi oxdan çıxsa, nə olar. 

Harda sürüşmə olur, orda torpaq çat verir, 
Hər zəlzələ olanda, bəşər təlafat verir. 
Kasıb sədəqə verir, ac olan zəkat verir, 
Bir dəfə fitrə, zəkat toxdan çıxsa, nə olar. 

Hələ ac olan dünya gözümüzə tox gəlir, 
Göyə əl açmayanda, göydən bəla çox gəlir. 
İndi Tramp gəlibdi, müsəlmana xox gəlir, 
Düşünmür ki, müsəlman xoxdan çıxsa, nə olar. 

                                        2018. 27 avqust
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ÇOX DÜŞÜB 

Allah bəxtimi yazanda, 
Sətir arası çox düşüb. 
Bəlkə qələm rəngli olub, 
Bir az qarası çox düşüb. 

Bilməm harda, nədə yazıb, 
Zaman yazıb, vədə yazıb. 
Bəlkə xırda zədə yazıb, 
Bir az yarası çox düşüb. 

Səhra yazıbdı səfilə. 
Əruzda gördüm təfilə. 
Mənə söz düşüb, qafilə, 
Pulu-parası çox düşüb. 
 
                                         2018, 22 avqust
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QADAN ALIM

Qınayın hər kimdisə, etdiyi cinayəti, 
Siz dövlətin adına yazmayın, qadan alım. 
Bir yaramaz məmurun etdiyi qəbahəti, 
Siz dövlətin adına yazmayın, qadan alım. 

Bu Vətən bizimkidi, qoruyaq bu dövləti, 
İndi inkişafdayıq, qoruyaq bu surəti. 
Dövlət qadağa qoyub, hər alınan rüşvəti, 
Siz dövlətin adına yazmayın, qadan alım. 

Haqsız olubda haqqı, dananın günahını, 
Qanmazın günahını, qananın günahını. 
Özünü oda atıb yananın günahını, 
Siz dövlətin adına yazmayın, qadan alım. 

Hələ dostla, düşmənlə çözüləsi iş qalıb, 
Kim deyir quşlar uçub, hələ bizdə quş qalıb. 
Kimin dişi tökülüb, kimdə neçə diş qalıb, 
Siz dövlətin adına yazmayın, qadan alım. 

Dövlət möhkəm binadır, təməl üstə qurulub, 
Düşmənin gözü çıxır, dostlar bizə vurulub. 
Hansı çaylar gur axır, hansı çaylar durulub, 
Siz dövlətin adına yazmayın, qadan alım. 
                                                2018, 17 avqust
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QORUYUN YER ÜZÜNÜ

Daha atəş açmayın, mərmiləri dondurun, 
Qoruyun yer üzünü, yerdə hava çatışmır. 
Harda od-alov varsa, ocaqları söndürün, 
Qoruyun yer üzünü, yerdə hava çatışmır. 

Bir baxın göy üzünə, elə bil tüstü gəlir, 
Göydə nə yandırıblar, bəs bu nə hisdi gəlir? 
Ozon qatı deşilib, günəşdən isti gəlir, 
Qoruyun yer üzünü, yerdə hava çatışmır. 

Payız sonu qış gəlir, qış çıxmamış yaz gəlir. 
Əvvəl gələrdi, indi, nə durna, nə qaz gəlir, 
Göydə şimşək çox çaxır, yerə yağış az gəlir, 
Qoruyun yer üzünü, yerdə hava çatışmır. 

Ağacları qırmayın, çayları qurutmayın, 
Göydələnlər ucaldıb, göy üzünü tutmayın. 
Yayda anormal keçən, ayları unutmayın, 
Qoruyun yer üzünü, yerdə hava çatışmır. 

Atom işıq versə də, sonda yeri yandırar, 
Ölməyə macal verməz, diri-diri yandırar, 
Mənə nağıl danışma kiri, kiri, yandırar, 
Qoruyun yer üzünü, yerdə hava çatışmır. 
                                                2018, 10 avqust
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GORANBOYA GEDİRƏM

Qardaş, mənə yol verin, 
Ora toya gedirəm. 
Lənkərandan gəlirəm,  
Göranboya gedirəm. 

Cənub-qərbdə Murovdağ, 
Şimalında Bozdağı. 
Gülüstanı etmişik, 
Düşmənlərə göz dağı. 

Şimal-qərbdə Samuxdu, 
Cənub-şərqində Tərtər. 
Şimal-şərqdə Yevlaxı, 
Qərbdən Göygölü göstər. 

Cənub qərbdə Kəlbəcər, 
Nə durmusan, gəl deyir. 
Kürək, Goran, Korçayı, 
Bu yerdən axıb gedir. 
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Burda hər şey gözəldir, 
Təbiəti seyr edək. 
Çıxıb şəhəri gəzək, 
Sonra Gorana gedək. 

Bəhrəmtəpə yolu toz, 
İpək yolu gələrəm. 
Sinəm sözlu xəzinə, 
Əli dolu gələrəm. 

                                      2018, 8 avqust
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YOLA VER

Deyirlər, qocalar sevgidən yazır, 
Yola ver, cavanlar zarafat edir. 
Demə yoldan çıxır, demə yol azır, 
Yola ver, cavanlar zarafat edir. 

Yolçu itən yolu, izdən öyrənir, 
Ayaqlar durmağı dizdən öyrənir. 
Cavanlar sevməyi bizdən öyrənir,  
Yola ver, cavanlar zarafat edir. 

Bəzən təpəyə də uca deyirlər, 
Onlar, bu dünyaya qoca deyirlər. 
Qafiyə qururlar, heca deyirlər, 
Yola ver, cavanlar zarafat edir. 

Nöqsanı bizimdi, xətası bizim, 
Qüruru bizimdi, ədası bizim. 
Qadasın alaram, qadası bizim, 
Yola ver, cavanlar zarafat edir. 
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Bir gün uca olar, ucalar kimi, 
Sonra təlim keçər xocalar kimi. 
Bəlkə sevə bilmir qocalar kimi, 
Yola ver, cavanlar zarafat edir. 

Sözü, söz xətrinə düzməyə dəyməz, 
Eşq dolu ürəyi üzməyə dəyməz. 
Vallah, cavanlardan küsməyə dəyməz, 
Yola ver, cavanlar zarafat edir. 
 
                                        2018, 24 iyul
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YERİYİR 

Mən ki sənə demişdim, çox da qabağa getmə, 
Ya dalda, ya ortada qalanımız yeriyir. 
Demişdim ki, düz danış, axı hardan biləydim, 
Həqiqət zəncirlənib, yalanımız yeriyir. 

Gəl mənimlə bağ salaq, toxum verim sən də ək, 
Namərddən insaf umma, gəl bu sevdadan əl çək. 
Adam var zəhərlidi, çalır əfi ilantək, 
Çalınan şikəst olur, çalanımız yeriyir. 

Biz ki, sözəbaxanıq, get deyəndə gedirik, 
Yenə çəltik əkirik, yenə də tük edirik. 
Bəzən atın yükünü, eşşəyə yük edirik, 
Eşşəyi yeridəndə, palanımız yeriyir. 
 
                                                     2018, 9 iyul
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YERİ YOXDU 

Hər dəfə keç deyəndə, günahından keçmişəm, 
Daha mənə üz vurma, daha üz yeri yoxdu. 
Od kimi ürəyimdə, səbrimi buz etmişəm, 
Daha buzu əriyib, daha buz yeri yoxdu. 

Səninlə gözü bağlı keçdim ağdan-qaradan, 
Keçdim dünya malından, keçdim puldan-paradan. 
Hələ də qıvrılıram sən vurduğun yaradan, 
Ürəyim köz-köz olub, daha köz yeri yoxdu. 

O uçan göyərçinim, bizim dama gəlmədi, 
Ayrılanda gözdə yaş, dama-dama gəlmədi. 
Səninçün duz da qatdım, sözüm tama gəlmədi, 
Dilimin duzu gedib, daha duz yeri yoxdu. 

Daha heç vaxt, heç zaman, işinə qarışmaram, 
Nə cəhd elə, nə çalış, səninlə barışmaram. 
Mənə zəng də eləmə, səninlə danışmaram, 
Axı nədən danışım, daha söz yeri yoxdu. 
 
