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Şair - qəzəlxan Əli Ələminin qələmi müasir
Azərbaycan qəzəlinin ələmi ola biləcəkmi?
Mən bu məqaləmə bir qədər etirazla başlamaq istəyirəm. Etirazımın şair-qəzəlxan Əli Ələmiyə qətiyyən dəxli
yoxdur. O, yazır, özü də mənim 50 illik divan yaradıcılığımda dəfələrlə dediyim kimi müasir Azərbaycan qəzəlini yaradır. Mən onun qəzəllərinin gələcəkdə “Divan”a çevriləcəyinə inanıram! Bəs qəzəlxanlarımızın əksəriyyəti? Onlar
bu gün də keçmiş günlərin əksər qəzəl yazanlarının və divan bağlayanlarının yolu ilə gedir və müasir
ədəbi-bədii dilimizə riayət etməyərək, milli dilimizdə vətəndaşlıq hüququ qazanmayan ərəb-fars ifadələri və çoxmərtəbəli izafət tərkibləri ilə zəngin olan qəzəllər yazmaqda davam edirlər. Mən belə fikirlərimi son 30 ildə
yazdığım 5 Divanımın hər birində qeyd etmişəm və demişəm.
Birinci Divandan: “Bəli, bu gün Azərbaycan şeirnin əruz
gülüstanını alaq bürümüşdür. Yazan da çətinlik çəkir, oxuyan da. İtib-batır alağın içində qızılgül də, süsən də, reyhan da. Bəli, yandırıb-yaxmalıyıq həmin alaqları, tərtəmiz
olmalıdır əruz gülşənləri, əruz bağları. Çünki,
Sözü düzgün oxumur gör nə qədər xanəndə,
Buna, əlbəttə, səbəbkar - qəzəlxanlarımız!
Mən özüm ixtisasca şərqşünas olduğum və mehrimi şeirə
saldığım üçün müxtəlif şairlərin “Divan”larını, təbii ki, öz dillərində oxumuşam. Onların qədir-qiymətini bilmişəm və bu
qənaətə gəlmişəm ki, hər “Divan”ın özünə məxsus siqləti
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və keyfiyyəti var. Öz milli dilinin sözlərini soraqlayan və
“Divan” bağlayan hər şair ehtirama layiqdir. Orta əsrlər
ədəbi Azərbaycan dili ərəb-fars sözləri ilə zəngin olmuşdur. Ərəb-fars sözlərindən bu gün də qaçmaq olmaz, əgər
onlar dilimizdə vətəndaşlıq hüququ qazanıbsa:
İşim yoxdur nə cür yazmış qəzəl bildirki şairlər,
Bu gün şair sözün yazmaz qəliz, şerin rəvan saxlar."
(Divan, Bakı, 1996, səh 6)
İkinci Divanımdan: “Mən tam məsuliyyətlə deyə bilərəm
ki, ana dilimizə, bu dilin doğma söz və istilahlarına ögey
nəzərlərlə baxanlarda dil təəssübkeşliyi yoxdur. Onlar
təqliq yolunu tutmaqla (olduqca asan yoldur) nəhəng
Füzuli və Seyid Əzimlərin zəif (çox zəif) yamsılayıcıları
rolunu öhdələrinə götürmüşlər.
“Arı”nı “zənbur” edibsən, səni “zənbur” sancsın,
Gül kimi “bal” sözünü sən niyə “şəhd” eylərsən?
Sən yazan sözləri Seyid neçə il öncə deyib,
Yoxsa Seyyid Əzimə yetməyi əhd eylərsən?
Var ikən şe`r səmasında Füzuli günəşi,
Niyə öz şəmini yandırmağa cəhd eylərsən?”
(İkinci Divan, Bakı, 2005, səh.9)
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Üçüncü Divanımdan: “Müasir dövrdə yaşayan, müasir
düşüncə ilə yaşayan, müasir düşüncə tərzi ilə düşünən,
müasir ədəbi mühitin nümayəndəsi olan və müasir divan
şövqü ilə qələmlər əridən şair müasir divan bağlamaya bilərmi? Çox-çox təəssüf ki, müasirimiz olan, lakin fars-ərəb
söz və çoxmərtəbəli izafət tərkibləri ilə dolu əruz şeirləri
yazan bəzi “qeyri-müasir” qəzəlxanlarımız var. Məgər onlar
bilmirlərmi ki, müasir oxucu keçmiş qəzəlxanların qəliz
şeir dilini başa düşmür? Yanlarında lüğətmi gəzdirsinlər?
Məsələn, müasir oxucu müasir dövrdən çox da uzaq olmayan bir əsrdə (XIX) yaşamış Məşədi Mürtəza Qarabağinin
bu beytinin mənasını necə başa düşsün:
“Qoyub əl-piçi-nafə bir yavaş növ ilə təprədsən,
Ze sər ta pa həmə əza, libasü həm bədən titrər”
“Müasir oxucu axı nə bilsin ki, “piç” - qırış, “naf”- göbək,
“ze”-dan, dən şəkilçisi, “pa”- ayaq,”əza”- bədən üzvləri deməkdir. Mən məhz bu çətinliyi nəzərə alıb qəzəlimin dilini
tam sadələşdirdim”.
(Üçüncü Divan, Bakı, 2008, səh.14-15)
Dördüncü Divanımdan: “ Mən bu divanımdan da şeirlərimi (əlbəttə əruz vəznli şeirlərimi) öz qayəmə uyğun olaraq
bu günkü gözəl və zəngin dilimizin sözləri ilə yazmış,
müasir dövrdə dilimizdə vətəndaşlıq hüququ qazanmayan əcnəbi kəlmə və çoxmərtəbəli izafət tərkiblərindən
sərf-nəzər etməklə qələmə almış, yabançı kəlmələrdən
tüstü oddan qaçan kimi qaçmışam. Bu belə də olmalıdır!
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Qəzəlxanlarımız gərək təqlidçilikdən uzaqlaşsınlar! Qəzəlxanlarımız tərtəmiz qəzəllər yazsınlar gərək!
Bəzi kəslər dilənirlər o ərəb-farsdan söz,
“Kirpik” in cəminə “müjgan” dedilər, diksindim.
Təəssüflər olsun ki, bəzi qəzəlxanlar olduqca inadkardırlar. Onlar bu gün orta əsrlərin şeir dili ilə qarmaqarşıq
beytlər yazaraq özlərini Füzulilərə, Seyid Əzimlərə bənzətmək istəyirlər. Gülünc bir istək!!!
Çəkib hambal sayağı saf qəzəlin zənbilini,
Sadə etdim qəzəlin mən o mürəkkəb dilini.”
(Dördüncü Divan, Bakı, 2014, səh.835-836)
“Doğruya Doğru” kitabımdan: “Beşinci Divan”ımın “Xatimə” hissəsini bir qədər geniş yazdım, əgər “Altıncı Divan”
bağlamaq niyyətim olsaydı, bəlkə də, bu Divanın son sözünü bu qədər müfəssəl yazmazdım. Yorulmuşam. Divanlar
yazdırmaq ilham pərisinin şairlərə sadəcə nəvaziş işi deyil.
Divan bağlamaq hər şairin işi deyil!!! Keçən əsrin 96-cı ilində tərtəmiz Azərbaycan dilində çap olunmuş birinci Divanım bir neçə qeyri şairi və “şaircığazı” da Divan“yaradıcılığına” şirnikləndirdi. Divanın nə olduğunu bilməyən, “mən
də varam” deyən, habelə dəyərli Divanlar bağlayan şairlərin (klassik və müasir şairlərin) əsərlərindən bixəbər
olan, sadəcə olaraq bizi yamsılayan “qələm sahibləri” tələm-tələsik təxminən 100-200 səhifəlik kiçik-kiçik “divanlar”
yazmağa başladılar. Vurğulamalıyam ki, Azərbaycanımız-
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da öz milli və xəlqi dilimizdə “Divan”ı olan qadın şairimiz
Gülarə Munisdən qeyri həmin kəslərin heç biri bu işdə uğur
qazana bilmədi, çünki divan yazmaq sadəcə olaraq dülgər divanı üstündə rahatca oturub “divancıq” tərtib etmək işi
deyil. Onlar düşünmürlər ki, tədqiqatçılar günlərin bir günü
elə “divan” sahiblərini ədəbi divan məhkəməsinə çəkə bilərlər” (Doğruya doğru, Bakı, 2018, səh 1193-1194).
Beləliklə, mən bu məqaləmin əsas hissəsinə mahir tədqiqatçı-şair Əkrəm Cəfərin sözləri ilə başlayıram: “Əruz
vəzni şeir sənətinin bir vəzni kimi, mənşəcə hardan gəlirgəlsin, bir sira Yaxın Şərq xalqları tərəfindən qəbul edilmiş, şairlər tərəfindən, o cümlədən Azərbaycan şairləri tərəfindən tətbiq edilmişdir. Lakin bu çox ahəngdar şeir vəzni müxtəlif xalqların dili ilə birdən-birə deyil, əsrlər keçdikcə, tədricən ünsiyyət göstərmiş, o dillərin təbiətinə uyaraq,
müxtəlif şəkillərə girmiş, nəticədə ərəb, sonralar fars əruzları ilə yanaşı və onlardan bir sıra xüsusiyyətləri ilə fərqlənən uyğur, osmanlı, cığatay, özbək, azərbaycan, türkmən,
tatar əruzları ilə meydana gəlmişdir" (Bax: Əkrəm Cəfər.
“Yandım avazeye-eşqinlə sənin”, Məqalələr toplusu, Bakı,
2010, səh.171).
Tamailə doğrudur! Azərbaycan şairləri tərəfindən bir neçə yüz illər əvvəl tətbiq edilən klassik şeirimizin əruz vəzni
illər ötdükcə müxtəlif şəkillərə düşmüş və başqa xalqların
əruzlarından fərqlənmişdir. Fərqlənmişdir və müasirliyə
doğru keşməkeşli yol qət etmiş, klassizimdən ötüb müasirləşmişdir. Bəli, məhz müasirləşmişdir. Müasirləşmişdir və
“vəzn nöqsanlarından” tədricən xilas olmuşdur. Yenə də,
ustad Əkrəm Cəfərin məlum məqaləsindən oxuyuruq: “Günah əruz vəznindəmi? Yox, çünki son əsr şairlərimizdən,
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xüsusən Hüseyn Cavidin, habelə S.Vurğunun, S.Rüstəmin, M.Müşfiqin və başqalarının əsərlərində əruzla yazılmış orta əsrlərin vəzn nöqsanları ya yoxdur, ya da çox azdır. Ə. Vahidin qəzəllərində yenə bu qüsurlara (az da olsa)
təsadüf edilirsə, bunu biz onun janrı ilə və klassik ədəbiyyatın ona təsiri ilə izah edə bilərik” (Bax: səh 182). Burada
söhbət şeirin dilində, sözlərin təbii ahəngində xoşagəlməz
uzanmalar və gödəlmələrin yaradılmasına yol verilməsindən, dil və vəzn arasında hər yerdə saziş, uyğunluq yaradılmamasından, nəticədə eyni sözün müxtəlif mənzum
mətnlərdə gah uzadılma (imaləli), gah gödəldilmiş (sifaflı),
gah da normal vəziyyətdə işlənməsindən gedir. Müasir
qəzəldə əruz vəznli şeirlərdə sözü böyük ustalıqla normal
vəziyyətdə işlədən “sözşünaslar”dan biri də, zənnimicə, Əli
Ələmi şairimizdir. Onun qəzəllərində bütün qəzəlxanlarda
olduğu kimi bəzi uzanmalara və gödəlmələrə (məsələn
“isə”, “üçün” və s. sözlərdə) təsadüf ediriksə, bu bütün qəzəl yazanlara, o cümlədən bu sətirlərin müəllifinə də aiddir.
Çox təəssüf ki, bir çox müasir Azərbaycan qəzəlxanlarının
günahı ayrı-ayrı sözlərin təkcə uzanma və qısalmasında
deyil, qəzəllərdə yüzlərlə əcnəbi kəlmələrin və çox mərtəbəli izafət tərkiblərinin bol-bol işlədilməsindədir. Müasir
dövrdə məhz Mirmehdi Seyidzadə, Süleyman Rüstəm,
Bəxtiyar Vahabzadə, Ənvər Nəzərli, İlqar Fəhmi, Gülarə
Münis, Yasin Xəlil, Əli Ələmi, Vidadi Arif, Əşrəf Pirşağılı kimi milli və xəlqi şair-qəzəlxanlarımız bu düzgün yolda bütün mühafizəkar “əruz şairlərindən” tamamilə fərqlənmişlər.
İndisə, Əli Ələmi və onun şeir yaradıcılığı haqqında: Hacıqabul rayonunda doğulmuş, (1948) orta təhsilini orada
almışdır. Azərbaycan Dövlət Neft və Kimiya İnstitutunun
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məzunu kimi mühəndis - elektrik ixtisasına yiyələnmişdir
(1970) və son 25 ildə Sumqayıt şəhərində “Neftqazavtomat” Elm - İstehsalat Müəssisəsinin rəhbəri vəzifəsində çalışmaqdadır. Tədqiqatçı-alimdir. Texnika üzrə fəlsəfə doktorudur və fəlsəfi yüklü şeirlər yaratmağa çalışır. Əməkdar
mühəndisdir və əməkdar şair olmağı önündə duran əsas
məqsəd və niyyətlərdən biri sayır. “Tərəqqi” medalının daşıyıcısıdır və ədəbi yaradıcılığında tərəqqi etməkdədir. O,
həm də əruz vəzni sahəsində riyaziyyatin təbbiqinə əsaslanmaqla orjinal bir nəzəriyyənin müəllifidir.
Hələlik qarşımda əlyazma şəkilində olan bu ikinci kitabının adı da orjinaldır bu orjinal adamın: “Pıcıldaş mənimlə
çiçək dilində”. Əli müəllim pıcıldaşmağı həqiqətən sevir və
oxucuları ilə özünəxas mədəniyyətinin izharı kimi pıcıldaşır, özü də çiçək dilində. Çiçəksevərdir Ələmi! O, gül-çiçəyi
qırmır, onları poeziya dili ilə sığallayaraq, dilləndirir və qəlbində yaşatdığı lirik-fəlsəfi ( bəzən də intim) hisslərini pıçıltı
ilə belə söyləyir:
“ Elə pıcıldaşaq bilən olmasın,
Bu dəli sevdaya gülən olmasın,
Sevgidən bizim tək ölən olmasın
Çiçək aləmində, çiçək selində!
Pıçıldaş mənimlə çiçək dilində!”
Kitabın əlyazmasında varaqları bir-bir çevirirəm. “ Unudulmaz” rədifli qəzəl:
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“Olsun ki, unutmuş məni... Canan unudulmaz!
Ruhim anacaq, çıxsa da, bu can... unudulmaz!
...Röyadə gəlib, şe'rin eşitmiş Ələminin,
Lütf ilə deyib ki, bu qəzəlxan unudulmaz!”
Yaxud,
“ Hər gah, Ələmi tək tanınıb sevgilin, ey yar,
Bil, eşqdə ən aliyəm, ismi Əliyəm mən”.
Yaxud,
“Neynək, Ələmi, saymır şe'r əhli səni, səbr et,
Bir gün deyəcəklər: “ O, mövlanədi, mövlanə!”
Yaxud,
“Söz söyləmək üçün Ələmi bir himə bənddir,
Sözdə belə çılğın və cavan həmyaşı olmaz!
Yaxud,
“Ruhın məni quçmuşdu o gün, gizli deyirdi:
Sevdim, Ələmi, mən səni, fövqəlbəşərimsən!”
Oxucu, özünü bəzən çox tərifləyir Ələmi, eləmi? Unutma ki, özünütərif məqamlarına, demək olar ki, bütün şairlərdə (Nizami, Xaqani, Vahid və s.) rast gəlinir. Ələminin
özünütərifi əsla təkəbbür, ya da təşəxüsdən irəli gəlmir,
belə özünü tərifləmə öz kimliyini dərk edən, öz sözünü deməyi bacaran, özünü, öz xislətini, öz müşahidəsini və bəzən öz məharətini nəzərə çatdıran şairlərin etirafı kimi özünə inam hissini təlqin etdirmirmi?
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Bu sətirləri yazdıqca yadıma Nizaminin fars dilində yazdığı “Məxzənül-əsrar” əsərindəki aşağdakı misralar düşdü:
“Gərçe bedin dərgəhe-payəndegan
Ruy nehadənd setayəndegan.
Pişe Nezami behesab istənd,
U dergərəst, in degəran kistənd?”
Əruz vəznin səri’ bəhrində yazılmış bu sətirlərin tərcüməsi mahir tərcüməci Mircəlal Zəki Məştəğayi tərəfindən
dilimizə belə çevrilmişdir:
“Gərçi neçə mədh deyən hər zaman
Baqi bu dərgahə qoyur üz həman,
Hamı Nizamini görən dəm durar,
Özgədir o, özgəsi nə dəm vurar?”
Mircəlal Zəkinin bu tərcüməsini oxuyandan sonra əlim
dinc durmadı və həmin beytləri mən aşağdakı kimi tərcümə etdim:
“Bir neçə məddah ki, dövrəmdə var,
Cümləsi bu dərgəhə üz tutdular.
Baş Nizamiyə əyirlərsə gər,
Başqa odur, başqaları kimdilər?”
Göründüyü kimi, Nizaminin iki beytinin iki tərcüməsi: düşünürəm ki, hər iki beyti mütaliə edən oxucu öz böyüklüyünü dərk edən böyük şairimizin tamamilə təkəbbürdən uzaq
etirafını düzgün qiymətləndirəcək. Axı bu misralarda əsla
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təkəbbür yox, özünüdərk var. Ələmidə də elə. Şair özünün
kimliyini, qələmindən çıxan beyt və misraların təbiiliyini
açıq-aşkar bildirməklə heç də özünü Nizami yüksəkliyində
deyil, Ələmi böyüklüyündə görür. Həqiqətən də, hazırkı
dövrdə milli və xəlqi qəzəl nümünələrini məhz hamının
başa düşdüyü dildə yazan qəzəlxanlar olduqca azdır. İnanmırsıznız? Onda şairin aşağdakı beytlərinə şairanə nəzər
salmağınızı rica edirəm:
“ Çəkdi zülfü gül üzündən, elə bil gün çıxdı,
Onda bildim ki, üfüqdə qızaran dan yeri var”
* * *
“Yenə də qar ələnir başıma səssiz–səssiz,
Qoşulubdur niyə göz yaşıma səsiz-səssiz?"
* * *
“Ruhumcadı, bir... Bəstənigar olsa pis olmaz,
Dilləndi boyu bəstə nigar: Olsa, pis olmaz!”
* * *
“Ələmi, kaş edək azad Vətən torpağını,
Alam ömrüm boyu ləzzət və bu ləzzətdən öləm.”
* * *
“Ələnir başıma qar danələri, rəqs eləyir,
Göylərin inci və dürdanələri rəqs eləyir.”
* * *
“Bir böylə ki, can almış, canan nə təmənnadə?
Can atmada cananə, bəs can nə təmənnadə?”
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Əli Ələmi şairimizin yaşı yetmişə çatıbsa da, o, yetmişi
artıq ötüb-keçmiş sayaraq, yenə də gözəllərdən və gözəlliklərdən söz deməyindən qalmır. Özü demişkən gözəllərin
gözlərindən “söz dərir”:
“Şeir desin gözlərinə gözlərim,
Gözlərini yumma, gülüm, bacarsan.
Istəyirəm gözlərinmdən söz dərim,
Çəkinirəm, kirpiyinlə qucarsan.”
Ə. Ələminin bu lirik əhvali-ruhiyyəli şerində “yüz əlli" və
"yüzəlli”, yaxud “açar san" və “açarsan” kimi cinaslar vardır. Indicə yuxarıda bir bəndini verdiyim “gənc” şairin “Təsəlli ver” adlandırdığı şerinin davamını məqaləmdə verməyə bilmirəm:
“Qucub, sonra salarsansa gözündən,
Öpə-öpə üzülərəm üzündən,
Yalvararam, yapışaram dizindən,
Məni atıb, gəncliyimə uçarsan?
Səni yoran gəncliyimdən incisən,
Geriyə qaç, neyləyirsən gənci sən!
Çox incəsən, qəlbimdə bir incisən!
Pıçıltını ürəyimə açar san.
Təsəlli ver, gülüm, bir az təsəlli,
De ki, yaşı olsa belə yüz əlli,
Yapışarsan Ələmidən yüzəlli,
Ürəyini yenə ona açarsan.”
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Bəli, “gözlərdən söz dərən” Ələmi yeniyetmə aşiq kimin
sevinə-sevinə hətta “Varaqlara söz də ağlayır” və özünə
belə deyir:
Susmur göz yaşların, ta sözə dönür,
Könül vərəqlərə söz ağlayırsan.
Közərir sinəndə, söz közə dönür.
Od tutur vərəqlər, köz ağlayırsan.”
Və “Ağlayırsan” adlandırdığı bu şeirin son bəndində, olduqca nikbin şair olduğu üçün hərdənbir ona yoluxan bədbinlikdən qurtulmaq istəyir:
Nədir bu işgəncə, nədir bu ağı,
Bəzəndir hicranı bayramsayağı!
Hələ yetişməyib məhşər ayağı,
Ələmi, vaxtından tez ağlayırsan.
Ə.Ələmi çox mütaliəçi şairdir. Misralardakı “yerə düşən
üç alma” ifadəsi haqqında nağılçıların uydurduğu “ Göydən
yerə üç alma düşdü” cümləsini kim oxumayıb ki? Ələmi isə
belə deyir:
Biri vardı, biri yoxdu...
Nə lazım, üç alma çoxdu,
Biri bəsdi, gözüm toxdu,
Almam mənim, düşərsənmi?
Məni xoşbəxt edərsənmi?”
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Bir alma ilə kifayətlənən Ələmi şairimizin bu rica şeirinin
bu bəndini yazarkən yadıma çoxdan yazdığım “ Üç alma”
şeirim düşdü. Nağılçılara ünvanladığım həmin şeiri burada
verməyim, düşünürəm ki, yersiz olmaz.
Üç alma
“Göydən üç alma düşdü...”
Göydən alma düşməz, yalan deyirsən,
Göydən yağış düşər, göydən qar düşər.
Yüz il də gözləsən bundan belə sən,
Çətin göydən yerə almalar düşər.
Zəhmətsiz bəhərin tamı ap-acı,
Ruzini özümüz qazanaq gərək.
Göydə bitməyib ki, alma ağacı,
Biz yerdə əyləşib alma gözləyək.
Iş görək, cəhd edək gərək həmişə,
Gözləmək hamının vərdişi deyil,
Müthilik hamıya olmayıb peşə,
Bu iş kişi işi, mərd işi deyil.
Göydən alma düşməz,dikmə göz göyə,
Torpağa arxalan, torpağa güvən.
Bizi də sövq etmə müftə ruziyə,
Gözləmə havayı almaları sən.
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Dolan oymaq-oymaq, gəz oba-oba,
Göydən alma düşməz, göy bağ deyil ki.
Göydən alma düşsə, nağılçı baba,
Almanın üçü də olsun səninki.
Şair Ələminin qələmindən çıxan bir neçə heca vəznli
şeirləri haqqında sözümü bitirib, onun, əlbəttə, əruz vəznli
şeirləri haqqında danışmaq istərdim. Bu adam olduqca
poetik əhvali-ruhiyyəlidir, axı şairdir. Onun “sevgi” şeirlərinin sayı “sevgisiz” şeirlərindən çoxdur. Misal üçün:
“Seyrə çıxan bağə, tutub əl-ələ
Bir mən idim, bir də ki, canan idi.
Şeir oxuyan: Gül elə, bülbül belə,
Bir mən idim, bir də ki, canan idi”.
Yaxud, həyatdan vaxtsız köçən həyat yoldaşına şair
belə müraciət edir:
“Insafın hanı bəs, bizi tərk etdin, əzizim,
Incitməz idin sən bizi... İncitdin əzizim.
Sənsiz töküb aləm bizə göz yaşları, ağlar,
Səsiz və səmirsiz, gülərüz getdin əzizim.”
Ələminin qəzəllərinin sayı 300-ə yaxındır. Əsasən eşq!
Sonra Vətən! Elə Vətən qəzəlləri də Eşqdir Ələminin. Ilk
olaraq onun “tələsirdi” rədifli bir qəzəlini başdan-ayağa burada vermək istəyirəm. Necə də ehsaslı, duyğulu, düşüncəli qəzəldir Ələminin bu şeiri. Fikrimin sübutu kimi mən
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həmin şeirə eyni rədifli bir təzmin (nəzirə) də yazmışam. Ələminin qəzəlini oxuyun:
“Gülzardə çılğın yel əsirdi, yel əsirdi!
Ürkmüşdü, budaqda gül əsirdi! Gül əsirdi!
Qucmuşdu o titrək beli bu mehriban əllər,
Əllərmi əsirdi, bel əsirdi? Bel əsirdi!
Məst olmuş idim saçlarının rayihəsindən,
Öpdükcə üzümdən tel əsirdi! Tel əsirdi!
Bir söz demək istərdi zərif ləblərə ləblər,
Yandıqca dodaqlar, dil əsirdi! Dil əsirdi!
Biz sirrimizi saxlamaq üçün sözə gəldik,
Qalmır ki, dilində... Belə sirrdi? Belə sirrdi?
Lənət mənə, neyçün o gülün xətrinə dəydim?
Bəh-bəh! Yanağında sel əsirdi! Sel əsirdi!
Qurban eləyərdim bütün ömrü bir an üçün,
Əfsus ki, yarım tələsirdi! Tələsirdi?
Gülzardə oldum, Ələmi, mən gül əsiri,
Qəlbimdə mənimsə gül əsirdi! Gül əsirdi!”
Qəzəlxanımızın qəzəllərində, yuxarda yazdığım kimi,
nikbinliklə bədbinlik yan-yana durur, amma nikbin ruhlu qəzəllər bədbin ruhlu qəzəllərini üstələyir Ələminin:

29

Pıçıldaş mənimlə çiçək dilində
“Bir dəstə qızılgül uyuyubdur quçağımda,
Yarı hələ də gözləyirəm mən bu çağımda.”
* * *
“Ay olum, qoxlayım ahəstə bulud saçlarını,
Uyuyaq, durma səhər tezdən, uzaq bir yerdə.”
* * *
“Titrər yanağında elə jalən, nə gözəldir!
Dolmuş yenə bir cüt o piyalən, nə gözəldir!”
* * *
“Əyləşibdir nə gözəl, nazlı pərizad baxır,
Necə xoşbəxt, hanı qəm-qüssə, əcəb şad baxır”.
Ə. Ələminin vətənpərvərlik mövzusunda yazdığı qəzəllər xüsusi diqqətə layiqdir. Torpaqlarımızın erməni işğalçıları tərəfindən işğal olunduğu indiki şəraitdə şair hətta ilham pərisini belə, döyüşə səsləyir:
İlham pərisi, durma, döyüş paltarı gey, gəl!
Düşmənlə cihad etməliyik sevgidən əvvəl!
O, hesab edir ki, Qarabağımızı işğaldan ilk növbədə igid
əsgərlərimizin şanlı döyüşü nəticəsində xilas etmək mümkün olacaqdır. "İgid əsgər" rədifli qəzəlində yazır:
Artıq o Vətən torpağı sənsiz dözə bilmir,
Hayqır, daha qurtar onu dardan, igid əsgər!
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Azərbaycanımızın bütövlüyü, yenilməzliyi ilk növbədə,
tarixən burada yaşayan müxtəlif xalqların həmrəyliyindən,
qarşılıqlı hörmət və sevgisindən asılıdır. "Azərbaycanlı
marşı" şeirində şair bu qardaş xalqları bir möhtəşəm çələng adlandırır:
Yarəb, neçə millət, neçə soykök,.. necə zəngin!
Tərif eləyim hansı gülün mən bu çələngin?!
Göy qurşağı tək, bərq vurur hər biri rəngin!
Göylər bu şəfəqlərlə nə xoşbəxt, al-əlvan!
Türkük, talışıq, kürdük, avar, ləzgi, tat,.. ey can,
Biz - azərbaycanlı, vətən - Azərbaycan!
Ələmi bahar nəfəsli bir şairdir! Ömrünün xəzan çağında
belə, bahar arzusundadır:
Sən - müjdəsi, ilk qönçəsi qəlbimdə baharın,
Bir gül ilə mümkünmü bahar?.. Olsa, pis olmaz!
Bu beyti oxuyanda yadıma məşhur xanəndə və mahir
bəstəçi Əlibaba Məmmədovun mənim sözlərimə “Şur” təsnifi yazdığı bir qəzəlimin ilk beyti düşdü:
“Bir busədə min ecaz, tale mənə yar oldu.
Bir güllə bahar olmaz, bir güllə bahar oldu!”
Ey Ələmi, kaş bir gül ilə sənin baharının gəlişi mümkün
ola! Hayandadır o gül ki, baharını gətirmiş olsun?
Mənim şair-qəzəlxan Əli Ələmiyə bir tövsiyəm var: Sən
qəzəllərinin böyük əksəriyyətini rəməl və həzəc bəhrində
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yazırsan ki, bu təbii haldır. Çünki, fikrimcə əruzun Azərbaycan qəzəlində ən işlək bəhrləri məhz onlardır. Amma, Ələmi qardaşım, sən bütün bəhrləri bildiyin üçün heç gərəkdirmi ki, onlardan olduqca az bəhrələnəsən?
Son fikirim: Məqaləmin sərlöhfhəsini “Şair-qəzəlxan
Əli Ələminin qələmi müasir Azəbaycan qəzəlinin ələmi ola
biləcəkmi?” adlandırmışam. Mən bu sualın sonuna sual
yox, nida işarəsi qoymaq istəyirəm. Qəzəlxan Əli Ələminin
qələmi müasir Azərbaycan qəzəlinin ələmi ola biləcək!!!

Şahin Fazil
Tarix elmləri doktoru, professor,
“Məcməüş-şüəra” ədəbi məclisinin sədri
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QƏZƏLLƏR

33

Pıçıldaş mənimlə çiçək dilində

Bəlkə bir müjdə mənimçün gətirib badi-səba?
Namə yazmışmı o dilbər, götürüb badi-səba?
Gözləyirdim neçə illərdi, onu həsrət ilə,
Bu uzun həsrəti indi bitirib badi-səba?
Bu küləklər gözəli ləngidi, naz ilə gəlir,
Ömrdən gör neçə illər ötürüb badi-səba!
Əliboş, yoxsa, qayıtmış bu səfərdən qasid,
Unudub, bəlkə də yolda itirib badi-səba?
Gözün aydın, Ələmi, ruhumu oynatdı bu meh!
Yarın ətriydi əlacım, yetirib badi-səba!
21.08.2015
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Yenə düşmüsən sən, ey dil, yeni bir SÖZ-ün dalınca!
Sürünürsən, ey cəfakeş, nə dizin-dizin dalınca?!
O sözün öpüb yanağın, bu sözün telin tumarla!..
Nə deyərlər öylə sözbaz, elə "şorgözün" dalınca?!
Dili hər kimin ki, şirin, sözü həm olurmu şirin?
Qaçım isti bir söz üçün dodağıközün dalınca?
Hərə oz sözüylə parlar, söz ilə edər təcəlla!
Desə, getsə, kimsə bir söz, deməyək yüzün dalınca!
Yalan hökm edir düzəndə, düzü zirvələrdə axtar,
Dolanır ki, dağə düz yol, uzana düzün dalınca.
Necə dərk edək həyatı, yığırıq ki, var-dövlət,
Gedək o beş-altı arşın, ola də, bezin dalınca!
Ələmi, o yar gözlər səni anbaan bilirsən,
Sənə söz veribdi, dur get o sözün, özün, dalınca!
29.04.2018
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Türk oğlu, ayıl, tazə sınaq var Qarabağda!
Sızlar ürək həsrətlə, qan ağlar Qarabağ da!
Əl tut sənə sadiq olan öz həmvətəninlə,
Çal cəngi, igid, yandır ocaqlar Qarabağda!
Şeytan bizə ürcah eləyib xaini, lə'nət,
Kök saldı o mənfur "qonaqlar" Qarabağda.
Çək sinəsinə dağ, elə dağlarda gəbərsin,
Çün sinəsi dağlı hələ dağlar Qarabağda.
Qurtar daha, illərlə əsirlikdədi namus,
Tə'n eylədi vicdanə papaqlar Qarabağda.
Geysin yenə əlvan donunu, güllər açılsın,
Çox qarə geyinmiş axı bağlar Qarabağda.
Bülbül gülə can atmada, xar olmadadır xar,
Bülbül gülü eşq ilə qucaqlar Qarabağda.
Əhsən, Ələmi, qalxmış ayağa, Vətən oğlu,
Qismətdi zəfər, gəldi soraqlar, Qarabağda!
07.04.2016
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"Sevdim səni!"- yaz yarə bu dəmdə, bu məqamda!
Al könlünü, et çarə bu dəmdə, bu məqamda!
Əsgər Vətən eşqiylə hücum əmrini gözlər,
Minnət nədi dildarə bu dəmdə, bu məqamda?
Səngərdə, keşikdə Vətən oğlu sənə həsrət,
Qoyma gələ zinharə bu dəmdə, bu məqamda.
Bülbül gül üçün canını qurban eləyirsə,
Yer varmı daha xarə bu dəmdə, bu məqamda?
Göylərdə, şəhid ruhu, bizə düz yolu göstər!
Sənsən bizə səyyarə bu dəmdə, bu məqamda!
Öpdükcə şəhid sinəsini qanə boyanmış
Bayraq, sağalar yarə bu dəmdə, bu məqamda!
Eşq ilə parıldar, Ələmi, bayrağımızda,
Ulduz ilə ayparə bu dəmdə, bu məqamda.
15.05.2016
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Bir dəstə qızıl gül uyuyubdur qucağımda,
Yarı hələ də gözləyirəm mən bu çağımda!
Eşq ilə vurur, indi bu yaşda ürəyim bax,
Göz dəyməsin, olsun bu cəsarət qoçağımda!
Ahu kimi nazlım niyə qaçdı məni görcək,
Aldı, ürəyim qaldı o gündən qaçağımda.
Bir afət idi, oldu fəqət eşqim əsiri,
Paslandı qınında, dedi, xəncər-bıçağım da.
Atəşlərə yaxdıqca məni nura boyandım,
Gördüm ki, bir oddur odu sönməz ocağımda!
Sanma, Ələmi, özgə gözəldir o pərizad,
Xoşbəxtliyi tapdım mən özüm öz bucağımda.
06.05.2015
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Ol şəm' neçün ağlar qəmxanə bucağında?
Pərvanəsi yas saxlar, yandıqca ocağında!
Bəlkə o çəkir orda məstanələrin dərdin?
Durmuşlar ayağ üstə, mey yoxdur əyağında*.
Saqi gecikib, gəlmir neyçün, o qədəhlər boş?
Meydən bir əlamət yox, bir kimsə dodağında!
Bildim ki, bilən yoxdur, tək mən bilirəm, saqi
Cananıma mey süzmüş cananın otağında!
Ol badədə mey coşmuş, ol dilbərə sirr açmış:
Var mən kimi bir aşıq, illərlə sorağında!
Əhsən sənə, ey saqi, tez gəl, sənə can qurban,
Yüz dəfə edim tə'zim, məstanə, qabağında!
Meyxanədə alqışlar!.. Səs düşdü gülüstanə!
Bülbül də fərəhləndi, güllər də,.. budağında!
Duydu Əli - arifdir, nadan isə tə'n etdi:
Olmuş Ələmi aşiq, pirani bu çağında!
06.02.2018
──────
Əyağ - qədəh