                                                        2018, 4 iyul
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BACIM OĞLU ORXANA 

Orxan! Əlində gül var, 
Gözləmədə qalmısan. 
Sabah əsgər gedirsən,  
Gülü kimə almısan? 

Gözələ oxuduğun, 
De, kimin qəzəlidi. 
Bəlkə sevdiyin gözəl, 
Qarabağ gözəlidi. 

Səni gözəllər süzür, 
Hər nişanda, hər toyda. 
Ürək eşq vətənidir, 
Vətən ürəyin boyda. 

Ağcabədiyə gedib, 
O sədləri qır, qopar. 
O gözəl Qarabağa, 
Məndən də salam apar. 

                                              2018, 1 iyul
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BAXIN

Şəkillərə aldanmayın, 
Siz gedin özünə baxın. 
Qatı lay-laydı, maskadı, 
Qaldırın, üzünə baxın. 

Hər yerdə xortan kimidi, 
Mamlıdı, matan kimidi. 
İblisdi, şeytan kimidi, 
Oynayan gözünə baxın. 

Deyir dağam, təpə düşür, 
Hürmək bizim həpə düşür. 
Bəzən gözü çəpə düşür, 
Düz qalıb, düzünə baxın. 

Hallıyam, məndə hal qalıb, 
Vurdum, ürəkdə xal qalıb. 
Hələ aşnası lal qalıb, 
Danışsa, sözünə baxın. 
 
                                          2018, 30 iyun
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O ŞƏHƏRDƏ NƏ İŞİM VAR

Mən kənd adamıyam, kəndə bağlıyam, 
Mənim o şəhərdə nə işim var ki. 
Aranda doğuldum, kökü dağlıyam, 
Mənim o şəhərdə nə işim var ki. 

Yetən deyir xanam, taxtı bilinmir, 
Kim kimi yandırdı-yaxdı, bilinmir. 
O yerdə azanın vaxtı bilinmir, 
Mənim o şəhərdə nə işim var ki. 

Arxalı nadanlar bəydilər orda, 
Haqqı, ədaləti əydilər orda, 
Balamın qəlbinə dəydilər orda, 
Mənim o şəhərdə nə işim var ki. 

Yalansa o namərd arasın məni, 
Bir gün gecə gəlsin oğrasın məni. 
Sonra tikə-tikə doğrasın məni, 
Mənim o şəhərdə nə işim var ki. 

                                           2018, 19 iyun
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ŞƏHƏRİNƏM 

Axşam nədi, gecə nədi, 
Hər açılan səhərinəm. 
Sevincin tükənən yerdə, 
Kədərinəm, qəhərinəm. 

Bax, qarşında lal kimiyəm, 
Ürəyində xal kimiyəm, 
Mən səninçün bal kimiyəm, 
Bal içində zəhərinəm. 

Zildi gəlir bəmdən sonra, 
Göz ağlayır nəmdən sonra. 
Keçib gedən qəmdən sonra, 
Qol açdığın fərəhinəm. 

Günün də qədəri olur, 
Axşamı, səhəri olur. 
Sevginin şəhəri olur, 
Zəbt etdiyin şəhərinəm. 

                                           2018, 13 iyun
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AND

Bu Hipokrat kimdi ki? 
Həkim ona and içir. 
Sonra nə baş verir ki? 
Həkim andından keçir. 

Çox görmüşəm, İlahi, 
Göyə and içənləri. 
O günəşə, o aya, 
Yerə and içənləri. 

Görmüşəm, duz-çörəyə, 
Pirə and içənləri. 
Vicdanına and içib, 
Sonra da keçənləri. 

Mənim dərdim bu deyil, 
Ümidim sönür, Allah! 
İndi sənə and içən, 
Andından dönür, Allah! 

                                        2018, 12 iyun
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ŞAİRLƏR DANIŞANDA 

Könülləri oxşayıb, 
Sizləri sehrə salar. 
Sözləri ovsunlayıb, 
Sözləri sehrə salar, 
Şairlər danışanda. 

Açılmamış qönçələr, 
Çiçək açar, gül açar. 
Qurduğunuz məclisə, 
İşıq saçar, nur saçar, 
Şairlər danışanda. 

Nifrət sevgiyə dönər, 
Gözlər gözdən utanar. 
Boşboğazlıq edənlər, 
Gözəl sözdən utanar, 
Şairlər danışanda. 

Aləm sükut edəcək, 
Süsən sünbül oxuyar. 
Gül kimi, çiçək kimi, 
Sözlər ətir qoxuyar, 
Şairlər danışanda. 
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Söz yanan ocaq olur, 
Adam közə vurulur. 
Gözəllərin özü də, 
Gözəl sözə vurulur, 
Şairlər danışanda. 

Ürəkdən gələn sözlər, 
Ürəklərə toxunur. 
Elə bil tərəflərə, 
Sülh sazişi oxunur, 
Şairlər danışanda. 

                                          2018, 6 iyun
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MƏNİM SÖZÜM TƏRƏZİDƏ 

Çəkin, nizamı pozmayın, 
Mənim gözüm tərəzidə. 
Kim varını çəkir-çəksin, 
Mənim sözüm tərəzidə. 

Çəkib, çəkisinə baxın, 
Kəmdisə başıma qaxın, 
Söz ilə yandırıb yaxın, 
Mənim közüm tərəzidə. 

Hər kim çəkir öz çəkisin, 
Nurda axtar göz çəkisin. 
Dildən çıxan söz çəkisin, 
Gərək çözüm tərəzidə. 

Uyma atdığın zərinə, 
Var dövlətin dərd-sərinə. 
Mən də sözü ləl yerinə, 
Gəldim, düzüm tərəzidə.

                                              2018, 31 may
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POLİS QARDAŞ 

Polis qardaş, günahkaram, 
Düz xətti düzə keçmişəm. 
Bir az sürəti artırıb, 
Doxsandan yüzə keçmişəm.

Sürət qalxdı yüz üstünə, 
Gəlib çıxdın düz üstünə, 
Mən də çıxıb buz üstünə, 
Yıxılıb, buza keçmişəm.

Aşpaz xörəyə duz vurar, 
Sevən sevənə göz vurar. 
Qardaş qardaşa üz vurar, 
Mən də çox üzə keçmişəm.

Təb gələndə vida olur,  
Ruhum candan cida olur. 
Düz xətt mənə nida olur, 
Mən sözdən sözə keçmişəm. 
 
                                           2018, 28 may
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Orxan Musayev adlı birini işarələmək istə-
yirsən?  BƏYƏNDİM
(Şair dostum Balayar Sadiqə) 

Qardaş, bilirsən ki, zor bəyənirəm, 
Səndə olan siyasəti bəyəndim. 
Mən də iman əhli, mən də abidəm, 
Sən etdiyin ibadəti bəyəndim. 

Yazın əvvəlində yayı bilinir, 
Allahın neməti, payı bilinir. 
Dar gündə dostların sayı bilinir, 
Səndə olan sədaqəti bəyəndim. 

Onu demə, çox görmüşəm beləsin, 
Arzu etsin, niyyət etsin, diləsin. 
Dost, dost üçün önə verər sinəsin, 
Səndə olan dəyanəti bəyəndim. 

Nə gərək var, əyilmişi əyəsən, 
Nə gərək var ürəyinə dəyəsən. 
Sözü gərək məqamında deyəsən, 
Səndə olan cəsarəti bəyəndim. 
 
                                            2018, 20 may
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BU İL DƏ ZİYAN ETMİŞƏM 

Daşdı hörmüşəm divara, 
Mən daşımı saymıram ki. 
Qədərini Allah bilər, 
Mən yaşımı saymıram ki. 

Məndən sonra sayarsınız, 
Orda hesab qurarsınız, 
Əksik gələn o daşları, 
Ayağıma vurarsınız. 

Sayanlar sağ olsun, saydı 
Biri dedi beşdə-beşdi. 
Zamanım, vaxtım atlanıb, 
Bir ilim də belə keçdi. 

Sayıram, sayım düz gəlmir, 
Divardan daş itirmişəm. 
Bu il də ziyan etmişəm, 
Ömürdən yaş itirmişəm. 

Nə fərqi var, qadın, kişi 
Yaşın sormasan yaxşıdı. 
Ömür keçə, rahat bitə, 
Yatıb durmasan yaxşıdı. 
                                 2018, 17 may
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BİRLƏŞƏ BİLSƏK 

Hələ birləşməmişik, bir də ola bilərik, 
Biz tülküdən qorxmasaq, şir də ola bilərik. 
İbadət edə-edə, pir də ola bilərik, 
Allah bizə yar olar, əgər birləşə bilsək. 

Vətənin daşı olub, vətəni daşlamasaq, 
Əcnəbilər gələndə, arada quşlamasaq. 
Birləşmə məqamında qaçmağa başlamasaq, 
Düşmənimiz xar olar, əgər birləşə bilsək. 

Kasıblara əl tutaq, nə bəy olaq, nə ağa, 
Bölüb bərabər olaq, biz tən olaq ortağa. 
Allah bəla göndərməz, bu yerə, bu torpağa, 
Bağçamızda bar olar, əgər birləşə bilsək. 

Cəbhədə, səngərlərdə birləşib, qala olsaq, 
Vətənin hər daşına suvanmış mala olsaq. 
Düşmənə qan uddurub, başına bəla olsaq, 
Dünya ona dar olar, əgər birləşə bilsək. 

Vallah İraq, Suriya, birləşmədi, dağıldı, 
Sən deyən Avropanın dedikləri nağıldı. 
Tərəqqi, təkamülün səbəbkarı ağıldı, 
Millət, dövlət var olar, əgər birləşə bilsək! 
                                                  2018, 10 may
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ALLAHIN EVİ

(Şair dostum Ağamir Cavadın “Göydən gəlib-
dir” şeirindən təsirlənib yazdım )

Allahı çağıran göyə əl açır, 
Göy üzü Allahın evi deyil ki. 
Yeddinci qatında göy üzü bitir, 
Göy üzü Allahın evi deyil ki. 

Bu yer kürəsi də özü girdədi. 
Allah hər yerdədi, Şərqdə, Qərbdədi 
Yeri laməkandı, bəlkə yerdədi, 
Göy üzü Allahın evi deyil ki. 

Hər nə var fanidir, odur əbədi, 
Gəzdim neçə ocaq, neçə məbədi. 
Deyirlər Allahın evi Kəbədi, 
Göy üzü Allahın evi deyil ki. 

Bəlkə göy üzünə əli toxunur, 
Bəlkə göy üzündə ətri qoxunur. 
Allahın kitabı yerdə oxunur, 
Göy üzü Allahın evi deyil ki. 
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Bəlkə Merkuridi, bəlkə də Neptun, 
Marsdı, Yupiterdi, Uran, Pluton, 
Bəlkə Veneradı, bəlkə Saturn, 
Göy üzü Allahın evi deyil ki. 

Allah, gümanımız bitməyən yerdə, 
Allah, imanımız itməyən yerdə. 
Allah, idrakımız yetməyən yerdə, 
Göy üzü Allahın evi deyil ki. 
 
                                           2018, 29 aprel
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DEDİKLƏRİM 

Şəhərdə oturub kəndi bəyənmir, 
Papağına baxıb bəy dediklərim. 
Nə yazım, nə deyim, nə danışım ki? 
Söz ilə anlamaz səy dediklərim. 

Dil ki, var zəhərdi, baldı, qadası, 
Gah pərgar, gah da ki laldı, qadası. 
Hələ yetişməyib, kaldı, qadası, 
Dəymədi, dəymədi, dəy dediklərim. 

Əyridən yapışdı, düzü əyildi. 
Dik dura bilmədi, dizi əyildi. 
Əyməyə göndərdim, özü əyildi, 
Əymədi, əymədi əy dediklərim. 

                                        2018, 26 aprel
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YOX Kİ 

Niyyət edib yol gedirəm, 
Solda, sağda gözüm yox ki. 
Dağ yolu sürüşkən olur, 
Mənim dağda gözüm yox ki. 

Qış dumanı, qar gətirir, 
İsmət, üzə ar gətirir. 
Mənim bağım bar gətirir, 
Özgə bağda gözüm yox ki. 

Bir vaxt adlı-sanlı idim, 
Sağlam idim, canlı idim. 
Mən də dəliqanlı idim, 
Ta o çağda gözüm yox ki. 

Arzum, gözümün yaşında, 
Gözüm, yolumun başında, 
Kəbənin qara daşında, 
Mənim, ağda gözüm yox ki. 
 
                                     2018, 1 oktyabr
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VURULDUM 

Gözəl gördüm, nur tökülür üzündən, 
Doymaq olmur söhbətindən, sözündən. 
Ürəyini oxumuşam gözündən, 
O gözəlin gülüşünə vuruldum. 

Ayaq incə, bədən incə, əl incə,  
Yanağı al, dodaq nazik, bel incə. 
Baxıb, yazdım mənə də təb gəlincə,  
O gözəlin duruşuna vuruldum.  

Onunla bir vura bilər ürəyim, 
Qəlbində yer qura bilər ürəyim. 
Bu yerişlə dura bilər ürəyim, 
O gözəlin yerişinə vuruldum. 
 
                                  2018, 28 sentyabr
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SƏNSİZ 

Kim nə deyir, yalan deyir, 
Sənsiz yaşıya bilərəm. 
Səninlə çəkdiyim yükü, 
Sənsiz daşıya bilərəm.

Bir az yüküm ağır olar, 
Bir az belim büküləcək. 
Həsrətdən çuxura düşən, 
Gözüm yola dikiləcək.

Bir az küskün, bir az bədbin, 
Bir az hallı görünərəm. 
Bəxtəvərlərin gözündə, 
Mən zavallı görünərəm.

Qəhər tutar boğazımı, 
Bir az səsim bəm olacaq. 
Üzdə gülüb danışsam da, 
Gözlərimdə nəm olacaq.

Başıma qar kimi yağan,  
Külüm közümdən düşəcək. 
Sənsiz güldən qoxu gəlməz, 
Çiçək gözümdən düşəcək. 
                                      2018, 25 sentyabr
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MƏN DAĞ ADAMIYAM 

Yer şumlayıb, yer əkirəm, 
Atam, torpaq adamıyam. 
Atam Adəm, anam Həvva, 
Atam, çılpaq adamıyam. 

Əvvəli, sonu çılpağam, 
Torpaq altında torpağam. 
Payızda düşən yarpağam, 
Atam, yarpaq adamıyam. 

Tapıram, yoxu bilmirəm,  
Toxam ki, qoxu bilmirəm. 
Zor etmə, qorxu bilmirəm, 
Atam, çıldağ adamıyam. 

Dayanmışam ortalıqda, 
Cavanlıqda, qocalıqda. 
Gözüm yoxdu ucalıqda, 
Atam, mən dağ adamıyam. 
 
                                     2018 , 19 sentyabr
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KÖÇ EDƏSİ YERİN OLA 

Uzaqlaşıb bu dünyadan, 
Köç edəsi yerin ola. 
Təkliyə dözümün ola, 
Qalmağa hünərin ola.
 
Bağlı ola bəndi-bərə, 
Getməyəsən xeyrə-şərə. 
Ya dağ olsun, ya da dərə, 
Hündür ola, dərin ola.
 
Ac olasan, tox olasan, 
Haqsızlıqdan yox olasan. 
Sancılası ox olasan, 
İsti ola, sərin ola.
 
Nə ləb ola, nə bir busə, 
Baxmayasan yaxşı, pisə. 
Göydə Allah, yerdə isə, 
Bir sən, bir də pərin ola. 
 
                                   2018, 14 sentyabr
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YAZIRAM 

Allah mənə not veribdi, 
Mən də o notda yazıram. 
Varlığım sirli bir koddu, 
Açıb o kodda yazıram. 

İlham pərim pər-pər gəlir, 
Dünya mənə sər-sər gəlir. 
Yazanda mənə tər gəlir, 
Alovda, odda yazıram. 

Hər quyu dərin olmur ki, 
Hər bulaq sərin olmur ki. 
Hər söz də şirin olmur ki, 
Arada cod da yazıram. 