39

Pıçıldaş mənimlə çiçək dilində

Qəlbim sıxılır, qönçə gülüm ağlayır orda?
Ta çatmır əlim, sınsın əlim, ağlayır orda!
Xoş sözlər ilə yalvararaq könlün alardım,
Lal oldu, bacarmır ki, dilim, ağlayır orda!
Bəlkə o uzaqlarda mənim şəklimi qucmuş,
Bəlkə onu qucmuş şəkilim ağlayır orda?
Ruhu məni izlər necə də, qeybə çəkilmiş,
Bəs mən necə qeybə çəkilim, ağlayır orda?!
Pərt oldu mələklər də, nə cür könlünü alsın,
Çəkmiş o yazıqlar da zül(ü)m, ağlayır orda!
Hönkürtü çəkib, yaş tökür həm burda təbiət,
Tutmuşmu xəbər ki, nə bilim, ağlayır orda!
Hərdən ki, mənə dar olur aləm, Ələmi, bil,
Qəlbim sıxılır,.. qönçə gülüm ağlayır orda!
21.02.2015
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Söz əhli nə qəmgin düzülüb yol qırağında!
Göz yaşları dərya,.. süzülüb yol qırağında!
Məğrur duruşlar necə sınmış, necə qəmgin,
Çökmüş yerə qəmdən, büzülüb yol qırağında!
"OL!"-dan "ÖL!"-əcən yol gedənik, söz yoludur bu!
Eyvah, sükut!.. Bir SÖZ ölüb yol qırağında!
Yoldan çıxarılmış o, "ƏDALƏT" sözüdür heyf!
Qəsd etmiş ona kim?.. Əzilib yol qırağında!
Həq sözlə bəzənsəydi bu yol rahət olardı,
Yoldan çəkilib, çox üzülüb yol qırağında!
Qiymətli ikən, heyf ki, düşmüş o, dəyərdən,
Yandırmış özün, bir köz ölüb yol qırağında.
Bizlər onu öldürmüşük,.. öz nəfsimiz ilə!
Heyhat, Ələmidən tez ölüb yol qırağında!
18.03.2017
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Bir yaxşı uşaq var idi məktəbdə, yadında?
Şən gözləri qaynar idi, məktəbdə, yadında?
Öz aləmi var idi zərif, cansızın, amma,
Aləmlər ona dar idi məktəbdə, yadında?
Şəfqətlə, məhəbbətlə sevirdi onu hər kəs,
Hər bir kəsə o, yar idi məktəbdə, yadında?
Bir dəfə yıxılmış o, əzilmişdi ayağı,
Bir qız o gün ağlar idi... məktəbdə, yadında?
Sözsüz, bu gözəl duyğu nədir, bilmədik onda,
İlk eşq idi, ilqar idi, məktəbdə, yadında?
Ömrüm-günüm, onlar kim idi, yaxşı bilirsən,
Sevdalı uşaqlar idi məktəbdə, yadında?
Heyhat, Ələmi, ta,.. biri vardır,.. biri yoxdur,..
Bir vaxt isə o, var idi məktəbdə,... yadında!
29.09.2016
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Saqi, necə mən, söylə, tutum badə bu yaşda?!
Əl titrədisə, getdi həvəs badə, bu yaşda!
Bir vaxt ki, müşkülləri asan eləyərdim,
Müşkül gəlir hətta mənə ən sadə bu yaşda!
Öyrət mənə, mə'nası nədir bəs, bu şərabın,
Məstanəliyim, söylə, çatar dadə bu yaşda?
Dəryası dərin, sahili sonsuzdu bu eşqin,
Bəs neyləyəcək bir qoca, dəryadə bu yaşda!
Minnətsiz ömür sürmüşəm, axırda nə lazım,
Minnət eləyim dosta və ya yadə bu yaşda?
"Allahım o dünyanızı versin!"-dedi bir kəs,
Qalmaq daha lazımmı bu dünyadə bu yaşda?!
"Ümmidini üzmə, Ələmi!"- gəldi həmən səs!
Həmd olsun Ona ki, yetib imdadə bu yaşda!
26.08.2017
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Durub, baxır mənə heyrətlə lalə, qarşımda,
Danışmayır, nə deyim bəs, bu lalə qarşımda?!
Nədən, dayanmışıq aciz, vurulmuşuqmu məgər?
Enib, ləçəklərinə qondu jalə, qarşımda!
Nə istəyir, nədi dərdi kədərli gözlərinin,
Çəkir neçün belə səssiz o, nalə, qarşımda?!
Keçib gedimmi yanından, toxunmadan ona mən?
Küsür, gözündən axır gur şəlalə, qarşımda!
Gülüb, yanağın öpüb, "çox sevimlisən",- derkən,
Doğuldu qövsi-quzeh, oldu halə qarşımda!
İlahi nur təcəlla edir, gözüm yumulur,
Baş əy, deyir, yetişərsən vüsalə, qarşımda!
Sevimli dilbərinin ruhu yad edir beləcə,
Salır fəqir Ələmini bu halə, qarşımda!
12.05.2018
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Nə xoşbəxtəm, mənə bir gül dərib bir güldodaq orda!
Deyib ki, ahu-zar etdi qalan gülsüz budaq orda!
Nigarım naz edirmiş, anladım böylə, gülüb sonra
Qucub, bəxş eylədi lütfən, o güldən bir qucaq orda.
O gül də eşqdən coşdu, ətir saçdı gülüstanə,
İçib eşqin bulağından, olub ta minbudaq orda.
İpək tək tellərin yarın, sığal çəkdim, rübab etdim,
Acıqlandı, rəqibim tək, düşüb, qaldı daraq orda.
Nə müddətdir ki, küsmüşdü, təbəssümdən əlamət yox,
Qızardı dan yeri, gördüm, açıldı qaş-qabaq orda.
Coşubdur, sufi tək Yer fırlanır, bizdən alıb ilham,
Keşik çəkməkdədir Gün, Ay - yaranmış təmtəraq orda.
İlahi eşq Ələmiyə səmalardan enib gəlmiş,
Mələklər baxmış heyrətlə, gəzib çox səs-soraq orda!
09.07.2015
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Çox cəhd eləyir, yer tapa şeytan aramızda!
Yer yox aramızda, hanı imkan aramızda?
Can qoydu, fəqət fitnəsi, bildi daha keçmir,
Ondan betərik, eylədi əfğan aramızda.
Mat qaldı, tez əl çəkdi uğursuz əməlindən,
Əlbəttə ki, baş tapmaz o nadan aramızda!
Çoxdan biz onun etmədiyin eyləyə bildik,
Neyçün yaranıb? Oldu peşiman aramızda.
"Yarəb, bizi şeytan əməlindən"- dedik: "hifz et",
Atdıq o "fəqirə" quru böhtan aramızda.
İnsaf ilə fikr et, oxusun kim kimə "lə'nət"?
Artmaqdasa minlərlə qudurğan aramızda!
Göz qoydu bizə, öyrənə ta tazə əməllər,
Bir sirr olaraq qaldı bu pünhan aramızda.
Yox-yox, Ələmi, heç o bizə oxşaya bilməz,
Bəlkə bizə nisbət odur insan aramızda?!
07.03.2016
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a
Alt-üst eləyibdir yenə hər yanı Züleyxa,
Sevmiş elə bil, Yusifi - Kən'anı Züleyxa!
Bu sevgi deyil ki, elə şəhvət meyidir bil,
Sərməst eləyir nəfsi çox insanı, Züleyxa.
Vaxt ötməlidir, Yusifini anlamaq üçün,
Tez başlamısan çəkməyə əfğanı, Züleyxa.
Yığma başına aləmi, Yusifmi günahkar,
Kimdir tökən əllərdəki al qanı, Züleyxa?
Etmirsən özün canı fəda eşq yolunda,
Bildin niyə layiq bizə zindanı, Züleyxa?
Söz yox ki, gözəl, duyğulu insansan, əzizim,
İncitməyirəm sevdiyim insanı, Züleyxa!
Bir sirr olacaq, bir daşı altda, biri üstdə,
Əfsanəyə döndərmə, bu dastanı, Züleyxa!
Öz yarının ancaq Ələmi vurğunudur, bil,
Gen dur hələ, sən Yusifinin canı, Züleyxa!
07.11.2014
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Ola bir yay gecəsi, bir dəniz kənarı ola,
Əl-ələ, qol-qola, hər bir kəsin də yarı ola!
Baş açıq, yalın ayaq, isti qumlu sahildə,
Qucam hərdən belini - qeyri-ixtiyari ola!
Hey öpə yarın əyağın piçildaşan ləpələr,
Deyə, ey ovçu, bu ceyran sənin şikarın ola!
Uzanıb ay işığı yarı bölsə göy dənizi,
Bizim üçün elə bölsün ki, yarı-yarı ola!
Söhbəti şirin edək incə, şux təbəssüm ilə,
Ləblərin istəyinə yarın öz qərarı ola.
Qovusaq arzulara, eşqimiz coşub, daşsın!
Tanrımın bəxtimizə yaxşı dərkənarı ola!
Ötə illər, Ələmi, kaş, həminki sahildə,
Mehriban sevgililər - bir qocayla qarı ola!
19.04.2018
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O laləzardə, ey dil, mənim də laləm ola!
Nə xeyri, olmasa, axırda ahu-naləm ola?!
Yumub gözüm, taparam laləmin yanağın opüb,
Yanaqların bəzəyən bir cüt isti jaləm ola!
Görəm, onun gözü dolmuş, yanırmış həsrət ilə,
Əlimdə titrəyən öpdükcə mən, piyaləm ola!
Sevincimiz yuyuna göz yaşımda bir sona tək,
Qanad çalan o ola, çağlayan - şəlaləm ola!
Səmadə qövsi-quzeh zövq alıb bu mənzərədən,
O yeddi rəngi ilə halə gəlsə, haləm ola!
Sevib məni, deyə, gəl, laləzarımızda qalaq,
Çün, eşq əhlinə layiq, gərək, bir aləm ola!
Deyim ki, solmasın ol laləzarımız, Ələmi!
Bu hökmü verməyə, Yarəb, mənim həvaləm ola!
26.10.2018
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Badə süz, ey saqi, gəl, dərdimə dərman ola,
Zikr elə, mehmanımız bəlkə o canan ola!
Lütf eləyə nazını, zövq verə sübhəcən,
Yar məni incidə, sonra peşiman ola.
Naz-nəvaziş bu cür xasdı nurüzlümə,
Mümkün olarmı belə adi bir insan ola?!
Aşiqəm, əqlim çaşıb, gör nə dəli olmuşam,
İstəmişəm dilbərim bir dəli ceyran ola!
Örtülü sözlər pozar dostluğu, ey sevgilim,
Rədd elə hicabı sözdən ki, söz üryan ola.
Biz qoşa ulduz kimi, seyrə çıxaq göyləri,
Canə gələ kəhkəşan orda, al-əlvan ola!
Razıyam, ordan bəri kaş, Ələmi, dönməyəm,
Yarın özündən təki, bir belə fərman ola!
24.09.2016
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Qəlbimdə nə var, anlayan ol yarı var ola!
Qoy sirrimi bilsin, nə olar, e'tibar ola!
Al qönçə dodağın aça gül, bülbülün görüb,
Günlərlə güdükdə dayanan xarı xar ola!
Saqi, qədəhi ağzınacan doldur eyşdə,
Mey nuş eləyək, ta ki, könül huşyar ola!
Qaldır yenə aşiq ilə mə'şuqu göylərə,
Xaindi, rəqibin yeri qoy, tarimar ola!
Yetməz ki, şikayətlə vüsala sevən könül,
Aşiqlərə lazımmı, günü ahüzar ola!
Həqqin yolunu kəsdisə düşmən, cihad elə,
Aşiqlik ola, əldə həmi zülfiqar ola!
Nolsun ki, cahangirlərin ixtiyarı çox,
Yarın gər hüzurundasa, biixtiyar ola.
Cananı üçün canı fəda eyləyirsə kim,
Yarəbb, Ələmi tək sevilə, bəxtiyar ola!
19.12.2016
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Hər kim aşiqdir, əgər, arzulara çatmış ola,
Olan-olmazı bütün qəm-kədəri satmış ola.
Gələ ayüzlü, bulud saçlarını yanə çəkə,
Bəs edər nuru onun, Ay o gecə batmış ola!
Kimi sevmişsə könül, aləmin ən göyçəyidir,
Daha məşşatə nə lazım, ona əl qatmış ola?
Gəh küsüb, gah barışsın, yenə "yox-yox" deyərək,
Təki, naz etmədə canan belə aldatmış ola.
Dözməyib, can ata mey, dadmaq üçün bal dodağı,
Rəqs edib, vəcdə gələ, şişəni çatlatmış ola!
Olmaya kaş sevənlər arasında o rəqib,
Qurxuram, başə çıxan da o başıbatmış ola!
Oyan, ey yar, Ələmi ağlayır, həsrətlə deyir:
Niyə bəxtim kimi, canan bu qədər yatmış ola?!
29.05.2017
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Olam o sevgili cananla, ara xəlvət ola,
Ləbi şirin, dili şirinlə bir az ülfət ola.
Doymaram məst baxışlarla onu seyr eləsəm,
Arabir, gizli pıçıltıyla bir az söhbət ola.
Qaldıram qollarım üstündə onu göylərəcən,
Ona çox xoş olacaq ki, mənə bu zəhmət ola.
Gələ seyr etmək üçün Ay və Günəş sevgilimi,
Qaça ulduzlar həmi, göydə bu cür "dəhşət" ola.
Salarıq sonra nizama, qucub ulduzları biz,
Bizə etdikcə təmaşa, yeni bir həsrət ola!
Zövq ala cismimiz, həm ruhumuz arzumca, təki,
Nəfsə qalib gələnik biz, demirəm, şəhvət ola.
Ələmi, sanma, xəyallar səni qane edəcək,
Bircə, ey kaş, həqiqət ola bu!... Qismət ola!
05.11.2015
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Yaraşar xəlqimizə şanlı zəfər, qismət ola!
O əsir torpağıma bir də səfər qismət ola!
Başlaya çal-çağıra, el-oba əlvan geyinə,
Öz zəfər bayramın istər nə təhər, qismət ola!
Əsə əvvəlki kimi badi-səba, müjdə verə,
Fərəhimdən coşa qəlbim də, qəhər qismət ola.
Suvarılmış ki, şəhid qanı ilə toprpağımız,
Yetişə tazə igidlər, bu bəhər qismət ola.
Özgələr malına kəc baxmadıq, aləm də bilir,
Xainə, acgözə, layiqdi, zəhər qismət ola!
Qoydu viranə o bayquş nə qədər kəndimizi,
Edərik hər yeri abad şəhər, qismət ola!
Vətənim barlı, bəhərli, adı Odlar Yurdu,
Qalmasın ondan uzaq bircə nəfər, qismət ola!
Ələmi gördü bu niyyət gecəsində yuxusun,
Gün çıxa, kaş açıla böylə səhər, qismət ola!
20.06.2015
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Ruhun qovuşar sevgili dildarə, darıxma,
Şəkk etmə, könül, yoxdu yer inkarə, darıxma.
Nolar, arabir ki, səni yarın sınaq eylər,
Səbr et, çıxarar, düşsən əgər darə, darıxma.
İmanı olan şəxsin olar çarəsi, əlbət,
Xəlq eyləməyib Həq səni biçarə, darıxma.
Bu Fatihə, İxlası, könül, eylə qiraət,
Hər bir çiçəyi qoxla, odur çarə, darıxma.
Nəfs ilə girib cəngə, de, dünya malı heçdir,
Fikr etmə: "nə qaldı görən, iftarə?"- darıxma.
Sözlə sevişib, qol-boyun ol, təb' gəlibsə,
Hərdən de, danış dərdini əşarə, darıxma.
Yalnız, Ələmi, söz de xiridar arasında,
Qiymət verilir orda xiridarə, darıxma.
31.10.2016
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Hər gün küsəyən yari, dindirmə, danışdırma,
Ol sən də küsənvari, dindirmə, danışdırma.
Əlbəttə sevirsənsə, müşküldü, durub baxmaq,
Bir gün dözə bil bari, dindirmə, danışdırma.
Qönçə dodağa oğrun göz qoy, açılar indi,
Rəngi ola gülnari, dindirmə, danışdırma.
Bir azca darıxsın qoy, bilsin ki, itirmək var,
Yox-yox, tutub icbari dindirmə, danışdırma.
Sansın ki, gözəllər də ol yarə dodaq büzdü,
And içdi: səni tari, dindirmə, danışdırma.
Gördün ki, zəhərliymiş şirin dili dildarın,
Zəhrin sorub, ol mari dindirmə, danışdırma.
Ey gül, Ələminin gəl, dinlə döyünən qəlbin,
Bil, sevgidir azarı, dindirmə, danışdırma!
26.07.2017
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Gəlirik getmək üçün, yollanırıq boş-boşuna,
Bu nə yoldur, hələ bir "nallanırıq" boş-boşuna.
Nəfsinin olma qulu, acgöz adam, aç gözünü,
Yeyirik, doymayırıq, yallanırıq boş-boşuna.
Nədi mey bilmirik, əmma biz onun düşgünüyük,
Əhli-hal olmayırıq, hallanırıq boş-boşuna.
Ya sevincə batırıq, ya da qəmə, şe'r yazıb,
Bir uşaq tək sevinib, tullanırıq boş-boşuna.
Necə aldandısa cənnətdə o Adəm babamız,
Hələ də biz gözələ aldanırıq boş-boşuna.
Yaşayıb dərdi, qəmi cəm' edirik, ömrü boyu,
O yükü çəkmək üçün çullanırıq boş-boşuna.
Çox günah eyləyirik, gizli məqam olsa əgər,
Nə ki, var çöldə qalır, kollanırıq boş-boşuna.
Ələmi, bitdi oyun, gəldi mələk son görüşə,
Ətəyindən yapışıb sallanırıq boş-boşuna.
18.06.2015
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Kaş ola sevgili yarım o, gələndən sonra!
Deyəm, "ey nazlı nigarım", o, gələndən sonra!
Gör, ümidim necə tər güllər açır, qorxum var,
Göz yaşım ilə suvarım, o, gələndən sonra!
Bu xəzan çağıdı, neynim axı, canım üşüyür,
İsinər, gəlsə baharım, o, gələndən sonra?
Məni hicran qəmi, əl çəkmir, alıb ağuşuna,
Belə paltarı çıxarım, o, gələndən sonra!
Gözlərim yolda,.. "kəmənd at", deyər ol: "quc belimi!"
Olacaqdırmı şikarım o, gələndən sonra?
Könlünü vermir, alıb canımı, görsün, necədir,
Gəlirim ilə çıxarım, o, gələndən sonra!
Gözü göylərdədi, bihal Ələmi tərpənmir,
Nə soruşdum, dedi zarım: "O, gələndən sonra!"
31.01.2018