Sözə, içdən od verirəm. 
Duz verirəm, dad verirəm. 
Hər şerimə ad verirəm, 
Müxtəlif adda yazıram. 
 
                                   2018, 12 sentyabr
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SATANDAN SONRA

Allah yeri və göyü, günəşə möhtac edib, 
Göyün rəngi dəyişir, günəş batandan sonra. 
Yerdən buxarlanan su, göydən yağış tək yağır, 
Torpaq yağışı udur, yerə çatandan sonra. 

Şəkər tökün, bal tökün, şirindən zəhərədək, 
Küçələr zülmət olur, kəndlərdən şəhərədək. 
Gözümüzə nur verin, axşamdan səhərədək, 
İşıqları söndürün, hamı yatandan sonra. 

Sözün varsa sözünü, şərəfli de, şanlı de. 
Arxada söz danışma, üzümə de, canlı de. 
Yolun uzaqdısa de, deyirsən ünvanlı de, 
Neçə ürək qırılır, sözü atandan sonra. 

Gəlib məndən söz alır, dalda sözümə gülür, 
Məni yandırıb yaxır, sonra közümə gülür. 
Közüm külə dönəndə, gəlib üzümə gülür, 
Bal dadan həyatıma, zəhər qatandan sonra. 

Bilsəm ki, minnətlidi, o çörəyi yemərəm, 
Nəfsimi, tamahımı, tutub sıxan kəmərəm. 
Sözümün çəkisi var, satqına söz demərəm, 
Dostuma nə deyim ki, məni satandan sonra. 
                                            2019, 14 oktyabr
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DEYİLƏM 

Nə olsun ki, böyümədim, 
Amma kiçilən deyiləm. 
Mən ki, bir qurtum şərbətəm, 
Amma içilən deyiləm. 

Öz içimdə yanan odam, 
Yaraya vurulan yodam. 
Daş üstündə bitən otam, 
Amma biçilən deyiləm. 

Bu dünyanın pərindəyəm, 
Dərdin, dərdi-sərindəyəm, 
Dənizdəyəm, dərindəyəm, 
Üzdə seçilən deyiləm. 

Qeyrətdən doğan təpərəm, 
Canımla yurda sipərəm, 
Mən ki, tikanlı çəpərəm, 
Aşıb keçilən deyiləm. 
 
                                      2019, 11 oktyabr
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ŞİMŞƏK

İnanmıram, 
Göydə buludların toqquşmasından, 
Şimşəyin çaxmasına. 
Buludlar su yığnağıdı. 
Toqquşanda yağış yağar, 
Narın yağar, 
Leysan yağar. 
Oda düşsə, od söndürər, 
Alovlanmaz. 
Çaxan şimşək alovdusa, atəşdisə, 
Bu alovda, bu atəşdə bir hikmət var. 
Bəlkə də 
o, çaxan şimşək, 
Cəhənnəm odunun bir zərrəsidi, 
Bəlkə də Allahın bizə olan qəzəbidi. 
Siz ey günah edən bəndələr! 
Allahın bizə silkələdiyi, 
O mübarək barmağından çıxan, 
Oddu şimşək. 
 
                                     2019, 19 sentyabr
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ELƏ BİL

Bu gecə yuxum qaçıb, 
Canım da rahat deyil. 
Gündüz rahat idim, gecə narahat, 
Elə bil bu həyat o həyat deyil. 
Sağa çevrilirəm, 
Sola çevrilirəm, 
Sonra düz uzanıram, 
Canda can rahat olmur. 
Elə bil, 
Ruhum canıma rahatlıq vermir. 
Öləndə də belə olur. 
Adam cənab Əzraili görəndə, 
Dili tutulur, 
Lal olur. 
Canımı vermirəm deyə bilmir. 
Gah sağa çevrilir, canını sağda gizlədir, 
Gah sola çevrilir, canını solda gizlədir. 
Sonra, 
Sonra da düz uzanıb, 
Canını verir, 
Allahın elçisinə. 
 
                                    2019, 10 sentyabr
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MƏNİ UCUZ SATMAYIN

Ey dostunu satanlar, kama çatıb dolanın, 
Məndən borca pul alın, sonra atıb dolanın. 
Başqasını satmayın, məni satıb dolanın, 
Satıb qazanmadızsa, gedin bir daha satın. 

Baxın mənim damıma qonub, uçan quşlara, 
Namərd kimi pusquda, qəsdimə durmuşlara. 
Barı məni satmayın harın, qudurmuşlara, 
Bir məzlumun çəkdiyi naləyə, aha satın. 

Siz çölümə baxmayın, içimdə nur gizlənir, 
Mələklər çiynimdədi, içimdə hürr gizlənir. 
Qızıl nədi, ləl nədi, içimdə dürr gizlənir, 
Məni ucuz satmayın, satanda baha satın. 

İmansız imanıma, şəkimə haram qatar, 
Məni cəmdən çıxardar, təkimə haram qatar. 
Nadanın tərəzisi, çəkimə haram qatar, 
Gəda sizi aldadar, satanda şaha satın. 
 
                                          2019, 5 sentyabr
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SAYI BƏLLİ

Ünvanlı söz yazmıram ki, 
Adamların zayı bəlli. 
Mən də elə yazıram ki, 
Hər adamın payı bəlli. 

Adam var ki, haya gəlmir, 
Nə nalə, nə vaya gəlmir. 
Yamanları saya gəlmir, 
Yaxşıların sayı bəlli. 

Hacıların sırasında, 
İmam, mömin arasa da. 
İki barmaq arasında, 
Tülkü bəlli, ayı bəlli. 

Çıxın, baxın meydanlara, 
Adam üzlü şeytanlara. 
O qudurmuş nadanlara, 
Arxa duran dayı bəlli. 
 
                                       2019, 30 avqust
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ZAYDI

Ağa qara deyənlər, bilir ki, yalan deyir, 
Nə olsun dinimiz bir, imanı zaydı, dədə. 
Nə yaxşını düşünür, nə də ki güman edir, 
Etsə nə dəyişər ki, gümanı zaydı, dədə. 

Kişi çaşıb dünyanın qarasında, ağında, 
Bağ əkən bar götürər, yayın oğlan çağında. 
Özü bağına baxmır, gözü qonşu bağında, 
Buğda əkib ot bitib, samanı zaydı, dədə. 

Özünü dağ bilənlər, qum kimi təpələnsə, 
Sonra külək əsəndə dağılsa, səpələnsə, 
Dəniz tək çoşub-daşsa, dalğası ləpələnsə, 
Sahilinə çıxmayın, limanı zaydı, dədə. 

Bir vaxt iqtidar idi, üzdəki müxalifət, 
Dağ başından enibdi, düzdəki müxalifət. 
Sabaha boş vəd verir, bizdəki müxalifət, 
Bilməm harda fal açıb, şamanı zaydı, dədə. 

Altını bağlasa da, üstü açıq o damın, 
Qardaş, içi həmişə, təmiz olmur badamın. 
Adamların içində seçə-seçə, adamın 
Yaxşısın tapmaq çətin, yamanı zaydı, dədə. 
                                             2019, 26 avqust
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OĞUL SƏN ŞEİR YAZMA 

Mən neçə kitab şeir, yazmaqla vaxt itirdim, 
Oğul, sən şeir yazma, yazma başına dönüm. 
Mən təbimə qul olub, gül ömrümü bitirdim, 
Oğul, sən şeir yazma, yazma başına dönüm. 

Bəzən gecə başlayıb, səhərəcən yazıram. 
Sevincdən başlayıram, qəhərəcən yazıram. 
Şəkərdən başlayıram, zəhərəcən yazıram, 
Oğul, sən şeir yazma, yazma başına dönüm. 

Sağlam yaşamaq üçün, gecə yat, gündüz işlə, 
Qanundan kənar çıxma, çalış ki, sən düz işlə. 
Alnını açıq saxla, durub üzbəüz işlə, 
Oğul, sən şeir yazma, yazma başına dönüm. 

Ürəyim köz-köz olub, közümü çəkən yoxdu. 
Şam kimi əriyirəm, özümü çəkən yoxdu. 
Hər dukanda tərəzi, sözümü çəkən yoxdu, 
Oğul, sən şeir yazma, yazma başına dönüm. 
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O maraldı, ceyrandı, dovşandı, şeir yazır, 
Bax o xanım ərindən boşandı, şeir yazır. 
İndi kimin ki başı, qaşındı şeir yazır, 
Oğul, sən şeir yazma, yazma başına dönüm. 

İndi sözə deyil ki, dosta qiymət verirlər, 
Məclislərdə yalançı tosta qiymət verirlər. 
İndi boya-buxuna, “rosta” qiymət verirlər, 
Oğul, sən şeir yazma, yazma başına dönüm. 

Birisi nağıl yazır, deyirlər şeir yazır, 
O birinin xətrinə dəyirlər, şeir yazır. 
Kimlərin ki, ipini əyirlər, şeir yazır, 
Oğul, sən şeir yazma, yazma başına dönüm. 

Təbimlə yola çıxdım, azıb bəlaya düşdüm. 
O gün dərdimdən yazdım, yazıb bəlaya düşdüm. 
Qələmimlə qəbrimi, qazıb bəlaya düşdüm, 
Oğul, sən şeir yazma, yazma başına dönüm.

Həllac edam olunub, Nəsimini soyublar, 
Hələ neçə şairin, gözlərini oyublar. 
Sağlığında söyüblər, ölüb, heykəl qoyublar, 
Oğul, sən şeir yazma, yazma başına dönüm. 
                                               2019, 20 avqust
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BİLMƏDİKLƏRİM

Mən də rəssam kimiyəm, sözlə şəkil çəkirəm, 
Boyalı, rəngli olub, geyə bilmədiklərim. 
Dinmədimsə, demək ki, torpağa söz əkirəm, 
Misra-misra cücərər, deyə bilmədiklərim. 

Zaman gələr deyərəm, nəyi demədimsə də, 
Susub həya saxladım, əgər dimmədimsə də. 
Peşiman olmamışam, nəyi yemədimsə də, 
Bizdə haram sayılıb, yeyə bilmədiklərim. 

Bir az avam adamam, siyasətdən uzağam, 
Qanunları bilirəm, cinayətdən uzağam. 
Sədaqətli adamam, xəyanətdən uzağam, 
Məndə əmanət olub, dəyə bilmədiklərim. 

Allah verən məqamda, özümü öyməmişəm, 
Üzümə bağlı olan, qapını döyməmişəm. 
Kim söydü, sağ ol dedim, mən özüm söyməmişəm, 
Sonda müttəhim olub, söyə bilmədiklərim. 
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Mənəmlərə, mənəm-mən, deyən kimi sındılar, 
Hikkəli adamlara, dəyən kimi sındılar. 
Poladam deyənləri, əyən kimi sındılar, 
Sınmış adamlar olub, əyə bilmədiklərim. 

Bir vaxt uşaq olanda, hər gün oyun qurardım, 
Cığallıq edənlərin, qulağını burardım. 
Qolu zorlu görəndə, dayanardım, durardım, 
Hələ adam olmayıb, döyə bilmədiklərim.

 
                                      2019, 14 avqust



147

Dəniz qoxulu misralarım

NEYLƏYƏCƏK 

Siz qoymayın ki, dərd çəkim, 
Tüstü mənə neyləyəcək. 
Yerin altından qorxuram, 
Üstü mənə neyləyəcək. 

Məni sıxıb, neylədi ki, 
Sonra yıxıb neylədi ki, 
Taxta çıxıb neylədi ki, 
Düşdü, mənə neyləyəcək. 

İstəyirsən sən də quşda, 
Qarğış qalmır ki, ağuşda. 
Sən dediyin o bayquş da, 
Quşdu, mənə neyləyəcək. 

Alın yazım sələm deyil, 
Hər əldəki ələm deyil. 
Bəndə yazan qələm deyil, 
Tuşdu, mənə neyləyəcək. 
 
                                        2019, 31 iyul 
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YARI YOLDA QOYMARAM

Kim ki, qonağım olub, qulluğunda durmuşam, 
Hörmətlə xatırlaram, ötürdüyüm adamı. 
Kiminlə yola çıxsam, sona qədər gedərəm, 
Yarı yolda qoymaram, götürdüyüm adamı.

Arzu etməyə nə var, çətini yetirməkdi, 
Bir az qəliz adamla, çətini bitirməkdi. 
Ürəyim ağrısa da, çətini itirməkdi, 
Bir daha axtarmaram, itirdiyim adamı.

Boyu təpəyə çatmır, özün dağa qaldırıb, 
Bir az sola qaldırıb, bir az sağa qaldırıb. 
Yerini səhv salanı, mən ayağa qaldırıb, 
Başda otuzduraram, gətirdiyim adamı.
 
                                                    2019, 24 iyul
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ŞAİRLƏR VARLI ADAMDI 

Kim deyir şairlər kasıb olur ki, 
Ay kişi, şairlər varlı adamdı. 
Hər kimə şairlik nəsib olmur ki? 
Ay kişi, şairlər varlı adamdı. 

Düzü əyri görən, gözdən kasıbdı, 
Odlanıb yanmayan, közdən kasıbdı. 
Çox varlı adam var, sözdən kasıbdı. 
Ay kişi, şairlər varlı adamdı. 

Cilalanan sözü, həddi keçirsə, 
Hər boyu, qaməti, qəddi keçirsə, 
Qapını, divarı, səddi keçirsə, 
Ay kişi, şairlər varlı adamdı. 

Düşməni olsa da, dostu çox olur, 
Sözü məlhəm olur, bəzən ox olur. 
Pulu olmasa da, nəfsi tox olur, 
Ay kişi, şairlər varlı adamdı. 
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Varlı parasından, pulundan keçməz, 
Ağa nökərindən, qulundan keçməz, 
Şair də söz dolu çulundan keçməz, 
Ay kişi, şairlər varlı adamdı. 

Ocaq, yanmaq üçün közə möhtacdı, 
Adam, görmək üçün gözə möhtacdı. 
Varlılar özü də sözə möhtacdı, 
Ay kişi, şairlər varlı adamdı. 

Bu da bir şairin təbidi gəldi. 
Kağıza söz yazan qələmdi, əldi. 
Şair var ki, sözü qızıldı, ləldi, 
Ay kişi, şairlər varlı adamdı. 
 
                                         2019 , 19 iyul
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 (“Elin Səsi” Milli-Mənəvi Dəyərlərimizin Qo-
runması İctimai Birliyinə həsr etdiyim şeir)

BƏŞƏRİ DUYĞULAR

Bəşəri duyğular ruhumuzdadı, 
Multikulturaldır baxışlarımız. 
İslama sığınan iman əhliyik, 
Milli dəyərləri qoruyuruq biz. 

Azərbaycan adlı Vətənimiz var, 
Cənublu, qərbliyik, şimal, şərqliyik. 
Qəhrəman olarıq, Mübariz kimi, 
Qorxmazıq, cəsuruq, biz hünərliyik. 

Biz işıq saçırıq qaranlıqlara, 
Üzə çıxardırıq əyrini, düzü. 
Bizə örnək olan, babalar kimi, 
Müqəddəs bilirik çörəyi-duzu. 

Biz harda olsaq da əməlimizlə, 
Hörmət gətiririk millətimizə. 
Yumruq tək birləşən gəncliyimizlə, 
Biz dayaq durmuşuq dövlətimizə.
 
                                 2019, 10 dekabr
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YAXŞI DOST 

Dost dediyin adamın qapısını açginən, 
Görərsən ki, yaxşı dost, elə qardaş kimidi. 
Sən ay kimi bədirlən, günəş kimi saçginən, 
Görərsən ki, yaxşı dost, elə qardaş kimidi. 

Dost önündə xətadan qaçginən, qaça bilsən, 
Sən gözündə işıq ol saçginən, saça bilsən. 
O bəsirət deyilən, gözünü aça bilsən, 
Görərsən ki, yaxşı dost, elə qardaş kimidi. 

Yer sınağa çəkilir, göydən yağan yağışla, 
İşim olmaz bəzəklə, işim olmaz naxışla. 
Əgər sən baxa bilsən, mən baxdığım baxışla, 
Görərsən ki, yaxşı dost, elə qardaş kimidi. 