58

ƏLİ ƏLƏMİ

Vurulma, ey könül, baxıb, bu göydələn binalara,
Bəyənməyib yeri, fərəhlə yüksələn binalara!
Çəkir, buluddu, yaşmağı, həyalı bir gəlin kimi...
Baxır çün, həsrət ilə hər gedib-gələn, binalara.
Günəş üfüqdə görsənib, gülümsünür, şəfəq saçır,
O dümdüzə, bu üz-üzə və köndələn binalara.
Məhəl qoyurmu göydələn, dayandığı məhəlləyə,
Həzin-həzin hey ağlayan, o çömbələn binalara?!
O vaxtı hamı yan-yana olurdu, indi üstbəüst,..
Qoşuldu mehribançılıq, gedən, ölən binalara.
Könül, di yıryığış elə, köç indi dağ döşündəki,
Çəməndə məst olub yatan, o meh gələn binalara!
Ələmi tez, bulaq başında könlün al, o dilbərin,
Sevinc apar o gözləyən, qədirbilən binalara!
26.11.2017
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Nə aləmdir, könül, dərdi bu aləmdə bilən varsa!
Səninlə dərdi bir çəksin səninlə bir gülən, varsa!
Gözün ağlar qalıbsa, gərçi eşqiylə dilaramın,
Gözəldir, məhrəm əllərlə yanaqdan yaş silən varsa.
Səadət yardən paydır, o istərsə, olar qismət,
Hünər var kimdə, pay versin, könül, axtar, dilən, varsa.
Nə xoşdur, baş qoyub ölmək dizində sevdiyin yarın!
Sən öl ondan qabaq, ey can, səninçün bir ölən varsa.
Tək əldən səs çıxarmı, aşiqin cananı var olsun,
Azalmaz, bil ki, artar eşq, onu sənlə bölən varsa.
Bu dünya yarsız heçdir, Ələmi hey xəbər gözlər,
Verəydi yardən müjdə o dünyadan gələn, varsa.
08.08.2015
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Məhəl də qoymur o tellər, bir anlıq, ahımıza,
Bulud kimi vurulubdur, nədənsə, mahımıza!
O qarə saçları çəksin kənarə, yalvarıram,
Əsib səba yeli dönsün bizim pənahımıza!
Əyilmə səcdəyə, "göstər", de, "qaşı - mehrabı",
Xəyanət etməyək, ey dil, o qibləgahımıza.
Qərarə gəlməyib hərgah, yarımız düşünür,
Qoy, eşq əhli yığışsın qərargahımıza!
Edək ki, minnət ona, biz fəqirə rəhm eləsin,
Görən, çatarmı ədalət şüarı şahımıza!
"O, laməkandı", deyənlər bilirmi, qəlbimdə,
Tutub qərar o, daim, şükür ilahımıza!
Çəkir yenə gözümüz yol, qovuşmadıq, Ələmi,
Davam edək, hələ ümmid var sabahımıza!
29.11.2018
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a
Göydən enib yerlərə isti bizi çaşdırıb,
Yer də tutub od, alov, tüstü bizi çaşdırıb.
Bəlkə sınaq eyləyir indi bizi rəbbimiz,
Etməyə kaş imtahan, bəsdi, bizi çaşdırıb.
Badi-səba da daha əsmir o gündən bəri,
Yar ilə həmdəm olub küsdi, bizi çaşdırıb.
İsti küləklər öpür, sirsifətim qarsıyır,
Ya ütü çəkməkdimi qəsdi, bizi çaşdırıb.
Təkcə sərinkeş olub indi mənim sevgilim,
Yandı o da heyf ki, jesti bizi çaşdırıb.
Yazma, Ələmi, deyir, istidə çox eşqdən,
Lakin, özü söz yazan kəsdi, bizi çaşdırıb.
20.08.2016
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"Məni aludeyi-mey gözləri ahulər edib",*
Gizli-gizli, bir olub sözləri, ahulər edib.
Nə bilərdim, nədi mey, sirrdən agah məni,
Əks olub badədə gül üzləri, ahulər edib!
Dəli eşqə sığınıb, çöllərə düşdük, getdik,
Eşq səhrası, həmin düzləri, ahulər edib!
Leylinin saçlarının vurğunuyuq, gördü, bizə,
Hikkədən, qarə, bu gündüzləri ahulər edib.
Kərəm eylə Kərəmə, gülmə o Sən'anə, könül,
Etmə rüsvay o "dinsizləri", ahulər edib!
Bu xətakarlərin, çoxmu günahı, nə bilək?
Nə ki var, özlərinə özləri ahulər edib!
Qürrələnmə, Ələmi, eşqdə məşhur olduq,
Saf eşqiylə seçib bizləri, ahulər edib!
06.12.2017
──────────
* Misra Əliağa Vahidin Azər Buzovnalıya
yazdığı qəzəldən götürülmüşdür.
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Gözlər yanar ulduz, dodağın bal, belin incə!
Al canımı, öldür məni, öldür, mən ölüncə!
Göylərdəmi, yerlərdəmi, tapmaz özün aşiq?!
Daş düşdü onun başına bu eşqə düşüncə!
Nə halə salıbsan məni, bu eşq yolunda?!
Batma bu günaha, mələyim, gülmə gülüncə!
Bu eşqdə, canan, məni yorğunmu sanırsan,
Bəlkə məni qoymuşsan, əzizim, daha dincə?!
Neynək, mənə eyham ilə baxsın o baxanlar,
Qafil nə bilər, pir dönər, eşq ilə, gəncə!
Qəlbinlə cavan ol, axı ruhanidi sevda,
Cismani hesab eyləmə, boşdur bu düşüncə!
Sevsə və sevilsə, o Əli tək, bu cavanlar,
Pirani Ələmi qovuşar əsl sevincə!
26.03.2018
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Bir böylə ki, can almış, canan nə təmənnadə?
Can atmada cananə, bəs can nə təmənnadə?
Mey tək o dodaqlardan aldım nə qədər busə,
Tutmur mənə heç yarım nöqsan, nə təmənnadə?
Əl atdı, kəmənd atsın ovçu yenə ceyranə,
Ya rəbb, dönüb baxdı ceyran nə təmənnadə?
Neyçün məni nəfsimlə daim o, sınaq etmiş,
Bu nəfsi yaratmışsa, Rəhman nə təmənnadə?
Ta qol-boyun olmuşdur, məmnundu bu dostluqdan,
İnsan nə təmmənnadə, şeytan nə təmənnadə?
Çərxi fələyin durmaz bir an da, fəqət bilməm,
Dövr etmədədir yorğun dövran nə təmənnadə?
Əl çəkdi vüsalından, bildi Ələmi yetməz,
Əl çəkməz öz eşqindən bir an, nə təmənnadə?
20.04.2017
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a
Çəkirəm həsrətini nazlı nigarın hələ də!
Tapmır imkan ürəyim sakit olub dincələ də!
Can atır ki, gecə-gündüz, qəfəsi tərk eləsin,
Çırpınır sanki, bir ahu axıdır qan tələdə!
Ey ürək, bəs o nigarın qəmini kim çəkəcək?
Dözmüsən, döz, belə cəng eyləmə son mərhələdə!
Titrəyir həm də vücudum, bu yaşımda nə edim,
Bu fəqir huşun itirməzmi bu cür zəlzələdə?!
Var ümidim ki, onunla nə zamansa görüşəm,
Fırladıb çərxi tez, imdadıma dövran gələ də!
Yol uzun, ya qısamı, bilməyirəm, yük də ağır,
Bu günahımdı yəqin, gör nə qədər var şələdə?!
Ələmi, xoşmu keçir, söylə, ömür-gün necədir?
De, ömür-günmü qalıbdır, onu verdik yelə də!
03.01.2017
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Qaldıraq badələri, ruhumu dindir yenə də!
O məlahətli baxışlarla sevindir yenə də!
Bir zamanlar mənim idin,.. de ki, qurbanın olum,
Hər nəyim var sənə qurbandı, sənindir yenə də!
Yetmədim bəs sənə neyçün, dolaşıbdır yolumuz,
Yüz düyün vurdumu əğyar, düyündür yenə də.
Qoy, qara xalı ziyarət eləyim sinəndə,
Ağ ümüd paltarı zəvvarə geyindir yenə də.
Həmən ilk busən üçün, qoy dolanım başına mən,
Yalvarıb, səcdə edim, vermə,.. deyindir yenə də.
Al məni məndən, apar, göyləri gəzdir, gəzdiir,
İlk görüş harda olub, tap, ora endir yenə də.
Afətimsənmi, de, yarımmı, nə bilsin Ələmi?
Soracaq qeyri gözəllər: "O nəyindir?"- yenə də!
05.11.2017
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Bir anlığa, ruhum, yubanaq biz bu tərəfdə?
Son dəfədi, saqi, bizə mey süz bu tərəfdə!
Bülbül kimi bir incə gülün vurğunyam mən,
Məstanə baxır gözləri nərgiz bu tərəfdə!
Peymanənə qurban, axı gəl, vaxtımız ötdü,
Bir andı həyat, olsa da il yüz, bu tərəfdə.
Ey, badə, dodağından öpüm, yolçunu şad et!
Yollar da düzəlmir ki, gedək düz bu tərəfdə.
Bizdən o tərəflərdə görən, sevgi olurmu?
Sevdik və sevildik gecə-gündüz bu tərəfdə.
Getsəm,.. o tərəfdə mənim öz gözləyənim var!..
Ardımca dolanmaqdadı bir iz bu tərəfdə!
Baxdı Ələmi göylərə, ah etdi, duruxdu:
Bir anlığa, ruhum,... yubanaq biz bu tərəfdə!
07.06.2016
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Baxdıqca qara gözlü o cananə şəkildə,
Canım elə can atdı yetə canə şəkildə.
Şövq ilə yanır qəlbi kimi, gözləri, ey dil,
Qoy şəklə girim, gizlicə, pərvanə şəkildə!
Mənmi şəkiləm, yoxsa ki, cananmı şəkildir,
Heyranmı qalıb mən kimi heyranə şəkil də?!
Vaxtı necə dondurmusan, əhsən sənə, rəssam,
Can ver, nə olar, indi həmən anə şəkildə!
Mənsiz darayıb tellərini, başqa həvəslə,
Gizləndimi, yoxdur o rəqib – şanə şəkildə!
Mən vəsf eləyib, sevgimi yazdım necə varsa,
Sanmış bilirəm, çoxları əfsanə şəkildə.
Əfsus, Ələmi, yoxdu, küsüb, getdi nigarın,
Qaldın sən onunla daha yan-yanə,.. şəkildə!
17.04.2011

69

Pıçıldaş mənimlə çiçək dilində

Düz əməlli şair azdır bu qədər yazan içində,
Söz özü çaşıb, qalıbdır bu yazan-yozan içində.
Bu təamda ləzzət olmaz, sözü gər bişirmiriksə,
Nə bilim nə qaynadırlar içi boş qazan içində.
Kimin isə sinəsində düşüb indi sazı kökdən,
Kimin isə sazı yoxdur, oxuyur ozan, içində.
Yolunu azan nə çoxdur, azıram özüm də hərdən,
Özümü tapım gərək mən bu qədər azan içində.
Kiməsə verirkən ilham, o pəri olur peşiman,
Üşüyür bahar üzündə, qızınır xəzan içində!
Sözü öldürüb, düşünmə, tək onu məzarə qoydun,
O məzarə diqqət eylə, yatıb həm qazan, içində.
Söz ilə edir ibadət, Ələmi verir şəhadət,
Görüşə gedir nəhayət, oxuyur azan, içində.
12.08.2016
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Ya Rəbb, daim olsun Sultanım öz yerində!
Mən öz yerimdə məmnun, cananım öz yerində!
Qəlbimdədirsə yarım, qəlbindəyəmsə yarın,
Ölsün də, yerdə qalsın hicranım öz yerində!
Gizlincə gəldi ruhu, sanki, vüsalə yetdik,
Əxlaqı öz yerində, ərkanım öz yerində!
Sonsuz zaman-məkandan çıxdıq bir anlıq, olduq:
Heyranı öz yerimdə, heyranım öz yerində!
Kam aldı, getdi ruhən, həsrətlə yandı canım,
Şükranı öz yerində, əfğanım öz yerində.
Vaiz, deyil bu me'rac?.. Neynək, nədirsə şərh et!
Hədyanın öz yerində, imanım öz yerində!
Gəl, ey Əli, söz açma, qalsın bu sirr burda!..
Mən öz yerimdə susdum,.. Sultanım öz yerində!..
22.08.2017
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Qovuşaq arzulara, bizdən uzaq bir yerdə!
Dolaşaq birgə xəyallarda, azaq bir yerdə!
Çəkilək qeybə, pıçıltıyla qəzəllər oxuyaq,
Bir gözəl beytə dönək, sonra yazaq bir yerdə.
Kimi kim çox sevir, ey nazlı mələk, mərcə gələk,
Gah udaq mərci, gülüm, gah uduzaq bir yerdə.
Göylərin gəl yaxasından qoşa ulduz qoparaq,
Eşqə dair nəsə bir rəsm cızaq bir yerdə.
Tanrıdan təb' alaraq, vəcdə gələk, ruhə dönək,
İsidib qəlblimizi, orda qızaq bir yerdə.
Can ataq vəslə, əzizim, bu ömür dəftərinə,
Yazaq eşqin sözünü, hicri pozaq bir yerdə.
Çəksə hicranımız heyrətlə bu dəm son nəfəsin,
Sən çiçək topla, məzarınsa qazaq bir yerdə.
Yenə de, göydən enəndə Ələmi bəxtəvərə:
Qovuşaq arzulara, bizdən uzaq bir yerdə?!
21.05.2014
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a
Görüşəydik, gözəlim, gözdən uzaq bir yerdə!
Deməsinlər: "Bu nədir, üzdən uzaq, bir yerdə?!.."
Ayrılıqdan öc alıb, gör necə xoşbəxt olarıq,
Cümlə qeybətdən uzaq, sözdən uzaq bir yerdə.
Ay olum, qoxlayım ahəstə bulud saçlarını,
Uyuyaq, durma səhər tezdən, uzaq bir yerdə.
Ruhumuz tərk eləsin qoy bizi, çıxsın getsin,
Qoy sevişsin qovuşub bizdən uzaq bir yerdə.
Əyləşibdir bu gözəl yar mənimlə yanaşı,
Ölərəm gözləri nərgizdən uzaq bir yerdə!
İsidən ruhumu eşq atəşinin şöləsidir,
Donaram mən dodağı közdən uzaq bir yerdə!
Deyəsən, duydu xəyalən Ələmi istəyini,
Dedi canan, oturum Sizdən uzaq bir yerdə!
20.05.2014
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Nola, dedim, saçlarını yan elə!
Eyləmərəm, yox, dedi, bax, yan elə!
Yanmışam eşqinlə sənin, bəs deyil?
Bir dəli şeytan deyir, üsyan elə!
Bəlkə yolundan çıxarıbdır səni,
Get, səni sevsin, dedi, şeytan, elə!
Şe'ri yazırsan mənəmi, ya kimə?
Onları vəsf etmə, peşiman elə!
Əsdi o, gördüm, batır aləm selə!
Nuh özü görmüşdümü tufan elə?!
Atma mənə şər, dedim, ey şərxanım,
Gözlərimə bax, oxu, elan, elə!
Naz eləyib, baxdı o, gizlin mənə,
Güldü, dedi, dərdimə dərman elə!
Göz yaşı sakitcə axırdı,.. dedim:
Başını qoy sinəmə, canan, elə!
Duydum o şirin dilinin ləzzətin!..
Dur, Ələmi, get, bizə imkan elə!
08.04.2018
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Kaş indi eşidə naləmizi, yar gələ!
Susma, ey dil, gecə-gündüz elə yalvar, gələ!
Ləbinin dərdini çəkməklə mən əldən düşürəm,
O təbəssümlü dodaqlar mənə qəmxar gələ!
Bu qədər naz eləməzlər, ona qurban mən olum,
Qoy, mələklər də bu yolda mənə həmkar gələ!
Görsə gər, nur üzünü kimsə, onu dərk eləməz,
Varsa gəlsin, hanı mən tək o xiridar, gələ!
Lütf ilə mey verə, izn olsa, əyağından* öpəm,
Məst olam, dövr edə dünya başıma, dar gələ!
Dözə bilməz onu görməzsə könül, tab eləməz,
Başlayıb qəmli ümidim yenə də var-gələ!
"Səndəyəm mən, Ələmi"- söylədi canan, ey dil,
Gizlədibsən onu məndən, nə lüzum var, gələ?!
01.07.2018

──────────
* Əyağ - qədəh.
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a
Boylanır pəncərəmizdən, baxır ay ulduz ilə,
Dayanıb baş-başa, sanki, gözəl oğlan qız ilə!
Necə məmnun görünürlər bu qoşa sevgililər,
Bədnəzərdən qoruyaq, onları hər gün duz ilə.
Bəlkə öz sevgisini lütf ilə mənlə bölüşür,
Nə işi var ki, daha, mən kimi bir yalqız ilə?
O bizik, boylanırıq keçmişimizdən, elə bil,
Belə səssiz və səmirsiz sevişirdik göz ilə!
Bu qoşa sevgililər eşqlə daim yaşasın,
Yaşı bu sevginin artıq çatacaqdır yüz ilə!
Bax, yaşıldır o çəmən, aldır üfüq, mavi - səma,
Qızıl Ayla qızıl ulduz necə məmnun biz ilə!
Bu əziz bayrağımızdır, Ələmi, dalğalanır,
Boylanır pəncərəmizdən, baxır Ay ulduz ilə!
09.12.2015
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a
Nazlanma, gəlirsənsə, nigarım, xəbər eylə!
Yollarda durum bəlkə, baharım, xəbər eylə!
Novruz gülüm, ilk dəfə açırsan bu çəməndə,
Bu yaz olacaqsanmı nübarım, xəbər eylə.
Sən, ey dəli ceyran, nə gəzirsən bəs uzaqda?
Olmaq diləyərsənsə şikarım, xəbər eylə.
Könlüm qapısı bağlı qalıb gör neçə illər!
Tapdınsa gər, itmişdi açarım, xəbər eylə.
Ağ atlı bir oğlan kimi eşqim səni izlər,
Söylə, sənə yetmişmi çaparım, xəbər eylə.
Daddım, o dodaqlar necə şirindi, xəyalən!
Balım, pətəyim, hardadı arım, xəbər eylə.
Dağlar kimi idim, Ələmi, qarlı, vüqarlı,
Baş əydi bir ol şuxə vüqarım, xəbər eylə.
11.03.2017
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Aman, ya Rəbbim, imdad et mənə, cananı hifz eylə!
Yanır, yansın mənim qəlbim, yanan ol canı hifz eylə!
O bir tər qönçədir, açmaq, ətir saçmaq dilər yalnız,
Bir az da diqqət eylə, ey bağın bağbanı, hifz eylə!
Sənindir yer-göy, aləmlər, mələklər, cinlər, insanlar,
Onu bəxş et mənə yalnız, götür dünyanı, hifz eylə!
Mələkmi o, gəlir, ya Rəbb, uçub röyada hərdənbir?
Bir anlıq çin edib sən bu gözəl röyanı, hifz eylə.
Solub onsuz çəmənlər, gəlməsə, qəlbim qubar eylər,
Sözü şirin, özü şirin, saçı leylanı hifz eylə!
Səni tək sevməliykən, böylə sevdayə şərik etdi,
Ələminin bu çağında budur nöqsanı, hifz eylə!
23.01.2016
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"Ey könül, səbr elə, dərdi-dilivü yarə demə,
Desən, onsuz da O, etməz ona bir çarə, demə."*
Sənə səndən də yaxın sevgili yarın özüdür,
Ona de dərdini qəlbən, desən, aşkarə demə!
Eşqi səhrayə onun saldı bizi məcnun tək,
Özü imdad eləyər, dinmə, səbəbkarə demə!
Dağ çəkir qəlbimə hicranı onun zövq alıram,
Dağıdar dağları dərdim dağı dağlarə demə.
Söz onun, aləm onun, cümlə gözəllik də onun,
Biz kimik ki, qoşuruq söz güli-rüxsarə, demə.
Sən dedikcə sözünü cuşə gəlir həqq arayan,
Həq sözün xırdalayanlar cəkilir darə, demə.
"Az danış ki, çox eşit",- söyləmə, dövran dəyişib,
Ələmi, boş danışıqlar da gəlir karə demə.
26.03.2014