Dostla gələn bəlanı, Xudadan nida bilsən, 
Dar gündə dost dərdini, dərdin tək uda bilsən. 
Minnət, təmənna nədi onu unuda bilsən, 
Görərsən ki, yaxşı dost, elə qardaş kimidi. 

Dost yanan bir ocaqdı, isti götür közündən, 
Aman Allah, amandı, çalış düşmə gözündən. 
Əli sənə yetməsə, bircə kəlmə sözündən, 
Görərsən ki, yaxşı dost, elə qardaş kimidi. 
                                             2019. 4 dekabr
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SƏN MƏNDƏN KÜSƏNDƏ 

Kim ki məndən küsdü, sonra barışdı, 
Sən məndən küsəndə nə olacaq ki? 
Yenə ağlın çaşdı, fikrin qarışdı, 
Sən məndən küsəndə nə olacaq ki? 

Şirinim deyilsən, acım deyilsən, 
Sən mənim başımda tacım deyilsən. 
Qardaşım deyilsən, bacım deyilsən, 
Sən məndən küsəndə nə olacaq ki? 

Baxtım olmadı ki, baxtıma düşdün, 
Bilməm hardan gəlib taxtıma düşdün. 
Mənim dost itirən vaxtıma düşdün, 
Sən məndən küsəndə nə olacaq ki? 

İçinə çöp düşən göz, qaşdan küsür, 
Gecələr barışır, obaşdan küsür. 
Dəmir sınmayanda daş-daşdan küsür, 
Sən məndən küsəndə nə olacaq ki? 
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Bu söz meydanında, bir az yarışdıq, 
Tək idik, bir olduq, cəmə qarışdıq. 
Küsmüşdün, getmişdin, gəldin barışdıq, 
Sən məndən küsəndə nə olacaq ki? 

Gərək dost sözünü udam, küsməsin, 
Qohumum küsməsin, qudam küsməsin, 
Allahım küsməsin, Xudam küsməsin, 
Sən məndən küsəndə nə olacaq ki?
 
                                      2019, 27 noyabr
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HİKMƏT 

Ədalətinlə sığın, Allahın hikmətinə, 
Zalım olsan görərsən, hikmət ahda, nalədə. 
Hikmət adi zərrədə, hikmət adi nurdadı, 
Hikmət, ay ətrafında şölə saçan halədə. 

Dəyişməyən bu dünya, boşalır ki, dolur ki, 
Üzündən nur tökülən, adam niyə solur ki, 
Bir də məndən soruşma, məzlum necə olur ki, 
Bir məzlum təcəssümü, boynubükük lalədə. 

Üzə gülən xəstələr, yatağında ağlayır, 
Göz yaşını gizlədən, otağında ağlayır. 
Sevmədiyim gecələr, sübh çağında ağlayır, 
Gecənin göz yaşıdı, gül üstündə, jalədə. 
 
                                           2019, 23 noyabr
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KEÇİR 

Gəlişi gözəl sözlər, ürəyimə yol açmır, 
Ürəyimə gedən yol, işıqdan, nurdan keçir. 
Heç dərdimi ovutmur bu, bayağı mahnılar, 
Ürəyimə düşən səs, segahdan, şurdan keçir. 

Açıq səma sevənlər, dağda dumana gəlməz. 
Şübhə qərarı boğar, ağıl gümana gəlməz. 
Şeytana səcdə edən, dinə, imana gəlməz, 
İman əhlinin yolu, ocaqdan, pirdən keçir. 

Dünya hələ qazanmır, onun da çıxarı var, 
Su yerdə sərin olur, qaynasa buxarı var. 
Mənbə-mənsəbi olan, çayların axarı var, 
Arazdan axan sular, dənizə Kürdən keçir. 
 
                                         2019, 19 noyabr
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DUR GEDƏK 
(Fərqanə xanım Mehdiyevaya) 

Mən gəlmişəm, dur gedək, bir az şəhəri gəzək, 
Bu xəstəlik dediyin, sənə yaraşmır, bacım. 
Bax bu güzgü, bu daraq, bu bərdi, bu da bəzək, 
Xəstə kimi geydiyin, sənə yaraşmır, bacım. 

Ayaq altına alaq, adlayıb dərdi keçək, 
Yetmədiyin arzular, gül açsın çiçək-çiçək. 
Gəl gedək dostlar ilə bir istəkan çay içək, 
Dərman deyib içdiyin, sənə yaraşmır, bacım. 

Çoxdan sual vermişəm, indi cavab vaxtıdı. 
İndi dərdi ovutmaq, indi savab vaxtıdı. 
İndi piti vaxtıdı, indi kabab vaxtıdı, 
O pəhrizlə yediyin, sənə yaraşmır, bacım. 
 
                                         2019, 13 noyabr
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EŞQ OLSUN 

Mən ki Vətən-Vətən dedim, 
Mənim elimə eşq olsun. 
Kim deyir ki arxalıyam? 
Varsa, belimə eşq olsun. 

Önüm dəniz, arxam dağdı, 
Şükür, hələ canım sağdı. 
Üzüm kimi, başım ağdı, 
Bəyaz telimə eşq olsun. 

Hal deyirsən, hal belədi, 
Xal deyirsən, xal belədi. 
Şəkər belə, bal belədi, 
Ana dilimə eşq olsun. 

Təb gəldi, dilbərim dedi, 
Sən yaz, mən göndərim dedi. 
Nə olsun ki, pərim dedi, 
Yazan əlimə eşq olsun. 

İlan gördüm, dilin gördüm, 
O tülkünün felin gördüm. 
Qardaş, itin ilin gördüm, 
Dovşan ilimə eşq olsun. 
                                      2019, 3 noyabr
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DEMƏRƏM 

Eh, nələr görmədim, o gördüklərim, 
İndi ürəyimdə sirdi, demərəm. 
Əllərim havada, göyə demədim, 
Ayağım altında yerdi, demərəm. 

Tərəzim mizandı, nə az, nə də çox, 
Hər sirr ürəyimə sancılan bir ox. 
Bəlkə gördüyümün yerdə, yeri yox, 
Torpağın üstü də pirdi, demərəm. 

Nə biri vermərəm, nə üçü verməm, 
Şəkilçi vermərəm, ca, cə, cu verməm. 
Pünhandı, gizlidi, ipucu verməm, 
Hər sirrin bir ucu şərdi, demərəm.

Bu nə cəbr, nə də tənlik deyil ki, 
Vədə alma, bu da şənlik deyil ki. 
Bu nə sənlik, nə də mənlik deyil ki, 
Aramıza şeytan girdi, demərəm.
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Kim şeytana daş atmadı, bilirəm, 
Kim daş atdı, daş çatmadı, bilirəm. 
Kim şeytana baş qatmadı, bilirəm, 
Kim nəzir, kim zəkat verdi, demərəm.

Nə olsun xətt çəkib, saqqal buraxıb, 
O hansı məktəbdi, baqqal buraxıb. 
O kimdi meşəyə çaqqal buraxıb, 
Quyruğlu tülküyə şirdi, demərəm.
 
                                    2019, 31 oktyabr
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FƏRQ GÖZÜMDƏDİ 

Mən də hamı kimi adi adamam, 
Oxşarlıq özümdə, fərq özümdədi. 
Dərdə düçar oldum, eşq ilə yandım, 
Amma kül olmadım, fərq közümdədi. 

Bu dünya bənd olub fırlanan oxa, 
Arxamca sürünür bir qara çuxa. 
Sözləri düzürəm sapa, muncuğa, 
Şirinlik dilimdə, fərq sözümdədi. 

Dedilər qaradır, mən ağı gördüm, 
Təpə deyirdilər, mən dağı gördüm. 
Yaxına baxdıqca, uzağı gördüm, 
O fərq baxışımda, fərq gözümdədi. 
 
                                  2019, 28 oktyabr
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ALMIRIQ

Baş əymədik böhtan, şərə, 
Borclu, gərək borcun verə, 
Biz haqlının sözün yerə, 
Salmırıq qardaş, salmırıq.

Gördük məzlum cəfasını, 
Verdik onun dəvasını. 
Qudurmuşun havasını, 
Çalmırıq qardaş, çalmırıq.

Olma Allahına şərik, 
Məzlumun ahına şərik. 
Sənin günahına şərik, 
Qalmırıq qardaş, qalmırıq.