──────────
* Beyt Ağasəlim Əmriyə məxsusdur.
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"Gəldi xəzan çağları çox tez",- demə,
Qəm yemə,.. vaxtında gəlir, sadəcə.
Tökdü ağaclar yenə göz yaşları...
Yarpaq uçur?.. Yaş süzülür sadəcə!
Başdan uca idi,.. ayaq altına,
Endisə, yarpaq əzilir sadəcə.
Lümlüt, ağaclar soyunub sallanır,
Çimməyə hazır düzülür sadəcə.
Sonra gəlinlikmi geyir əyninə,
Yoxsa kəfəndir, biçilir sadəcə?
Söz sözü çəkdi,.. mənə oxşar sözüm,
Eh, elə kövrəkdi,.. gülür, sadəcə.
Öz yerini tapmadısa cümlədə,
Söz nə desin ki, söz ölür sadəcə.
Yazdı bu cür, taleimi, çox şükür,
Kim nəyə layiq, O, bilir, sadəcə.
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Eşqdi yalnız məni ruhlandıran,
Eşq ilə çox şey düzəlir sadəcə!
Ruhunu yarın elə ki, hiss edir,
Tez Ələmi vəcdə gəlir sadəcə.
10.04.2016
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Candərdi yanaşma mənə, canan, yola vermə.
Hicran əlinə könlümü, gəl bir yola, vermə.
Sevməzsən, özün bil, məni, ey əhdin unutmuş,
Nolar ki, rəqibimlə təki qol-qola vermə.
Aldanma, o şeytanə uyub, verməyəsən söz,
Qan-yaş ilə kor gözləri hər gün dola, vermə.
Bir sırğa qulağında elə, sözləri dərk et,
Sağdan alaraq, sözlərimi tez sola vermə.
Ey saqi, kənar et meyi, peymanəyə süzmə,
Peymanın unutmuş kəsə, hər kəs ola, vermə.
Ey dil, daha hər hansı vəfasız könül istər,
Ağlar qalaraq saçların hər gün yola, vermə!
Ol güldodağa eşq ilə güllər ki, dərirdin,
Bundan belə gülzardə güllər sola, vermə.
Sözdür, Ələmi, küsməyə imkan o gül istər!
Nazik belə qollar ki, kəmərdir, dola, vermə!
09.06.2015
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Ey könül, fanidi dünya, bacar, atdan düşmə,
Qoyar ol, payi-piyadə, qaçar, atdan düşmə!
Etibarsızdı zaman, yol uzun, ömrün qısadır,
Yelqanadlın sənə tez yol açar, atdan düşmə.
Gər rəqibin sənə baş əysə və and içsə belə,
Aldadıb, başına bir od saçar, atdan düşmə!
Ey ağatlım, yəhərində sayıq ol, baş işlət,
Ayrılar baş bədənindən, uçar, atdan düşmə.
Çap süvarim irəli, arxaya çox boylanma,
Geri yol bağlıdır, itmiş açar, atdan düşmə!
Ələmi, səndən uzaqda səni yarın gözlər,
Layiq olsan bu murada, qucar, atdan düşmə.
16.11.2016
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Nədən bilməm, bu şimşəklər çaxır biganə-biganə!.
Qaçır məndən gözəl gözlər, yaxır biganə-biganə!
Nə rəqs eylər, sınıb qaşlar, nə titrər ol siyah xallar,
Zənəxdan tək, yanaqlarda çuxur biganə, biganə!
Neçün dolmuş buludlar bəs, küsüb durmuş xanımlartək?
Yağış hirsin tökür, ancaq yağır biganə-biganə.
Axan yaşlar öpür, doymur cadarlanmış dodaqlardan,
Açılmır ol ləçəklər, gül sıxır biganə-biganə!
Əlamət yox təbəssümdən, o naz ilə nəvazişdən,
Yanır qəlbim, onu qüssə yıxır biganə-biganə!
Səmalar e'tinasız həm bu gün, əfsus, o gözlərtək,
Bax, ulduzlar uzaqlardan baxır biganə-biganə!
O kimdir, qərq olub, ya Rəbb, biganə xəyallarda?
Adın sorma, Ələmi, sən çağır: "Biganə! Biganə!"
14.11.2011
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Arzum, diləyim yalnız, cananədi, cananə!
Varmı ona tay kimsə, bir danədi, bir danə!
Görmək onu istərdim, açmazmı niqabın bəs?
Hüsnü o gözəl yarın şahanədi, şahanə!
Əfsanəvi bir eşqə, bilmiş o, məni layiq,
Tə'n eylədi nadanlar: əfsanədi, əfsanə!
Leysan kimi yaş tökdüm, Nisan ayı gəldikdə,
Gizlətdi sədəf, vermir, dürdanədi, dürdanə!
Bir vaxt gülürdüm mən divanələrə, indi
Onlar da gülüb söylər: divanədi, divanə!
Yoldan məni azdırdın, afət, nə günahım var,
Düşdüm başa heyf indi, tərsa nədi, tərsa nə?!
Süzdürmə gözün saqi, süz ver yenə bir badə,
Meyxanədə kim varsa, məstanədi, məstanə!
Neynək, Ələmi, saymır, şe'r əhli səni, səbr et,
Bir gün deyəcəklər: o, mövlanədi, mövlanə!
21.01.2018
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Bənzər şəhərim indi bir tazə gülüstanə,
Güllər açılıb, solmaz, eşq olsun o bağbanə!
Köksün ana tək açdı, gənclikdə sığındım mən,
Sevdim onu, bildim ki, getməm daha heç yanə!
Derkən, "su, qayıt", tez gəl, hər yay quruyan çayə,
Söz "Sumqayıt" olmuşdur, vardır belə əfsanə.
Beynəlmiləl olmuşdur daim şəhərim, burda,
Mənfur imiş ol haylar, lənət belə şeytanə!
Vardır Qarabağdan çox qaçqın bacı, qardaşlar,
Cəng eyləyərik bir də, girrik yenə meydanə!
Vallah, bilirəm, xalqım tarix yazacaq bir də,
Haqqın yerini tapmaq, qismət ola insanə!
Arzun, Ələmi, olsun çin,.. yarı unutdunmu?!
Bir dəstə apar gül ver, gözlər səni cananə!
02.06.2018
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Gəl, gəl yenə, ey könlüm, qalxaq o gülüstanə,
Orda gül açıb daşlar!.. Heyrət!.. Necə şahanə!
Orda iki rəng hakim, sanki, yarışır daim,
Al qandı qərənfillər, batmış qaralan qanə.
Baş daşları əsgər tək bir cərgədə düzlənmiş,
Yol ver, girər həqq üçün, hər an yenə meydanə!
Kə'bə daşının bəlkə bir zərrəsidir bunlar,
Yarəbb, o ziyarətçün getməm daha heç yanə!
Adsız o məzar üçün sızlar hamı, qan ağlar,
Hər kəs özünün sanmış, nolsun ki, o bir danə!
Əqlin itirər aşiq, hətta özünü tapmaz,
Adlar dəyişik düşmüş, ruhlar dəli-divanə!
Azadəlik istərdi, azadə uçur indi,
Vəsf eylə şəhid ruhun, sığmaz neçə dastanə!
Yüzlərlə şəhid ruhu olmuş əbədi məşəl!
Yansın Ələmi burda, pərvanədi, pərvanə!
20.01.2018
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a
Məgər Gün cami-eşqündən içib, ey şuxi-məhparə,
Dəyər məstanə hər saət o divarə, bu divarə?

(Ə. Raci)
İki zar ayrı düşmüşdür, o biçarə, bu biçarə!
Deyən çoxdur nədir çarə: o bir çarə, bu bir çarə!
Əgər qismət deyilsə vəsl, içib hicran şərabından,
Olur Fərhad, Mecnun tək o, avarə, bu, avarə.
Deyil hər aşiqə asan, bu yol sonsuz, çətin yoldur,
Nə xeyri var, bu səhradə o yalvarə, bu yalvarə?!
Ona nisbət de varmı, yox, diləndim çöllərə düşdüm,
Baxıb dərd ilə yalvardım o dildarə, bu dildarə.
Niqabın açmadı neynim, bulud saçlım, nədən bilməm,
Baxır, baxsın mənə gizli, o məhparə, bu məhparə.
Ələmi şe'r yazdıqca vərəqlər od tutub yandı,
Yazır ta binəva indi o divarə, bu divarə.
31.01.2017
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Xaqani Əmini və Vüqar Ruhiyə ithaf

Çox nigarandı könül, ol iki qardaşə görə,
Sirri illərlə bir olmuş iki sirdaşə görə.
Ey dil, onlar arasından su belə keçməzdi,
Düşür əfsus nifaq hər atılan daşə görə.
Sanki, həq şairidir hər biri, Allah qorusun!
İki göz lazım olar, təb' aşıb-daşə, görə!
Biri ustad olub artıq, biri ustadi-əzəl,
Mən də şagird, edin hörmət mənə də yaşə görə!
Görməyə gözləri yoxdursa əgər bir-birini,
Çaşıb onlar,.. nə təhər çaş baxıb çaşə, görə?
Bunları döymək üçün yüz çubuğum hazırdır!
Əfv edim?.. Xeyli gecikdim yenə fərraşə görə!
Bir ziyafət edə təşkil Ələmi tezliklə,
Ki, səvab eyləyə - şairləri başbaşə görə!
08.09.2017
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Al canımı, al könlümü eşq ilə - mənimsə!
Qurbandı sənə hər biri, könlün də məmimsə!
O gül yanağın, gül dodağın ruhumu oxşar,
Xoşbəxtəm, əzizim, bu çəmən öz çəmənimsə!
Tellər nə ətirli, necə bir rayihə saçmış!
Ta başqa cür olmaz ki, mənim yasəmənimsə!
Çək tellərini yanə, çəkim surətin, ey şux,
Çəksin, de, bu Şirinini, kim Kuhkənimsə!
Yalnız sənin eşqin mənə bəs eylər, əzizim,
Dərd etmərəm, hər şey mənə aləmdə qənimsə!
Şövq ilə vətən daşına dönnəm sənə xatir,
Gərçi, qədəmin dəydiyi yerlər vətənimsə.
Dersən: "Ələmi, gəl, bu yer uğrunda şəhid ol!"
Mən razı, o çiynindəki örpək kəfənimsə!
25.08.2017
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Baxır üstən aşağı indi bir alçağ bizə!
Edir addımbaşı, rişxənd ilə lağ-lağ bizə!
Dərisi bir qəpiyə dəyməz onun, biz bilirik,
Bunu gizlincə, o gün söylədi dabbağ bizə!
O qədər yemləmişik ki, şişib, artq qudurub,
Piylənibdir, atır indi qoşa şıllağ bizə!
Elə dartır özünü, yox bir ədəb-ərkanı,
Bilmir əxlaq nədir, öyrədir əxlaq bizə!
Gər özündən yekəni görsə o, yarpaq tək əsər,
Həm də təbliğ eləyir əsməyi zağ-zağ, bizə.
İçimizdə, həşəratdır, özünə yer eləmiş,
Heç deyərmi, necə girmişdi o yaltağ, bizə.
Alçağı yüksəyə qaldırma, demişdin, Ələmi,
Vur, günahkar bizik, yüz kərə şallağ bizə!
18.01.2018
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Nə əcəb, sevgili canan özü gəlmişdi bizə?
Yol azıb yoxsa bu ceyran, özü gəlmişdi bizə?
Mən onun xəstəsiyəm, bildimi yarım, nə bilim?
Bəs duyuq düşdü o, hardan, özü gəlmişdi bizə?
Ərköyündür,nə qədər gör, həmi qısqanc o mələk!
Eləməkçün yenə qan-qan, özü gəlmişdi bizə?
Axı şahzadə nədən, meyl eləmiş kimsəsizə?
Dəyişibmi daha dövran, özü gəlmişdi bizə?
Niyə lal oldu dilim, bildi baxışlar sevişir?
O mənə, mən ona heyran, özü gəlmişdi bizə.
Bir rədif eylədi bəxş öz gəlişiylə, o mələk,
Unudar hansı qəzəlxan: "özü gəlmişdi bizə"?
Dedi, vəsf et məni, şair, o, nəvazişlə baxıb,
Söz ilə yandı bu meydan, özü gəlmişdi bizə!
Ələmi, sən demə, yarın özü söz vurğunudur,
Elədim şe'rimi ehsan, özü gəlmişdi bizə!
09.01.2016
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Nola, mey süz mənə, saqi, yenə pürrəng, qəşəng,
O təbəssümlü dodaqlardakı tək - rəng qəşəng!
Ney çala eşq ilə canan, eşidib, məst olam,
Mən deyim şe'r, təranə verə ahəng qəşəng!
Bütün aşiqlərə de, qol götürüb, rəqsə girin!
Siz coşub rəqs eləyən, mənsə bir az ləng, qəşəng!
Sonra ellikcə yenə, cuşə gəlib cəngi çalaq,
Eləsin ta ki, Mübarizlərimiz cəng qəşəng!
Qarə bağlarə gedək, ağ günə çıxsın elimiz,
Sevinib, dalğalana, əl çala Sərsəng* qəşəng!
Düşmənin bağrı yarılsın bu Vətən himnindən,
Gecə-gündüz görüm, olsun qulağı dəng, qəşəng!
Ömr karvanımız ahəstə düşə öz yoluna,
Ələmini çağırar, gör, necə ol zəng qəşəng!
02.10.2017

──────────
Sərsəng* - Qarabağda su anbarı

.
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Dərdimi yarım mənim gah bilir, gah yox,
Mən dediyim mətləbə gah gəlir, gah yox.
Bəs niyə göz yaşımı hey axıdıb, seyr edir?
Gör necə də zövq alır,.. gah silir, gah yox!
İstəyirəm ləblərin nazlı təbəssümlərin,
Gülsə də şirin, heyif, gah gülür, gah yox.
Gözlərini gizlədir, küsdümü yarım yenə,
Bağrımı müjgan oxu gah dəlir, gah yox.
Mən səninəm, sən mənim, bölmə, dedim, vahidik,
Zülm eləyir, vahidi gah bölür, gah yox.
Gah qalır hicrdə, gah Ələmi vəsldə,
Başın itirmiş yazıq,.. gah ölür, gah yox.
12.09.2016
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Ömrüm boyu belə gəlib mənimki:
Əvvəlindən biri vardı, biri yox.
(N.Kəsəmənli)
Qulaq as indi,a canan: Biri varmış, biri yox...
Danışım bir neçə dastan: Biri varmış, biri yox...
(Şahin Fazil)

Sevinir, tə'n edir hicran: "biri vardır, biri yox!"
Ayrıdır can ilə canan - biri vardır, biri yox!
Məni ruhu qucur ancaq, gələ bilmir cismi,
Dözə bilməm, deyil asan, biri vardır, biri yox!
Ürəyim varmı, çəkim dərd, onu yandırdı bu eşq,
Biri kibrit, biri qəlyan - biri vardır, biri yox!
O iki gül məni məftun elədi ömrümdə,
Biri qönçə, biri xəndan - biri vardır, biri yox!
Bu yalan çərxdə bir həqq-ədalət varmı?
Eh, yalandan dedi nadan biri: "vardır", biri: "yox"!
Edəm eşq əhlinə daim mən inayət, ya Rəbb,
Ola, meylimcə bir, imkan - biri vardır, biri yox!
Sonu şirin olur, adətdi bu, hər bir nağılın,
Ələmi, qalma nigaran, biri vardır, biri yox!
07.01.2018
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Qəlbim yenə Segah oxur, əfsus səsim yox!
Qoymuş məni getmiş, məni duymuş o kəsim yox!
Ey dil, o rübabınla mənim ruhumu oxşa,
Yarın ki, rübabında o kövrək sarı sim yox!
Gəlmir mənə doğru, xəbərim yoxdur haçandı,
Ətrin gətirəydi gülümün barı, nəsim yox!
Batmış öz içimdə, deyəsən, naləsi eşqin,
Getmiş ki, gətirsin, daha gəlmir, nəfəsim yox!
Dünyaları qucmuş ürəyim dar qəfəsdə,
Dünyasa mənə dar, nə olsun qəfəsim yox
Səhradə ki, aşiqlərə yer çoxdu, mənimsə
Məşhuri - cahan olmağa gecdir, həvəsim yox!
Düz gəlmirik artıq, gidi dünya mənə yaddır,
Yarəb, salamı mən bu vəfasızla kəsim, yox?
Neyçün, Ələmi, köklənərək göylərə uyğun,
Qəlbim yenə Segah oxur, əfsus səsim yox?
31.12.2014
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Sənsiz dönür aləm necə qəmxanəyə, ey şux!
Qəm-qüssə süzübsən nədi peymanəyə, ey şux?!
Məcnun kimi zülfündən uzaq çöldə dolandım,
Çox gördün o zəncirini divanəyə, ey şux?
Pərvanə üçün şövq ilə ki, şəm yanırdı,
Qoydun niyə həsrət onu pərvanəyə, ey şux?
Öz aşiqinə can atıb axır ki, qovuşdun,
Tellər dolaşıb getdimi ta şanəyə, ey şux?!
Bir dəstə gül ikən o gülüstanə gedirsən,
Güllü idi bağım, dönüb əfsanəyə, ey şux!
Məndən də danış sevgili cananımı görsən,
Eşqimlə səlam eylə o cananəyə, ey şux!
Göz yaşına qərq olmada aləm sənin üçün,
Getmir Ələmi Nuh ilə tərsanəyə, ey şux!
22.02.2017
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a
Nə qədər ki, mən oyağəm, hələ, dincəlirsən, ey şux!
Yuxuya verib məni tez,.. yuxuma gəlirsən, ey şux!
O qədər uzaqda ikən, bu qədər yaxındasanmış,
Bu necə zaman-məkandır, ona güc gəlirsən, ey şux!
Nə üçün biz ayrı düşdük, beləmi yazıldı tale,
Bu gözəl qədəmlərinlə onu sən silirsən, ey şux?!
Elə ki, gözüm açıldı, səni görmürəm nədənsə,
Bu qoca, bu kor fəqirə sataşıb, gülürsən, ey şux?!
Heç özümdə olmuram ki,.. məni məndən alma, zalim!
Necə mən bölünməz idim, necə sən bölürsən, ey şux!
Nə qədər, de, axtarım bəs səni isti hər nəfəsdə?
Axı mən nə gizlədim ki, bilirəm, bilirsən, ey şux!
Mənə göz qoyursan ordan, nə təhər darıxmışam mən?
Ələmi də sordu məndən: "kim üçün ölürsən?"- ey şux!
05.04.2018
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Tökəm göz yaşı illərlə, çəkəm, ey dil, bu fəryadı,
Məhəl qoymaz bu zalim heç, deməz, bəs bu nə dəryadı!
Düçar etdim kəməndə, baxdı ol ahu nəvazişlə,
Mən azad eylədim, derlər, yerə girsin bu səyyadı!
"Bir azca mən geciksəydim, bir azca sən tələssəydin",
Demişdim, güldü: "fərq etməz, keçibdir ta, bu xülyadı!"
Bu sevdadə nədən bilməm, vüsalə yetmirəm, ey dil?
Bu eşqə tək ürək qoydum, zəifmi bunca bünyadı?!
Uçurmuş ruhu cananın, gəlirmiş yarı qucsun hey,
Onunçün xoşdu, fərq etməz, bu xülya, yoxsa röyadı!
Deyirlər ki, bu dünya boş, o dünya var - o dünya xoş,
Mənim eşq aləmim varsa, bu dünyalər nə dünyadı?!
Ələmi, eşqimiz adi deyil, artıq bilir aləm,
Nə xoşdur, feyziyab etmişdir eşqim dostu, həm yadı!
01.07.2017
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"Gün çıxdı buluddan,"- demə, canan üzə çıxdı!
Gül üzlüdü, güldükcə, gülüstan üzə çıxdı!
Allaha şükürlər ki, mənim halıma yandı,
Gördü edirəm şövq ilə əfğan, üzə çıxdı.
Küsmüşmü görən, hey düşünürdüm gecə-gündüz,
Lə'nət görüm olsun, şəri - şeytan üzə çıxdı.
Çoxmuş, deyəsən, gül üzünə aşiq olanlar,
Alqışlara qərq oldu ki, hər yan: üzə çıxdı!
Nurani üzə incə təbəssüm yaraşır çox,
Güldürdüm onu güldü, zənəxdan üzə çıxdı.
Zahirdə duyan olmadı bu sevgini əsla,
Batində isə bir yeni dastan üzə çıxdı.
Qafil Ələmi birdən ayıldı onu görcək,
Sıyrıldı qınından, bu qəzəlxan üzə çıxdı.
20.02.2015
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Yazmadım şe'rimi cananə, yarımçıq qaldı,
Girdi hicran elə meydanə, yarımçıq qaldı!
Yandı qəlbim, qələmim sındı, özündən getdi,
Gəlmədi bir də qələmdanə, yarımçıq qaldı!
Yazmalıydım, qovuşaq arzulara, axırda,
Bitmədi bir gözəl əfsanə, yarımçıq qaldı!
İstədim, saçlarına bir də sığal çəksin əlim,
Olmadı sınmış əlim şanə, yarımçıq qaldı!
Söndü o şəm', qaranlıqlara qərq oldu günüm,
Etmədi rəqsini pərvanə, yarımçıq qaldı!
Qaldırıb badə, demişdik axı, peymanə gələk,
Olmadı qismət o peymanə, yarımçıq qaldı!
Yetmədən heyf, Ələmi, kamə, şəhid oldu könül,
İnləyib, söz dedi bir danə: "yarımçıq qaldı!"
16.04.2018
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Sevda nədi bilməzdim, sevda məni aldatdı,
Şirin yuxular gördüm, rö'ya məni aldatdı
Gülzardə tək neynim, qeyri gülə yox meylim,
Gəlmir, hanı bəs Leylim?.. Leyla məni aldatdı?!
Dərdin çəkərək könlüm, yandı, nə xərab oldu!
Bərpa edəcək, sandım, xülya məni aldatdı.
Sözdə necə bir olduq, ayrılmaz idik əsla,
Əfsus məni qoydu tənha - məni aldatdı.
Yox-yox, o mələküzlüm əsla məni aldatmaz!
Sevmir, dedi bir dəf'ə, guya məni aldatdı.
Qəmxanədəyəm neyçün, könlüm meyə meyl etmir,
Könlüm dedi: "ram oldum, üqba məni aldatdı".
Dünyanı yalan bildi, səhralərə üz tutdu,
Nakam Ələmi yazdı: "səhra məni aldatdı!"
16.07.2017
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Sallandı yenə dilbərimin qaşqabağı,
Vurdu aramı dilbər ilə zalim uşağı!
Nolar, dedim, ey güldodağım, azca gülümsə!
Yarəb, yetişə dadə təbəssümlü dodaği.
Göylərdə uçur, naz eləyir, haqqı da vardır!
Gözaltı baxır, meyl eləyir azca aşağı!
Saldım işə şirin dili, illərlə sınanmış,
Sadiq və fərasətli, yenilməz bu qocağı!
Baş tutdu siyasət, sevişib göz-gözə gəldik,
Üstün sayın ən güclü silahdan bu yarağı.
Bir busə nədir, busə çələngin ala bildim,
Sülh oldu nəhayət ki, sevindim gecə çağı.
İlhamə gətirdi Ələmini necə dilbər,
Gəldi ələ şair qələmi, güldü varağı!
21.06.2018
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Məqsəd Babadağlıya ithaf