Yetər, bizə üz salmayın. 
Gedin, qapıda qalmayın. 
Deyirlər rüşvət almayın, 
Almırıq qardaş, almırıq.
 
                                       2020, 1 yanvar
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DARIXACAQSAN 

Bir gün köç edərəm mən bu dünyadan, 
Sən onda mənimçün darıxacaqsan. 
Məni aparanlar, mənsiz qayıdar, 
Sən onda mənimçün darıxacaqsan. 

Vaxt gələr əkdiyim gülüm qoxunar, 
Şerim sətir-sətir sənə toxunar. 
Mənim sözlərimə mahnı oxunar, 
Sən onda mənimçün darıxacaqsan. 

Mənsiz də bu dünya zərə bürünər, 
Mənsiz yerisən də kölgən sürünər. 
Hər toyda-düyündə yerim görünər, 
Sən onda mənimçün darıxacaqsan. 

Deyərsən, ay bala etmə, edəcək. 
Deyərsən, ay bala getmə, gedəcək. 
Sənin son beşiyin səni güdəcək, 
Sən onda mənimçün darıxacaqsan. 
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Bar verən ağaca, çıxan tapılmaz, 
Meyvələr tökülər, yığan tapılmaz. 
Sənin ürəyinə sığan tapılmaz, 
Sən onda mənimçün darıxacaqsan. 

Qələmim, eynəyim əlinə keçər. 
Hər nəyim, heç nəyim əlinə keçər. 
Dolabda köynəyim əlinə keçər, 
Sən onda mənimçün darıxacaqsan. 

Qəribsən, həsrətin mahal üçündü, 
Bəlkə ayrılığın o hal üçündü. 
İndi darıxmağın vusal üçündü, 
Sən onda mənimçün darıxacaqsan.

Əliflam dediyin, lamı gedəcək, 
Səninçün dünyanın tamı gedəcək, 
Baxma gələnlərə, hamı gedəcək, 
Sən onda mənimçün darıxacaqsan. 

                                   2019, 18 oktyabr
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QEYRƏT

Mən elə bilirdim, elə bilirdim, 
Bədəndə, ruhdadı, candadı qeyrət. 
Bir təbib görmədim göstərsin, desin, 
Damar damar axan qandadı qeyrət. 
Məkanı yox, ünvanı yox, 
Qeyrət, gözə batan bir ox. 
İçdən gələn, deyilməyən, 
Bir boğazda qəhərlənən. 
Düyünləyən, 
Düyündədi. 
Yumruq boyda bir ürəyə sığışmayan, 
Bir ox kimi yaydan çıxan, 
Qılınc kimi qından çıxan , 
dildən çıxan, 
Bir kəsərli sözdədi qeyrət. 
İmanlı baxışda, 
Pəhrizli gözdə. 
Haqdan doğan işıqdadı, nurdadı. 
Dəmiri mum edən alovda-odda, 
Yarası iz buraxan közdədi qeyrət. 
Qeyrət 
Vətən qoxulu soyuq səngərdə, 
Düşmənlə üz-üzə olan yerdədi qeyrət. 
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Qeyrət 
İşğaldan azad edilən torpaqda bitən çiçəkdə. 
Qeyrət, 
Şəhidin, bayrağa bükülməsində. 
Qeyrət, 
Vətən yolunda sinəsini sipər edən vətəndaşda, 
Canından keçən əsgərdə, 
Silaha əl atan əldə, 
Tətiyi çəkən barmağdadı qeyrət.

 
                                    2019, 26 dekabr
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AĞLADI

Adam gördüm, dərd danışdım, 
Gözləri doldu, ağladı. 
Mömin gördüm, məzlum ilə, 
Çörəyin böldü, ağladı.

Hər yerdə baş olan gördüm. 
Gözləri yaş olan gördüm. 
Ürəyi daş olan gördüm, 
Doğması öldü, ağladı.

Hacdır baçda tac səfəri, 
Tox səfəri, ac səfəri. 
Adam gördüm, Həcc səfəri, 
Qisməti oldu, ağladı.

Bax bu savab, bu da suçun, 
Yox izahı o son köçün. 
Adam gördüm, şəhid üçün, 
Saçını yoldu, ağladı.
 
                                        2019, 19 dekabr
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MƏNİM PƏNCƏRƏMƏ DÜŞƏN İŞIĞIN

Bir ağac əkmişdim, soyuq yel əsdi, 
Mənimlə başladı qərəzi, qəsdi. 
Su verdim, böyüdü qabağın kəsdi, 
Mənim pəncərəmə düşən işığın.

Bu ağac işığın yolun sındırır, 
Gövdəsi sağını, solun sındırır. 
Yarpaq yolun kəsir, qolun sındırır, 
Mənim pəncərəmə düşən işığın.

Bəlkə də yanını, yönünü açım, 
Yarpaqla geyinmiş donunu açım. 
Bəs necə edim ki, önünü açım, 
Mənim pəncərəmə düşən işığın.

Mənə bu otaqdan köçmək çətindi, 
Başqa bir otağa keçmək çətindi. 
İndi sürətini ölçmək çətindi, 
Mənim pəncərəmə düşən işığın.

Yanında xurmadı, qabağında nar, 
Uzanıb, əyilən budağında bar. 
Bəlkə də bir ağac qurbanlığı var, 
Mənim pəncərəmə düşən işığın.
                                     2019, 15 dekabr
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Bilirəm, ölüm haqdı, ölümü düşünürdüm, 
Güzgüdə baxıb gördüm, qiyamətdi gözümdə.

Qanla dolu gözümdə, od gördüm, alov gördüm, 
Bu atəş, qiyamətdən əlamətdi gözümdə.

Kimlər gözümdən düşüb, yara yeri saxlayıb, 
Ağrıdan sızıldayan, şikayətdi gözümdə.

Kimsə gözümdə ölüb, ağımda qara ləkə, 
Bəlkə də açılmamış cinayətdi gözümdə.

Mən baxdım, siz də baxın, qürurlu baxışıma, 
Hər dərdə sinə gələn, dəyanətdi gözümdə.

Məni bağışla Allah, nəfsimə qul olmuşam, 
Bir gözələ baxmışam, xəyanətdi gözümdə.

İndi burda kimsə yox, bir mən, bir də güzgüdü, 
Qarşımda duran adam, salamətdi gözümdə.

                                        2018, 22 dekabr
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BƏÇMI YOD OMƏY

Talış dilində şeir oxumaq istəyənlər üçün.

İkəs bə məclis dəşe, votjone ım nomerde, 
Isə bəçmı yod oməy, tıni konco vindəme. 
Həmə səjon oşande, hiçki nı votje merde, 
Isə bəçmı yod oməy, tıni konco vindəme.

Bədə odəmi oməyj, bədə xuqi hardəbij, 
Hiç utanmişən nıbej, ləvə dave kardəbij, 
Iştəni şit bardəbij, bədə əğli bardəbij, 
Isə bəçmı yod oməy, tıni konco vindəme.

İtkə ərəğən jəbe, ıştən boştə şir bəbij, 
Iştı duston hıtəbe, tınən ıştəku şəbij, 
Hərdəm çaş okardəbij, bəmə diyə kardəbij, 
Isə bəçmı yod oməy, tıni konco vindəme.

Har zvondə nıvoştəm, merdij tərcümə bıkə, 
Tı ıştə çaşon okə, ıştəni bıvınd, vikə, 
Iştı sədə pəluye, bışi tı kılo səkə, 
Isə bəçmı yod oməy, tıni konco vindəme.
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Se-ço kəlmə voteme, bıvot komi votdənim, 
Bədə usto voteme, bədə xomi votdənim, 
Ve səğobi bıvot ki, ıştı nomi votdənim, 
Isə bəçmı yod oməy, tıni konco vindəme.

 
                                     2019, 26 yanvar



Günəş məndən qabağ doğub, 
Günəş məndən sonra batar.
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 SEVGİ

Gəlib qonağım olma, 
Sevgidi mənim evim. 
Səndə sevgi yoxdusa, 
Sənin nəyini sevim. 