Olsaydı siyasətdə də gərçi, babat ağlı,
Verməzdi əlindən o məqamı Babadağlı.
Tutmuş o qərar öylə ki, məclisdə, əcəbdir,
Bir şe'r oxuyar indi bizə yerli-yataqlı.
Kimdir ona tay, söz-sözə gəlsin, de, tapılmaz,
Sözlər nece şirindi, zərifdi, həmi yağlı.
Vardır ədəb-ərkanı onun məclisə layiq,
İbrət götürək, yoxdur onun tək qanacaqlı!
Fikrimdə qalıbdır həmən o baz-burutla,
Gəlmişdi o gün məclisə qeyrətlə - papağlı!
Bax, "Məclisi-Vahid"də yanır, şe'r oxuyarkən,
Leyla görə, Məcnunu budur - sinəsi dağlı!
Vəsf etdi Vətən guşələrin eyni həvəslə,
Şirvanlımı o, ab'şeronlu, qarabağlı?!
Yazdın, Ələmi, lakin ona olmadı layiq,
Olmaz ki, onun şe'ri tək, əlbəttə, maraqlı.
12.09.2015
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a
İllərdi yağır leysan, canan, xəbərin varmı?
Kor oldu gözüm, yoxsan, yoxdan xəbərin varmı?
Dözdüm, sənin eşqinlə, can vermədim hicranə,
Can vermədədir hicran, ey can, xəbərin varmı?
Neyçün bu qədər müşkül, görmək səni bəs, ey gül?
Görmək məni çox asan - bir an, xəbərin varmı?
Gəl, aşiqə zülm etmə, ağırdı yükün getmə,
Yazmış sənə çox nöqsan dövran, xəbərin varmı?
Gözlər dedi hey: "gəl-gəl", nadinc dilin - "yox-yox",
Könlün dedi: "sevdadan, nadan, xəbərin varmı?"
Hərdən o xəyallarda, lütfünlə, nəvaziş et,
Mümkünmü, görən, ordan ehsan, xəbərin varmı?
Nakam Ələmi, get, qoy can, yarın hüzurunda,
Aləm desə də, yoxsan,.. varsan!.. Xəbərin varmı?
14.02.2018
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Bilməm, niyə cananım azaltmır cəfasını?
"Mus... mus"- deyir, əmma deməyir "mustafasını"!
Dünya bu vəfasızlığı canandan öyrənib,
Sevdim o vəfasızların ən bivəfasını!
Düşmüş, dedilər, dərdə rəqibim də, şükr edim,
Versinmi, deyim, verməsin, Allah şifasını?
Bu dərdə dəva yoxdu, bilibdir təbibimiz,
Can üstədi canım, edir, etsin duasını!
Kim, yazdı qəra bəxtimi, ağ etdi bir qədər,
Nəş'ə sanıb o, verdi çün, eşqin cəfasını!
Tək vəslini yarın dilədim, kaş, Rəbbimiz,
Kəssin, gözü doymaz kim ola, iştahasını!
Qan ağlayır, əmma Ələmi yarı gözləyir,
Gəlsin, ödəsin, busə verib, qan bahasını!
17.11.2017
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Ulduz sayaraq gözləmişəm hər gecə yarı,*
Hardandı səmadə bu qədər zər, gecə yarı?!
Saymaqla tükənməz bu gülüstanda çiçəklər,
Yarım deyə kaş: "onları gəl, dər gecə yarı!"
Mümkünsə, gələ, yarıma bu lə'l - göhərdən
İcad edə bir tac O zərgər gecə yarı.
Saydıqca, xəzinə keşiyində dururam mən,
Səngərdə ayıqdır necə əsgər gecə yarı!
Bu şe'rdi, zərlə yazılıb mavi səmadə,
Sözlər düzülüb, zülfünə bənzər, gecə yarı.
Sübhə nə qalıb, sinədə qəlbim daha dözmür,
Sinəm darıxır, sinəsi mərmər, gecə yarı!
Neynək, Ələmi, gəlməsə ömrüm boyu yarım,
Ulduz sayaraq gözləyərəm hər gecə yarı!
12.08.2015

──────────
*Misra Məhəmmədhüseyn Şəhriyarındır.
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Yarəbb, nolar, qoyma ki, gəlsin gözə yarı!
Təxmin elədim, kimdi qoyan göz, gözəyarı!
Pis gözdən uzaq et, o gözəldir - gözü zümrüd,
Əğyarə aman vermə, görə göz-gözə yarı!
Şeytanə uyub, aşiqi bir an da unutmaz,
Xain əməliylə yenə salmış üzə yarı!
"Ey yar, arabir göz yum o nakəslərə, baxma!"
Çəkdim beləcə mən dilə, baxsın sözə, yarı!
Yollarda qalıbdır gözümüz, sanki, yüz ildir,
Hicran, sənə qurban, hələ qoyma bezə yarı!
Ey dil, o, mələkdir, demə, Tanrım bizə verməz,
Yalvar, bilirəm, bəxş edəcəkdir bizə yarı!
Bir gün sevinər zar Ələmi, yarını görcək,
Məşşatə, ayıq dur, gecikərsən, bəzə yarı!

30.12.2018
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Gəl gör, necədir Sumqayıtın abü həvası!
Gül ətri yayır hər tərəfə badi-səbası.
Canlandı o cansız quru səhra,.. şəhər oldu!
Dünyayə də artıq yayılır yaxşı sədası!
Bir vaxt "ölü zona" dedilər, bəlkə də düzmüş,
Çox dərdə, yəqin, var buranın indi dəvası.
Sahildə xiyaban, Xəzəri, gör, necə qucmuş,
Küsmüşdü dəniz, bəs, neçə il, nəydi cəzası?!
Şairlər evim, incəsənt, şahmat evim var,
Artır mədəniyyət, elin artdıqca zəkası.
Billur Sarayla qranit abidə bağda,
Layiqdi Ulu Öndərə! Ol, xəlqın atası!
Eşq olsun o insanə ki, vermiş bizə ilham,
Qoy, olsun onunla elin hər vaxt duası!
Zikr etdi əgər kim səni, ya rəbb, fərəc ver!
Qismət ona, olsun işinin zövq- səfası!
Gənclik şəhərim, həmyaşıdımsan?!.. İnanılmaz!
Əfv et Ələmini, qocalıb, varsa xətası!
30.09.2016
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Çaşdımı canan, mənə "sevgili yarım"- dedi?
Gör necə bir təntənə,.. "sevgili yarım"- dedi!
Yoxdur onun tək gözəl sevgisini bildirən,
Bir dənədir, bir dənə, "sevgili yarım"- dedi!
Sayrışan ulduzlara çatdı xəbər, gör nə tez!
Ay həm o gündən Günə "sevgili yarım"- dedi!
Sən ki, paxıllıq edib, sevgimə xor baxmısan,
İndi, rəqib, ölsənə, "sevgili yarım"- dedi!
Qucmuş idi gülləri, baxçada yarım o gün,
Titrədi ol tər sinə, "sevgili yarım"- dedi.
Yox, Ələmi, çaşmısan, "sev gülü"- yarın dedi,
Sənsə coşubsan yenə: "sevgili yarım dedi".
14.03.2016
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Gözlərəm ömrüm boyu, gəlməzmi yarım?.. Gəlmədi!
Bildi aləm, aşiqəm, bilməzmi yarım?.. Bilmədi!
Ağlayır qəlbim, axır göz yaşlarım ta biqərar!
Rəhm edib, göz yaşımı silməzmi yarım?.. Silmədi!
Yalvarıb könlün alardım, bəlkə küsmüş dilbərim?
Gülsə, gül tək naz edib gülməzmi yarım?.. Gülmədi!
Dərdi ancaq yazdırıb mən binəvanın bəxtinə,
Vermədi bir kimsəyə! Bölməzmi yarım?.. Bölmədi!
Afəti-candır, Ələmi, qoymayıbdır məndə can,
Naz edir, həm göz qoyur: "Ölməzmi yarım?.. Ölmədi!"
27.01.2018

111

Pıçıldaş mənimlə çiçək dilində

a
"Həlqə çox çalsam da bu dərvazədən səs gəlmədi,
Bilmirəm, mən heç kəsəm, ya kimsə yoxdur xanədə."*
Həlqəyə əl vurma, ey "heç kəs", qulaqda həlqə et,
Gər, çağırmırsa səni sultan özü kaşanədə!
Açmadı dərgahini Leylası, Məcnun neyləsin?
Tutdu üz səhrayə, çünki, eşq var divanədə!
Atəşə yanmaq dilərdi, küsməsin pəvanə bəs,
Yanmasa gər şəm', varmı bir günah pərvanədə?
Ey sədəf, rəhm et, açıl, qan-yaş töküm leysan kimi,
Özgə bir şey görmürəm, gözlər qalıb dürdanədə.
Həqqə aşiqlər həmən dərvazədən keçmiş, yəqin,
Sanma ki, onlar qalıb bizlər kimi əfsanədə.
Dərmək üçün Bidilin bağında bir gül, dil tapıb,
Mircəlalı** məst, Ələmi eylədi meyxanədə!
19.11.2017
──────────
* Seyyid Mirzəməhəmməd Rəhim Bidil Şirazi,
** Mircəlal Zəki, mütərcim.
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Çəkdim ömrüm boyu, yarım qəmi bir gün çəkdi,
Könlümün olmadı yar həmdəmi, bir gün çəkdi.
Buna da şükr eləyib, dərdinə qurban oluram,
Tapdı imkan, yarama məlhəmi bir gün çəkdi.
Yandı əğyar görüb, xoş günümü, dözmədi heç,
Düşəcək bundan ağır dərdəmi?! Bir gün çəkdi!
Dedilər, nazına aludə olub yalvarma,
Görəcəksən ki, onun çəm-xəmi bir gün çəkdi.
İstədim rəsmini bir gün gülərüz dilbərimin,
Çəkdi göy qübbəsin, orda həmi bir Gün çəkdi.
Rəsmdə çəkmədin, ey gül, niyə hicran qəmini?
Çəkdi tez gül ləçəyin, şəbnəmi bir gün çəkdi.
Dedim, aləmdə çəkib car, xəcil etmə məni,
Dözmədi, yığdı bütün aləmi bir gün, çəkdi.
Mən özüm yaxşı bilirdim ki, nədir məkri-zənən,
Kimdi kim, əyri yola Adəmi bir gün çəkdi?
Görməsin qüssə o gözlər, Ələmi, şükr elə ki,
Çəkdim ömrüm boyu, yarım qəmi bir gün çəkdi!
24.09.2014
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Zənn etmiş idim, sinədə yaram üzə gəldi,
Heç gözləməyirdim, yenə sinəm gözə gəldi!
Müjgan oxuna afətimin neyləyə billəm,
Gözlərlə nişan almaq o zümrüdgözə gəldi!
Gizlincə, gülüstanda onu seyr eləyirdim,
Tale üzümə güldü yəqin, üz-üzə gəldi!
Eşq aləminin seyrinə çıxmışdı o dilbər,
Sandım, hələ dilbilməz olar, çün təzə gəldi!
Bu aləmə, bu tazə gələn, gör, nələr etdi,
Eşq atəşi ki, görmüş idim, baməzə gəldi!
Dil açsa əgər, dil-dil ötər, dinmə, danışma,
Ey dil, belə şirinlik o "dilbilməzə" gəldi!
Şükr et, Ələmi, köksümə sıxdım o pərini,
Gördüm yenidən, sinədə yaram üzə gəldi!
28.12.2018
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Lütf eylə, qələm, gəl daha, şe'rin dəmi gəldi.
İlham pərimiz şövqlə, bəh-bəh, həmi gəldi.
Bu nazlı sənəm meyl eləyib boş yerə gəlməz,
Bilmiş ki, təkəm, könlümüzün həmdəmi gəldi.
Ustadlər ilə yığılıb məclisə girdik,
Ey təb', ayıq ol, əsl yarış aləmi gəldi.
Meyxanədə zahidlə bir an baş-başa qaldıq,
Cam aldı, fəqət, mey əvəzi zəm-zəmi gəldi.
Mey arzuladım, yaxşı ki, mey süzmədi canan,
Ə'ladı, dodaqlarda onun şəbnəmi gəldi.
Вəs "nazına qurban olaram", yarə deyəndən,
Neyçün gülər üz görmədim, hey çəm-xəmi gəldi?
"Canan kim olar bəs mənə, naz etmə",- deyən tək,
Güldü, nə gözəl, dərdimizin mərhəmi gəldi.
Rö'yamda görəm bircə süsən, arzulayırdım,
Lazımmıdı, məxsusi mənimçün zəmi gəldi?!
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Arxamca baxıb, xeyli gözəl göz yaşı tökdü,
Tez dadə yetib, Nuh babamdan gəmi gəldi.
Öz yaşın unutdu Ələmi şe'r oxuyarkən,
Nadinc o gözəllər, dedi: ağsaç əmi gəldi.
11.12.2015
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Gözləmirdim belə tezliklə, xəzanım gəldi!
Xoş baharımla olan əhdi pozanım gəldi!
Yatmış idim, hələ qəflət yuxusunda, bilməm,
Nəydi gördüm bu yuxu, varmı yozanım, gəldi?
Dinlə ahəstə bu son zümzüməmi, ey könlüm,
De, bəyaz saçlı və saqqallı ozanım gəldi.
Bir mələk-afət əzəldən məni hey izləmədə,
Vaxtımız bitdisə, qoy rahət uzanım, gəldi?
Sanki, "əhsən" deyərək, baxdı təbəssümlə mənə,
Endi çiynimdən iki haqqı yazanım, gəldi.
Başqa dünyayə məni də'vət edən vardı, nə qəm!
Gəldi ruhun səsi tək ordan azanım, gəldi!
Şükr edək ki, Ələmi, ömr baharın yaşadıq,
Bu nə qəm, gəldisə, vaxtında xəzanım gəldi!
18.11.2016
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Seyr etməyə gülzarı bu gün yar özü gəldi,
Naz ilə mənə oldu o həmkar, özü gəldi!
Səs düşdü bütün aləmə, bülbüllər oyandı,
Şən nəğməyə qərq oldu ki, gülzar: özü gəldi!
Bir dəf'ə gözəl ləblərini vəsf eləmişdim,
Hirsləndi: "neçün eyləmisən car?!"- özü gəldi.
Ondan bəri neynim ki, danışmırdı mənimlə,
Bir fitnəyə uymuş o səbəbkar özü gəldi.
Hökm etmiş idi, hicri mənim canımı alsın,
Pozdu əcəb öz hökmün hökümdar - özü gəldi!
Söz açdı vəfadan bu gün incitmədi,..xoş söz:
"Sevdim səni, ey yari-vəfadar!"- özü gəldi.
Mümkün ola bilməzdi o dilbər bizə gəlsin,
Əhsən, Ələmi, qəlbi olub zar, özü gəldi!
24.12.2014
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Könlümdə susub durmadı, sevda ləpələndi,
Səs saldı bütün aləmə - dünya ləpələndi.
Şirin yuxudan xatirələr neyçün oyandı?
Yatmış idi çoxdan bəri, xülya ləpələndi.
Dəryanı səma seyr eləyir eşq ilə hər gün,
Göz yaşları tökdükcə bu dərya ləpələndi.
Fəryad elədi sanki, içimdə yenə Məcnun,
Titrətdi bütün çölləri, səhra ləpələndi.
Ah çəkdim, onu duymadı Leyla qaragünlüm,
Nə əsdi o tellər, nə də Leyla ləpələndi.
Sahildə pərişan, dayanıb, şe'r oxuyurdum,
Dalğın dənizim qoymadı tənha - ləpələndi.
Dəfn etməli ikən dəli sevdanı içində,
Durdu Ələmi,.. etmədi,.. sevda ləpələndi!
05.08.2017
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Gün doğdu qara bəxtimə,.. dünya təzələndi,
Sandım ki, gözəldən də olubdur gözəl indi!
Göz açdı gözəl dilbərimiz, şükr edək, ey dil,
Naz etdi təbəssümlə, mənimlə məzələndi!
Göylər necə, bir anda, dönüb çil-çıraq oldu,
Yarın baxışından göyə ulduz səpələndi!
Tez sordu: həyatım, məni, de, çoxmu sevirsən?
Sevdalı baxışlarla fikirlər çözələndi!
Eyham elədim, azca gülümsündü o canan,
Göz vurdu ümidim, işin axır düzələndi!
Zümrüd kimi gözlər, məni sevmiş, məni gözlər,
Bir eşq ilə ruhum neçə qat eşqə bələndi!
Qərq oldu xəyalə Ələmi, inlədi səssiz,
Könlündə vüsal ağladı,.. sevda ləpələndi!
25.08.2018
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Əfsanəvi eşqimlə əfsanə mənəm indi!
Aşiqlər arasında şahanə mənəm indi!
Vardır nə qədər aşiq,.. sidq ilə, təmənnasız,
Qurban eləyən canı cananə, mənəm indi.
Gülmə mənə, ey dilbər, bir aqil idim, əfsus,
Etdin məni əqlimdən, divanə mənəm indi!
Yetdi bütün aşiqlər öz yarına, ey canan,
Səhradə qalan tənha birdanə mənəm indi.
Dəryalərə baş vurdum, dürdanəmi axtardım,
Axtarma - dedin - qafil, dürdanə mənəm indi!
Yandıqca mən eşqinlə dövrəmdə dolandın sən,
Ol şəm'!.. Yanıb-sönmə, pərvanə mənəm indi.
Düşdüm, Ələmi, dərdə,.. dünya vecinə almır,
Girsin yerə,.. dünyaya biganə mənəm indi!
23.05.2018
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a
Tək qaldınız, ey dil, yenə meyxanə, sən indi,
Əhsən sənə, ən sadiqi-meyxanəsən indi!
Sən əldə tutub badə, ibadətmi edirsən,
Sən rindmi, zahidmi, özün de, nəsən indi?!
Aşiq olar öz əhdinə, ilqarına sadiq,
Peymanən ilə gəl daha peymanə sən indi.
Əqlin səni qaldırsa da aqillərə doğru,
Hissin sənə qalibdisə, divanəsən indi.
Hal əhli olandan daha şəhvət unuduldu,
Nəfsin sənə qul oldusa mərdanasən indi.
Yarın o ipək tellərini mən darayardım,
Nəfsim daha yoxdur, özün et, şanə, sən indi!
Şirindi dodaqlar, həmi şirin dilin, ey yar,
Ondan da ki, şirin, gözəl əfsanəsən indi!
Ən ali yaratmış səni Rəbbim, Ələmi, bəs,
Layiq ola bildinmi o cür şanə sən indi?!
19.04.2015
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Gülzardə çılğın yel əsirdi, yel əsirdi!
Ürkmüşdü, budaqda gül əsirdi! Gül əsirdi!
Qucmuşdu o titrək beli bu mehriban əllər,
Əllərmi əsirdi, bel əsirdi? Bel əsirdi!
Məst olmuş idim saçlarının rayihəsindən,
Öpdükcə üzümdən tel əsirdi! Tel əsirdi!
Bir söz demək istərdi zərif ləblərə ləblər,
Yandıqca dodaqlar, dil əsirdi! Dil əsirdi!
Biz sirrimizi saxlamaq üçün sözə gəldik,
Qalmır ki, dilində… Belə sirrdi? Belə sirrdi?
Lə'nət mənə, neyçün o gülün xətrinə dəydim?
Bəh-bəh! Yanağında sel əsirdi! Sel əsirdi!
Qurban eləyərdim bütün ömrü bir an üçün,
Əfsus ki, yarım tələsirdi! Tələsirdi?
Gülzardə oldum, Ələmi, mən gül əsiri,
Qəlbimdə mənimsə gül əsirdi! Gül əsirdi!
04.05.2011
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Saçlarə sığal çəkmədim heç, şanə yetişdi,
Məndən ırəli düşdü, şərəf-şanə yetişdi!
Çoxdur beləcə duyuğusu yox, başə çıxanlar!
Mən yetməmiş öz arzuma, biganə yetişdi!
İllərdi ki, yar eşqi ilə xəstəyik, ey dil,
Möhtac bizik, öllük, o, dərmanə yetişdi!
Nakamə ki, əfsanə qoşarlar, dilə düşdük,
Haqqımda, görərsən, yeni əfsanə yetişdi!
Adəm kimi tərk eyləyərəm cənnəti, Yarəbb,
Canan mənim olsun, təki, de, danə yetişdi!
Fırlandı mənim başıma, dünya mənə güldü,
Məst oldum əcəb, dadıma meyxanə yetişdi!
Eşq aləmi fəxr eylədi, ta bəxtəvər oldu,
Gördü, Ələmi adda bu divanə yetişdi!
13.10.2018
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Bir il də yuvarlandı, ömürdən belə getdi,
Verdim küləyə heyf onu, döndü yelə, getdi.
Qalsam da nigaran, o dönüb baxmadı, amma,
Kövrəlmiş idik, məncə gözündə gilə getdi.
Guya, bu qara saçlarımı ağ günə çəkdi,
Əl çəkdi bu rəssam elə bir-bir telə, getdi.
Bir tazə ilə etdi əmanət məni, neynək,
Mən küsmədim ondan, məni tutdu dilə, getdi.
Bir il boyu qəlbim ki, sızıldar idi bəmdə,
İl bitdi, aman etdi iniltim, zilə getdi.
Bir Xançobanam mən, hələ də Saraya həsrət,
Zalım qızı illərlə qoşuldu selə, getdi.
Etmə, Ələmi, qəm, gedəni saxlamaq olmaz!
Əfsus, ömür-gün belə gəldi, belə getdi!
01.01.2017
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Ömrüm, günüm əfsus ki, ey can, belə getdi!
Birəhmlər hətta dedi, "can-can" belə getdi!
Öz aşiqinə qalmadı eşqində vəfalı,
Son dəf'ə gülümsündü o canan,.. belə getdi.
Yalvardım ona, rəhm elə, dövran belə getməz!
İt hürdü, məhəl qoymadı karvan belə getdi.
İndi sən edibsən məni, afət ki, yolumdan,
Çox söyləmə: "iman elə, vicdan belə getdi".
Sevdasına qurban edib öz dinini satdı,
Zünnarı alıb, bağladı, Sən'an belə, getdi!
Sığmırdı bu dünyayə o Məcnun da mənim tək,
Dar gəldi onunçün o biyaban belə, getdi.
Yandı Ələminin ürəyi, dözmədi, yazdı,
Son şe'ri də yandırdı qəzəlxan,.. belə getdi.
14.12.2016
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Könlüm nə xərab oldu - afət məni incitdi!
Zənn etdi, xərab olmaz, səhv etdi - xərab oldu!
Atəşlərə yandırdı, mən halına yandıqca,
Bilməm, o qədirbilməz hardan mənə bab oldu?
Yarəbb, dedim, göydən, nolar, mənə imdad et,
Tökdü o da bir leysan, sandım, bu, cəvab oldu.
Bu eşqi neçin bilməm, verdin mənə, Sultanım,
Dərgahinə yetməkçün bəlkə mənə bab oldu?
Saqi, mənə mey süz, ver, aram ilə, ahəstə,
Bu dərdimə bir dərman, bəlkə o şərab oldu.
Neynim ki, mey içdikcə, ol afətə meyl etdim,
Olsun ki, günah etdim, olsun ki, səvab oldu.
Neynək, Ələmi, gözlə, ol sorğu-sual anın,
Bəlkə ən ədalətli, ol haqq-hesab oldu!
22.07.2017

──────
bab - 1) tay, 2) qapı
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İllər necə keçdi, nə bilim,.. on ilimizdi!
Hər bir günü, hər bir anı da nisgilimizdi.
Çox arzum, ümidim həmin anda daşa döndü,
Başdaşın, əzizim, bil, ümüd sahilimizdi.
Yox başıma əl çəkməyə kimsə, sən həvəsdə,
Olmaz da,.. elə öz başımız, öz əlimizdi.
Qapqarə idi saçlarımız ağ günümüzdə,
Əsl indi qara günlü, ağarmış telimizdi.
Fatihə və Yasindi daha şer əvəzində,
Səssiz oxu, təhrif edən, ey dil, dilimizdi.
Tər gülləri mən köksünə düzdüm, üşüməzsən,
Qoyma onu bir kimsə götürsün, gülümüzdü.
- Söhbət eləyirsən, Ələmi, gizli kiminlə?
- Eh, kim olacaq ki, gəlib, öz sevgilimizdi!
28.06.2016
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Ey qönçə, sənə bənzədir ikən o dodaği,
Tə'n etdi mənə, eyləməz idi bunu yaği!
Soldu daha gülzardə, pərt oldu o güllər,
Bülbül qona bilməz ki, gülün sındı budaği!
Qəlbim necə abad idi, eşqin işığıyla,
Oldu o xərabə, daha sönmüşsə çıraği!
Gizlənmiş o, könlümdə, onu tərk edə bilməz,
Axtarmadayam kor kimi hey küncü, bucaği!
Olsan da uzun hər nə qədər, bir sonu vardır,
Örkən, keçəcəksən əzəl-axır doğanaği!
Söz yox, o acı sözləri şirindi mənimçün,
Beş-on günə billəm dözəcəkdir, ən uzaği!
Qollar açılıb, isti nəfəslim yetişəydi,
Onsuz soyuyar çün Ələminin də qucaği!
16.06.2018
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Yox ona tay, sərvi-xuraman kimi,
Naz edəməz kimsə bu canan kimi!
İşvəlidir, həm də bir az ərköyün,
Əmr eləyir sahibi-dövran kimi!
Gör, nə dəcəl, gör, necə şirin mələk!
Bir belə şux, etməyib heyran kimi?!
Olsa Züleyxa qədəri hikkəli,
Səbr edərəm Yusifi - Kən'an kimi!
Bir qəzəlimdə onu vəsf eylədim,
Zülmünə yar oldu peşiman kimi.
Borc elərəm busələrin, üstəlik,
Can verərəm istəsə, qurban kimi.
Az qalır hərdən ürəyi yumşala!
Rəhm eləyərmi mənə, Rəhman kimi?
Heyf, Ələmi, layiq ola bilmədim!...
Dərdi də xoş,.. dərdimə dərman kimi!
25.03.2016
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a
Biləydin, arzuladım, indi neyçün əllərini,
Mənimlə nalə çəkən, bax, o neyçün əllərini!
Qəzəl dedikcə sənə, mey dadam, əlindən öpəm,
Yaratdı Tanrım o neyçün, o meyçün əllərini!
O qarə bəxti ağ ovcunda, bəsdi, gizləmisən,
Uzatmısan, tapa bilməz ki, keyçün əllərini!
Giley-güzar üşüdər, yarə isti bir söz yaz,
Heyifdi, yorma, əzizim, gileyçün əllərini!
Ovuşdurub, nəfəsinlə qızışdırıb tez-tez,
Quzeydə qoru soyuqdan Güneyçün əllərini!
Göyərçin əlləri görcək, uçub gələr Ələmi,
Bilir ki, saxlamısan sən bu leyçün əllərini!
03.11.2018
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Nə lazımdır xələl gəlsin, bəzəndirmə o dilldari!
Susub qönçə, yanır lalə, süsən sünbül pərişanmı?
Toxunma, pozma ahəngin o gülzarın, səni tari!
Yazan yazmış, bu ayətdir, toxunma xəttü-xalinə,
Baxıb dərk et, bu surətdə o mənani, o əsrari!
Kərəm et, qoy dolanım başına yeddi kərəm yarın,
Siyəh xalın öpüm yalnız, çox incitmə bu zəvvari!
Qələm çəkməkmi istərsən qələm qaşlı o dildarə?
Qələm ver, vəsf edəm, axı duyar həmkar həmkari.
Qızıl tək vaxtın ol dilbər bizimçün ərməğan etmiş,
Yox insafın, bu ən'amı böləydik yarıbayari.
Mənim bəxtimdi yalvarmaq, ömür-gün böylə puç oldu,
Bitir gün, ta nə qalmış ki, olub çoxdan gecəm yari!
Yəqin ki, sən də vurğunsan, mənim tək hüsnünə yarın,
Bu qədri təmtəraq olmaz, bir imkan ver mənə bari.
Aman, ya rəbb, məşşatə bu heyrətdən xumar olmuş,
Olub bihal Ələmi həm,.. yarımçıq qaldı əş'ari!
22.06.2017
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Etmə təşviş, ürəyim, bir belə, yarım gələcək?!
Üşüyər, aç qapını, incə nigarım gələcək!
Bu, ayaq səsləridir yoxsa, verir əks-səda,
Səyridib bəlkə atın, indi çaparım gələcək!
Günəşim nur ələyər, yanə çəkib örpəyini,
Bu xəzan çağıma şux, tazə baharım gələcək!
Uca tut başımı, ey sərv boyum, boylan bir,
Bax, dəmadəmdi, bu saətdə vüqarım gələcək!
İtirir cazibəsin - Yerdən ayağım üzülür,
Başqa aləmdəyəm, öz cazibədarım gələcək!
Tovlayır başımı səbrim, yenə döz, ovçu,- deyir!
Nazı ləngitdi bir az, nazlı şikarım gələcək!
Tutmasın indi xəbər, pir Ələmi dözməyəcək!
Etmə təşviş, ürəyim, söyləmə, yarım gələcək!
19.10.2017

133

Pıçıldaş mənimlə çiçək dilində

Xəyalım oldu nərdivan səmalara, çıxıb, gedək.
Gecikmə, könlüm, hardasan? Di şimşək ol çaxıb, gedək.
Hörək saçın Günün bu gün, külək telin dağıtmasın,
Öpüb, qucub, əzizləyib, bir eşq ilə yaxıb, gedək.
Uçan o xalçalar kimi buludlar ilə əylənək,
Sevənlərə toz olmasın, buludları sıxıb gedək.
Vurulmuşam bu aləmə, gözəldi, "bivəfa",- demə,
Əmanət oldu bəs kimə?..Bizim deyil, baxıb gedək.
Başımda eşq həvası var, vüsalının dəvası var,
Deyilsə eşqdən o dərd, o dərdi at, yıxıb gedək.
Üzür məni bir intizar!.. Ələmi, gözləmirmi, yar?
O "süd yoluyla" tez olar, gəl ulduz ol, axıb gedək.
15.09.2015
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Gözlərim yol ki çəkərdi bizim evdən sizədək,
Neçə min addım edərdi bizim evdən sizədək?
Bənzədirdim bu yolu həccə gedən Süd Yoluna,
Gecə getmək bir hünərdi bizim evdən sizədək.
İndi bombozdu, çox əlvan görünərdi o zaman,
Bu yolun rəngi kədərdi, bizim evdən sizədək!
Mənmi ləngəm, görəsən, yoxsa bu sevdalı ürək,
Baş alıb, öndə gedərdi bizim evdən sizədək!
Gözüyaşlı dolaşan, indi həmin yollarda,
Kimsəsiz xatirələrdi, bizim evdən sizədək.
Sən gəlin köçdün əzizim, bizə,.. sonda hayana?!
O yana yol nə təhərdi, bizim evdən sizədək?
Ələmi yazdı bu şe'ri sənin üçün, amma,
Oxuma, vecsiz əsərdi - "BİZİM EVDƏN SİZƏDƏK".
06.06.2018

135

Pıçıldaş mənimlə çiçək dilində

Getdi o mələk, sevgilimiz olmadı, neynək!
Qərq etdi qəmə, sahilimiz olmadı, neynək!
Həsrətlə hər an gözlərimiz gülşəni gəzdi,
Güllər bizə güldü, gülümüz olmadı, neynək!
Sevgi cücərib, rişələnirkən içimizdə,
Qəlbən danışardıq, dilimiz olmadı, neynək!
Ey dil, o bütü bütlərin Allahı sanırdıq,
Bizdən də betər cahilimiz olmadı, neynək!
Heyhat, o, ayılmır hələ qəflət yuxusundan,
Eh, bunca bizim qafilimiz olmadı, neynək!
Getdi, fəqət öz eşqini bildirdi səmimi,
Şükr etməliyik, nisgilimiz olmadı, neynək!
Xoşdur, Ələmi, dərdi bölüşdünsə bizimlə,
Səndən ki gözəl "qatilimiz" olmadı, neynək!
10.01.2011
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Nəfəsim çiyinlərində - elə titrək, elə titrək!
Sürüşürdü, inciyirdi neçün örpək, neçün örpək?
Nə deyirdik onda, bilməm, nəsə səssiz, nəsə üzgün?
Dilimiz topuq vururdu elə pəltək, elə pəltək!
Sığınıb isinmək üçün əlimin yox idi halı,
Yapışıb tez əllərimdən dedin, əl çək, dedin, əl çək!
Arabir baxışlarımdan utanırdın, sıxılırdın,
Yaş axırdı gözlərindən elə kövrək, elə kövrək!
Oxudum dodaqlarından nədir istək, necə şirin,
Dedim, olsa yoxdu dərdim, ola gerçək, ola gerçək!
Dolanır xəyallarımda, nə edim bəs, mənə indi,
Sığınır bir ahu sanki belə ürkək, belə ürkək!
Оlub indi tərki-dünya, Ələminin yox əlacı!
Yuxudan ayılmaz oldu onu görcək, onu görcək!
10.06.2018
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Olmadı imkan, olum cananım ilə təkbətək,
Qalmışam ta olmayan imkanım ilə təkbətək.
Vermədi üz, bəs niyə ol sevgili canan mənə,
Mən sevişdim qol-boyun, hicranım ilə təkbətək.
Canı mən ehsan demişdim sevgili cananıma,
Neyləyim bəs indi mən ehsanım ilə təkbətək?
Qəlbim ağlar ney kimi, şe'rim də ağlar tifl tək,
Tökmüşəm göz yaşları giryanım ilə təkbətək.
Çox sıxır dövran məni, dövr eyləyir çün, tərsinə!
Gəl, bacar tərs hərlənən dövranım ilə təkbətək!
Hər zaman cəhd etmişəm, nahaqdan haqqı hifz
edəm,
Çox əzabı çəkmişəm vicdanım ilə təkbətək.
"Ya Əli, öz adına uyğun bir iş gör!"- endi söz!
Sən demə, qaldım bu an Rəhmanım ilə təkbətək!
16.06.2014
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a
Sal qollarını boynuma göy qurşağı tək!
Dik gözlərini gözlərimə, şəklimi çək!
Qaytar yenidən sevgilimi öz yerinə,
Sənsiz nəyə lazımdı ki, bomboş bir ürək?!
Səp qəlbimə eşqin toxumun, şövqlə bax,
Ta ki, gül aça orda yeni arzu-dilək!
Aldat yenə - guya ki, məni əfv elədin!
Əslində səvab olmalıdı böylə kələk!
Qısqanc olacaqsan bilirəm ki, yenə də,
Eşq ilə ölək - gah didişək, gah sevişək!
Kimçün yazılıbdır bu qəzəl, sözləşəlim,
Mən hirsli bir azca, sən isə kövrələrək.
Yağsın o yağış, Gün kimi gülsün Ələmi,
Sal qollarını boynuma göy qurşağı tək!
09.09.2017
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Yoxdur qovuşan sevgili cananə mənim tək!
Varmı dayanan yar ilə yan-yanə mənim tək?
Yansam da bu eşq atəşinə, şövq ilə dözdüm,
Ey şəm', fəqət olmadı pərvanə mənim tək.
Öpdükcə, dolandıqca dolansın mənə saçlar!
Yalvarmaz o zəncirinə divanə mənim tək!
Arzu elədim, tək o mənim qismətim olsun,
Dünya malına hardadı biganə mənim tək?
Səssiz və səmirsiz mənə baxdıqca baxır yar,
Heyranmı qalıbdır ona heyranə, mənim tək?!
Haqq aşiqiyəm, haqqa qovuşmaq diləyimdir,
Qismətmi, fəqir, adi bir insanə, mənim tək!
Yarın, Ələmi, mən qucuram ruhunu yalnız,
Varmı yaşadan böylə bir əfsanə mənim tək?
26.02.2017
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Canana sevilmək yaraşır, sevgililərtək!
Neyçün məni görcək o, çaşır, sevgililərtək?
Hərdən mənə eyham eləyir, zövqümə uyğun,
Nolar ki, sataşsın, sataşır sevgililərtək!
Küsməkdə, deyir, yox dözümüm, tezbarışandır,
Tez-tez barışıqçün dalaşır, sevgililərtək!
Ruhlandısa, nə yerlərə, nə göylərə sığmır,
Bax, sevgisi daşdıqca daşır, sevgililərtək.
Görcək məni, nura boyanır çöhrəsi mahın,
Yum gözlərini, der, qamaşır, sevgililərtək!
Heç ləbləri vermir o, desəm, bil ki, yalandır,
Yox-yox, arabir razılaşır, sevgililərtək.
Çılğınlığıma sevgili canan edir irad:
Vay-vay, Ələmi həddin aşır, sevgililərtək!
06.11.2011
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a
Dəymədik - kal qalıb, kal töküldük, getdik!
Halımız olmadı, bihal töküldük, getdik!
Çürüyərdik o budaq üstə, dərən olmaz idi,
Necə zay oldu bu cür mal, töküldük, getdik!
Əsdi yel, titrədi yer-göy, bu necə dövrandı,
Deyə də bilmədik ehmal: töküldük, getdik!
Çıxdı can, çıxmadı səs, qaldıq ayaq altında,
Açmadıq dil, eləcə lal töküldük, getdik!
Can bizim oldu, cəhənnəm də bizim, kim-kimədi,
Gəl, dedi, yan, bizə tonqal, töküldük, getdik!
Gözütox, nəfsi ki yox, biz belə dövran elədik,
Acgözə olduq əcəb yal, töküldük, getdik!
Yır-yığış et bizi,.. bizdən, Ələmi, qalmasın iz,
Bilməsinlər ki, yola sal, töküldük, getdik!
27.10.2018
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Ustad Mircəlal Ağa Zəkiyə ithaf

Arifləri, aqilləri biz sadə görmüşük,
Göstərməz özün, salmaz özün yadə, ğörmüşük!
Bax, beylə ömür sürmədədir Mircəlal Zəki,
Var Maştağa kəndində seyidzadə, görmüşük.
İrfan və hikmət meyinə meyl edib, əcəb,
Şövq ilə tutub əldə dolu badə, görmüşük!
Hər bir sözü söz anlayana lə'ldir onun,
Var - dövləti ilə yetib imdadə, görmüşük.
Dünya malına yoxdur onun nəfsi - görmədik,
Vermiş nələri varsa bu dünyadə - görmüşük.
Gör mö'cüzəni - dinlə əruzda onun özün,
Yaxşı nəzər et, sanma ki, rö'yadə görmüşük.
Neyçün beləyik, dahi qalır evdə bilmirik?
Qiymət veririk özgəsinə, yadə, görmüşük.
Var ol, ey Ağa, eşq ilə bu xəlqə xidmət et,
Allahı sevən kəsləri sevdadə görmüşük!