GÖZƏL

Küldü, ovalanıb közümdən düşüb, 
Bəlkə bir incidi, sözümdən düşüb. 
Gözəl görmüşəm ki, gözümdən düşüb, 
İndi başqasının gözünə girir.
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AY QIZ

Hardan girdin ürəyimə? 
Ay qız, ora sirr yeridi. 
Ziyarətin mübarəkdi, 
Çıxma, ora pir yeridi.

SEVMİŞƏM

Aman Allah, bir gözəli sevmişəm, 
O da məni gözəllərə qısqanır. 
Gözəl nədi, hələ o mən yazdığım, 
Şeirlərə, qəzəllərə qısqanır.
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SİZ DƏ SEVİN

Siz də sevin, sevilin, mənə tənə edənlər, 
Deyin ki, sevgi yoxdu, bir az güldürün məni. 
Yanılar, xəta edər, dəli kimi sevənlər, 
Qoy sevgimə qovuşum, sonra öldürün məni.

CANI YANMIŞ

Bu necə geyimdi, ay canı yanmış, 
Qonşular görsələr söz edər sənə. 
Sən belə geyinib çıxma şəhərə, 
Cavanlar görsələr göz edər sənə.
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HAVALIYAM

Yenə başıma girmisən, 
Odur bir az havalıyam. 
Gəl dedimsə, gələcəksən, 
Mən ki, ağzı dualıyam.

GÖRMƏDİLƏR

Nə yazdımsa oxudular, 
Qələmimi görmədilər. 
Mən haqqı bayraq eylədim,  
Ələmimi görmədilər.
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ŞEYTAN

Sınamışam, bilirəm, dəyərini dostların, 
Yaxşısını, pisini ələyib saxlamışam. 
Mən ki uyan deyiləm, nə fitnəyə, nə felə, 
Şeytanı kəndir ilə bələyib saxlamışam.

QURBANLIQ

Bir əl, br qarpız tutar, 
Ziyada qurbanlıqdı. 
Şahmatda şah qorunar, 
Piyada qurbanlıqdı.
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ALLAH

Sən bu gündə, gündəmə, 
Mən sabaha yaxınam. 
Sən imkanlı bəndəyə, 
Mən Allaha yaxınam.

XOŞUM GƏLMİR

Xoşum gəlmir ədabazdan, 
Özünə bəy, xan deyəndən. 
Arvadına “ay qız” deyib, 
Aşnasına “can” deyəndən.
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GÖZƏL

Gözəl, nəqqaşın kimdi, kim? 
Xalı üzünə çəkibdi. 
Almanı al yanağına, 
Balı üzünə çəkibdi. 

GÖZLƏRİNƏ

Baxma mənim gözümə, 
Yoxsa rəngi cod düşər. 
Bu atəşdən, alovdan, 
Gözlərinə od düşər.
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ORXANA

Mən onda sultan idim,
O, xandı qucağımda.
Bacımın gül balası, 
Orxandı qucağımda.

SƏBR EDƏN

Sevib, səbr edən bəndənin, 
Xəyalı da gerçək olur. 
Gül də əvvəl qönçə olur, 
Sonra açıb çiçək olur.
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GÖZƏL GÖRDÜM

Gözəl baxdım, gözəl gördüm, 
Göz oynadı, qaş oynadı. 
Eşqindən od tutub yandım, 
Böyrəyimdə daş oynadı.

KÜÇƏ İTİ

Bunun yəsi yoxdu deyən, 
Gəlib yolum üstə durur. 
Hamıya kolbasa yeyən, 
Mənə küçə iti hürür.
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* * *

Nəvəm Duyğu məni iş yerimdə ziyarət edib, 
ayaqüstü iclas da keçirtdi.

Baba, işə gecikmə,  
Rəis sənə söz deyər. 
Sən geciksən, rəis də 
Nə deyərsə düz deyər.

 

ŞUŞA

Qanadlarım açılmır, elə bil qəfəsdəyəm, 
Quşam, azad olmasam,rahat ola bilmərəm. 
Mən də diri şəhidəm,daha son nəfəsdəyəm, 
Şuşam azad olmasa, rahat ölə bilmərəm.
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SƏRBƏST ŞEİRLƏR

Nə sınan şüşədir, nə düşən yarpaq, 
Ölçüyə gəlməyən sərbəst şeirlər. 
Geyməyə donu yox çılpaqdı, çılpaq, 
Hecasız, vəznsiz, sərməst şeirlər.

ÇƏTİNDİ

Könlüm bir qaladır, qoruyanı var, 
Qorunan qalanı almaq çətindi. 
Bərə açılmasa, zora əl atma, 
İşğal olan yerdə qalmaq çətindi.
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* * *
 
Krım da Qarabağ tək qurban getdi, qadası. 
Bu işğal məqbul deyil, bu qurban qəbul deyil.

ADAM VAR
 

Adam var aktyordu, həyat da ki səhnədi, 
Burdakı tamaşaya, oyuna bax, sən Allah. 
Arxada şiri söyür, guya cəsarətlidi, 
Önündə tir-tir əsən, qoyuna bax, sən Allah. 
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SEVƏNLƏR

Sən ha denən dəymə-dəymə, 
Bal tutanlar balı dadar. 
Biganələr ayrılığı, 
Sevənlər vüsalı dadar. 

DOSTLARA 

Çıxardıb, gözümün birin verərəm, 
Gözümün yaşını silən dostlara. 
Can qurban edərəm, uf da demərəm. 
Dostluğun qədrini bilən dostlara. 
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BİLMİRƏM

Sənin yanağında dodaq izi var, 
Mən ki, al yanaqdan öpüş silmirəm. 
Bax, sənin ətrinə ətir qarışıb, 
Ətir qarışanda qoxu bilmirəm. 

SAVAB QAZAN 

Nə sinə vur, nə baş yar, xurafat vaxtı deyil, 
Sən Hüseynin eşqinə, get qan ver savab qazan. 
Vətən şəhidlərinə, Qarabağ Kərbəladı, 
Get Qarabağda qan tök, ya can ver, savab qazan.
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ÇİÇƏKSƏN

Sən mənim könlümə düşən nəğməsən, 
Səni dodağımda oxuya bildim. 
Hələ əl yetməyən gülsən, çiçəksən, 
Bəlkə bir gün səni qoxuya bildim.

* * *

Boyundan hündür tullanan, 
Yıxıldığı yerə baxar.
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ÖMÜR

Nə fərqi var əlli il, ya yüz il yaşıyasan, 
Əsas odur əzizim, canı sağ yaşıyasan. 
Heç günah etməyəsən, nə gizlin, nə aşikar, 
Başını dik tutasan, üzü ağ yaşıyasan.

QADIN

O şəkərdi, bu baldı, 
Adam şirini sevir. 
Kişilər hər gözəli, 
Qadın birini sevir.
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BİR GÜN

Orda olmaz, burda olmaz, 
Yer göstər durum, dayanım. 
Bir gün qapıma gələrsən, 
Məni qapıda qoyanım.

 

DEYİL
 
Ürəyindən keçəni, baxışından oxudum, 
Nə olsun ki gözəldi, o mənim babım deyil. 
Açdıqca varaqladım, sətir-sətir qoxudum, 
Gördüm mən yazmamışam, mənim kitabım deyil. 
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OLMUR
 
Necə qələm çəkir, necə yazırsa, 
Allahın işinə qarışmaq olmur. 
Vaxtında getsəydin barışacaqdım, 
Vaxtsız gedişinlə barışmaq olmur.

***

Düz deyirsiz Cənabım, indi bəzi məmurlar, 
Gənclərə tələ qurur, onlara şər atırlar.
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BƏS DEYİRDİN
 
Qoymadın ki, eşqinin, 
Qundagına bələnim. 
Bəs deyirdin sevirəm, 
Ay dərdimdən ölənim.

 

ŞEİR OĞRUSU
 
Oğrulara cəza verin, 
Siz qoruyun doğruları. 
Oğrulardan həyasızdı, 
İndi şeir oğruları.
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SİRR 

Deyilmiş söz sirr deyil, sirr ki, ağızdan çıxmaz, 
Sirr odur ki, çıxacaq, gözlə qaş arasından. 
Nə altına daş qoyun, nə üstünə daş qoyun, 
Mən sözü çıxardıram iki daş arasından.
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