143

Pıçıldaş mənimlə çiçək dilində
Dəryalara baş vur yenə, qiymətli söz gətir,
Gövhər ara, sərrafı ki, dəryadə görmüşük.
Sən dahiyə yazdın, Ələmi, sadə bir qəzəl...
Arifləri, aqilləri biz sadə görmüşük!
10.11.2014
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Gəldi qış ömrümə, əfsus, o yaz olmayacaq,
Gözləri yaşlı bulud hirsli, ayaz olmayacaq!
Çox deyirlər qışı döz, qarşıda yaz fəsli gəlir,
Bunu uydurdu bir az ağlı dayaz, olmayacaq!
Nola ki, qaytaralar kaş ötən günlərimi,
Arzuma çatdıracaq öylə cihaz olmayacaq?!
Küsüb ilham pərim heyhat, o gözəl dilbər tək,
Hərdən həmdəm ola, yox, eylədi naz, olmayacaq!
Hamı arzu eləyir cənnətə layiq olsun,
Versələr izn, görən, orda yer az olmayacaq?
Az günah eyləmişəm məncə, savab üstələyər,
Qorxuram da, tərəzi bəlkə taraz olmayacaq?
Sağlığımda, Ələmi, başdaşıma bir söz yaz,
Mənə layiq nə olar ki, ora yaz: "OLMAYACAQ!"
04.11.2014
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Dərd eyləmə,ey can, qocalırsan... Qocalaq!
Eşq ilə vurur qəlbimiz, ondan güc alaq!
Dünyadı, nə vermişsə o bizdən alacaq,
Xərc et ki, zamanında, zamandan öc alaq.
Dağ zirvəsi tək başımıza qar da yağıb,
Yağmış ki, o dağlar kimi məğrur ucalaq.
Düz yol ilə getdik, düzə düz olduq əcəb,
Kaş əyriyə qarşı biz amansız, bic olaq.
Daim uzaq ol əslini danmış kəsdən,
Ey sərv, yaraşmaz sənə, nöqsandı calaq.
Qoy, ətrini saçsın bu həyat gülşənimiz,
Diqqətli olaq, görməsin ol bağ heç alaq.
Məhkumdu sədaqətli bir eşqə Ələmi,
Dərd eyləmə, ey can, qocalırsan... Qocalaq!
26.08.2016
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a
Baxanda güzgüyə, ey dil, fikirləşib, çaşırıq,
Ötüb, keçir yaşımız, bəlkə gecdi, yaşlaşırıq!
Bir azca məst olub, saqidən söz istəyirik,
Durub ayağa, əyağ* əldə, baş-ayaq aşırıq!
Ötür dilim yenə dil-dil, dilim-dilim olsun!
Görən də zənn eləyir, eşqdən aşıb-daşırıq!
Bu yerdə yoxdu yerim, var o yerdə gözləyənim,
Fikir səmada gəzir, durmur, ərşə dırmaşırıq!
Çiçək, çəmən, bu gülüstan sizindir, ey dostum,
Bəsimdi qönçəmi öpsəm, gedim ki, yollaşırq!
Gəlib xəyalı gözəl dilbərin, qadasın alım!
Öpüb ayağın, əlin, eşq ilə qucaqlaşırıq!
İnanma güzgüyə, çün, əksin onda əksinədir,
Uzaq olaq, Ələmi, güzgüdən, baxıb, çaşırıq!
10.08.2018

──────────
*Əyağ - qədəh
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Ey dil, sənə qurban, nə olar, şanə gətir, gəl,
Əl qatmağa ol zülfü pərişanə, gətir, gəl.
Könlün mənə vermiş daha dürdanəmə layiq,
Nazik bir üzük, qaşları dürdanə, gətir, gəl.
İstər o bəyaz sinəyə qonsun neçə ulduz,
Layiqdi günəş bəlkə də bir danə, gətir, gəl!
Yar ilə vüsal anımı seyr eyləməsin şəm',
Aldatmaq üçün başını pərvanə gətir, gəl.
Neynim ki, dəli etdi məni bir dəli ceyran,
Allah verən insafı bu ceyranə, gətir, gəl.
Divanəlik öyrənmək uman yanıma gəlsin,
Səhradə azan var isə divanə, gətir, gəl.
Yarım ki, sevir təkcə məni, qoy hamı bilsin!
Sınmışmı rəqibim?.. Onu dostyanə gətir, gəl!
Sev, sev, Ələmi, yarı yenə göylərə qaldır,
Əyləşdir onu təxtinə, şahanə, gətir, gəl!
12.10.2016
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a
Göz üstdə yeri varım, naz etmə buyur, dur gəl,
Sərhədləri bir anda eşq ilə uçur, dur gəl!
Düşdüm elə bir dərdə, dərman hanı bir yerdə,
Qoyma məni pəjmürdə, mərhəm də budur: dur gəl.
Yox-yox, əliboş gəlmə, sahibsən axı elmə,
Minlərlə naxış-ilmə tap, eşqinə vur, dur gəl.
Salma məni çox zülmə, əğyarı da güldürmə,
Al ruhumu, öldürmə, göylərdə uçur, dur gəl.
Gəl kamıma çatmaqçün, xoşbəxtliyə batmaqçün,
Ya aldadıb atmaqçün, gəl, olsun uğur, dur gəl.
Yarın budur imkanı, canım ola qurbanı!
Gəl, sən Ələmi canı, könlüm uçulur, dur gəl!
05.08.2014
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Rəhm et, mələyim, nola, yanan canə, qayıt, gəl.
Minnət nə gərək sevgidə cananə, qayıt, gəl.
Hansı yol ilə sən necə getdinsə bilinməz,
Gizlincə həmən yolla gülüstanə qayıt, gəl.
Ruhum, mənə sən saçlarının ətrini ver ki,
Qoy əllərim olsun yenə də şanə, qayıt, gəl.
Ömrüm boyu mən göz dikərəm yollara sənsiz,
Bizdən yaranar bir yeni əfsanə, qayıt, gəl.
Öz şöləni neyçün mənə çox görmüsən, ey şəm,
Yanmaq dilər ol atəşə pərvanə, qayıt, gəl.
Sən çox demisən, təkcə mənimsən, yada sal bir
Öz əhdini, ilqarını - mərdanə qayıt, gəl.
Rəhm eylə ki, Rəhmanımıza bənzərin olsun,
İnsan eləməz zülm axı insanə, qayıt, gəl.
Gec gəlmə, gülüm, gər, Ələmi göylərə getsə,
Gəlməz, desən, ağlar baxıb hər yanə: "qayıt, gəl!"
21.02.2016
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İlham pərisi, durma, döyüş paltarı gey, gəl!
Düşmənlə cihad etməliyik sevgidən əvvəl!
Vardır Qarabağ nisgili qəlbimdə, əzizim,
Allah və Vətən sevgisidir aşiqə əfzəl.
Qeyrət ilə vicdan bizi boğmuş, daha bəsdir,
Şeytan bizi azdırdı, yetər, olmasın əngəl.
Dərya kimi coşqun bir haray gözləyirəm mən,
Layla daha çalma bizə sən, ey dodağı ləl!
Artıq o zəfər günlərinə qaldı vüsalım,
Onda edərik söhbəti yar ilə, müfəssəl.
Şairləri etsin Ələmi cəngə səfərbər,
İlham pərisi, sən də döyüş paltarı gey, gəl!
16.04.2016
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Get, yarə de ki, sil gözünün sürməsin, ey dil!
Aşiq - günü qarə, bəs ömür sürməsin, ey dil?!
Çox qarə yaxandır ki, gözəllərdə gözüm var,
Kor eylə, bu məstanələrim görməsin, ey dil!
Gəlləm, mən özüm saçlarına gül düzərəm, de,
Mənsiz hələ sünbüllərini hörməsin, ey dil!
Qısqancdı yarım, məni qucsun, yumaram göz,
Bir kimsəyə, nolar, məni ta verməsin, ey dil!
Bülbül - gülü solmış niyə susmuş? De ki, nolar,
Qəlbində yaşatsın gülün, öldürməsin, ey dil!
Bülbülləri yığ, nəğmə deyək, güllər açılsın,
Biganə gəlib qönçələri dərməsin, ey dil!
Dildən dilə saldın, salıb eşqə Ələmini,
Var ol, səni Rəbbim mənə çox görmesin, ey dil!
22.09.2017

152

ƏLİ ƏLƏMİ

Bu qədər day yalan olmaz, a "kişi", bir kişi ol!
Elə bil ki, yazılıb taleüvə: nakişi ol!
Adəm övladı yaratmış səni, məncə, yaradan,
Adəm ol sən, təki, fərq eyləməz erkək, dişi ol.
Lopa bir bığ buraxıbsan, kişilik rəmzi kimi,
Fərqi yox bir taya olsun, ya bığı pişpişi ol!
Şaxqanaq gah çəkir, gah bağırırsan, nə olub?
Arabir asta gülümsə, gülüşü kişmişi ol.
Sözə qiymət verən ol, "ol" dediyin olmalıdır,
Nagüman olma, dəxi eylə bu cür vərdişi, ol!
Ələmi, düz yola çək, çox yolun azmış "kişini",
Yolumuz haq yoludur, sən bu yolun dərvişi ol!
03.06.2017
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a
Ətrini yaymış gülüstanə, əcəb, bir tazə gül,
Əqlimi almış başımdan, qoymadan əndazə, gül!
Bir zamanlar qönçə idi, açmayırdı ləblərin,
Yalvarırdım, bəs özün qoymuşdu neyçün nazə gül?!
Keçdi dövran, günlər ötdü, eşqdən ruh aldı o,
Cilvələndi, vəcdə gəldi, yetdi bu pərvazə gül!
Güldün indi sən mənə, ətrinlə sərməst olmuşam,
Susmuşam ta, bir zaman çox gəlmişəm avazə, gül!
Sən bahar övladısan, səndə baharın ətri var,
Mən xəzan çağımdayam, olmaz, gəlim ta yazə, gül!
Yox, səni mən dərmərəm, böylə günah etməm, gülüm!
Ətrini duydum, bəsimdir, qane ollam azə, gül!
Yoxdu taqət, sən Ələmi halına qəlbən acı,
Şə'ninə, yalnız sənin, şirin qəzəllər yazə, gül!
06.10.2018
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Bir badə həlal et,.. dodağın badədir, ey gül!
Bax, gör, bu təmənna nə qədər sadədir, ey gül!
Çəkmə məni tez-tez, nə olar, sorğu-sualə,
Çün, haqq-hesabat yeri üqbadədir*, ey gül!
Sənlə bir olam burda, həm orda,.. görəcəksən,
Cənnət dediyin hər iki dünyadədir, ey gül!
Qərq olmalıyam mən sənin eşqində, əzizim,
Gövhər məni gözlər, hələ dəryadədir, ey gül!
Dərdim o qədər xoşdu, fəqan etməm: "əlac et!"
Dərdim də, əlacıım da bu sevdadədir, ey gül!
Bülbül yenə susmuş, demə, neyçün budağımda,
Ətrin onu məst etmiş, o, rö'yadədir, ey gül!
Bir qul kimi yalnız sənin eşqində əyir baş,
Heç bir kəsə baş əyməz o, şahzadədir, ey güll!
11.11.2017

──────────
üqba*- axirət, o biri dünya
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Can verməliyəm yarə, quçağında bu axşam,
Qurban özüməm pir-ocağında bu axşam!
Alsın məni məndən o gözəl işvələriylə,
Mərdanə olum yar sınağında bu axşam!
Sinəndə edər nur təcəlla mənim üçün,
Baş qoymalıyam, Turdi, dağında bu axşam.
Çox gözləmiş oldum, məni yad etmədi yarım,
Qallam daha dilində, dodağında bu axşam.
Səhradə gəzib sevgili Leylasını Məcnun,
Göylərdə mənəm eşq sorağında bu axşam.
Mey ilə məni pak elə, ölsəm daha, saqi,
Dəfn eylə o meyxanə bucağında bu axşam!
Alqış eləyir huri-mələklər Ələmiyə,
Canlandı, verib canı bu çağında, bu axşam!
22.06.2018
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Unutmur, ey könül, məni, gəlir o, yadə dəmbədəm,
Sanır, yatıb oyanmaram, gəlir oyadə, dəmbədəm.
O gözləri, baxışları, İlahi, nolar, hifz elə,
Nəzərdə saxlayıb məni, yetibdi dadə dəmbədəm!
O, quşqanadlı bir mələk, uçub gəlir, uçub gedir,
Fəqət mənəm xərabədə qalan piyadə, dəmbədəm.
Deyir, bu eşq üçün əgər yaranmışıqsa, şükr edək,
Sevən könül, bu xoşdu kim, olar cəfadə dəmbədəm.
Baharsən, yetiş mənə, xəzanı badə vermişəm!
Düşün,.. düşürsə yarpağım, gedirsə badə dəmbədəm!
Gözəldi, ləblərin, dedim ki, busə ver, həlal elə!
Demir ki, baxma,.. dadmağın, deyir, məbadə,..
dəmbədəm!
Deyir ki, badə ver içək, Ələmi, ol nigarımız,
Öpür onu, öpür məni, öpür bu badə dəmbədəm!
21.03.2018
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Gül üzlü hər gözəli bil ki, yar edən deyiləm,
Sənin kimi kimisə bəxtiyar edən deyiləm.
Bizim bu sevgimizi, qoyma, özgələr bilsin,
Bu sirri gizləmişəm mən də, car edən deyiləm.
Qonarsa başına şahlıq quşu, o hər kim ola,
Xərabə müllkümə mən şəhriyar edən deyiləm.
Nigaran olma, əzizim, edəndə naz mənə,
Dözümlüyəm, hələ ki, ahu-zar edən deyiləm.
Yadındadırmı zənəxdanə qoymadın toxunam,
Dedin ki, Yusifi dərdə düçar edən deyiləm.
Nədəndi, lal oluram, söylə, busədən, gözəlim?
O bal dodaqlarına e'tibar edən deyiləm.
Sənətdə tap, Ələmi, layiqincə öz yerini,
Dedin, kiminsə yerin, çünki, dar edən deyiləm.
03.11.2015
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Vətənim dardadı, mən qorxuram həsrətdən öləm.
Edəm azad onu qeyrətlə, ya qeyrətdən öləm!
Yağı rişxənd ilə hər yerdə gülüb, qeybət edir,
Dağ çəkir ruhuma hey, az qala qeybətdən öləm!
Gündə bir razılıq haqda danışıqlar edilir,
Nə qədər söhbət olar, boş-boş o söhbətdən öləm.
Hanı namus, hanı qeyrət, deyə gəlsin babalar,
Mən kimi fərsizə baxsın ki, bu hiddətdən öləm!
Mənə lə'nət oxuyar ruhu şəhid əsğərimin,
Almasam qanını, haqqımdı bu lə'nətdən öləm.
Bayrağı sanc, igid əsğər, o Vətən torpağına,
Ürəyim vursun elə, az qala şiddətdən öləm.
Ələmi, kaş edək azad Vətən torpağını,
Alam ömrüm boyu ləzzət və bu ləzzətdən öləm.
21.08.2016
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a
Bilməm, niyə sevdi məni yarım, niyə, bilməm!
Yalvardı, soruşma, açıq-aydın deyə bilməm!
Adi biriyəm mən, yaraşıqlı deyiləm ki,
Nə tapdı o məndə, özümü heç öyə bilməm.
Amma özü çox nazlı mələk - "dəymə-düşərdir",
Aləmdi, nəvazişləri var, inciyə bilməm.
Qısqanc o dilbər, nə gözəldir, həmi kövrək!
Xoşdur beləcə, xətrinə vallah dəyə bilməm.
Bir kökdə əsirik, onu bildim, qoşa sim tək,
Avazımız eyni, əsər o, ləngiyə bilməm.
"Sevdim səni, sevdim!"- o, pıçıltıyla deyirkən,
Ovsun oxuyur, həzz alıram, ölməyə bilməm!
Fikrimdə, xəyalımdadı, qəlbimdədi hər gün,
Hər yerdədir, enmiş yerə, uçmuş göyə, bilməm!
Bu eşqi ki, Allah, Ələmi, bəxş edib,.. az de,
Bilməm, niyə sevdi məni yarım, niyə, bilməm!
08.03.2017
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a
Nə qədri zövq verir nazlı yar, özüm bilirəm,
Edir məni necə bir bəxtiyar, özüm bilirəm.
O şəhriyardır, hər ixtiyarım onda olur,
Bir an olur ki, verir ixtiyar, özüm bilirəm.
Onunla ülfət edirkən gözüm, dilim tutulur,
Ürəksə söhbət edir, sirri var, özüm bilirəm!
Açır niqabını hərdən ki, halbahal oluram,
Dönür neçin başıma hər nə var, özüm bilirəm.
Ürək döyüntüm ilə aləm ehtizazə gəlir,
Əsir-coşur nə üçün ruzigar, özüm bilirəm.
Durub baxır niyə gendən, nələr çəkir, deməyir,
Çəkir mənim qədəri intizar, özüm bilirəm.
Fəqirdir Ələmi gər, vüsalə layiqmi?
Məqamdır nə gözəl, der nigar, özüm bilirəm.
27.01.2017
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Sevir, fəqət deməyir nazlı yar, özüm bilirəm!
Qovur xəzanımı məndən bahar, özüm bilirəm!
Həyalıdır - qızarır lalə tək, baxanda ona,
Gözəldi, çox deməyin, laləzar, özüm bilirəm!
Nədən çəkir gözü yol, qərq olur xəyalə o gül?
Çəkib onu aparan arzu var, özüm bilirəm!
Bizim bu eşqimizin kimsə bilməyir məğzin,
Şəkərdi, baldı, həmi zəhrimar, özüm bilirəm!
Açımmı qəlbimi tez, yoxsa gözləyim hələlik?
Gözəldi eşqdə bu intizar, özüm bilirəm!
Qəzəl dedim, Ələmi, söz çəkib qəzəllərdən,
Məhəbbət aləminə çəkdi car: "özüm bilirəm!"
15.04.2018
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Mən neçün düşdüm dəli sevdayə, bilməm, bilmirəm!
Öz-özümlə başlayım qovğayə, bilməm, bilmirəm!
Leyli getmiş görməyə Məcnuni, səhra "gəl" deyib,
Qismətimmi, üz qoyum səhrayə, bilməm-bilmirəm?
Çox dedim, «hə» söyləsin bir, eşqin etsin etiraf,
«Hə» deyincə, girdi tez arayə «bilməm-bilmirəm».
Vermədən könlün mənə, ey könlüm almaq istəyən
Sövdəgarım, tək qoyum sərmayə? Bilməm, bilmirəm.
Bir zamanlar cazibəmlə tərk edən məcrasını,
Döndümü indi əzəl məcrayə, bilməm, bilmirəm.
Sufilər söylərmi, Qurandan əzəl, bəs, çöhrənə,
Fikri nəymiş, kim yazıbdır ayə, bilməm-bilmirəm?
Nə ötən gün qədrini bildik, nə də can qədrini,
Düşmüşük neyçün, Əli, əlhayə, bilməm, bilmirəm!
06.03.2010
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Xəzan yetişdi, fəqət, növbaharı gözləyirəm,
O lalə xatirinə laləzarı gözləyirəm!
Deyirdi ki, mənə bir busə yadigar edəcək,
Ömür keçir, hələ də yadigarı gözləyirəm!
Günüz qaçır, gecələr Ay olub, gəlir yuxuma,
O mahiparəni mən şəmsvari gözləyirəm!
Qıfıl vurub, qapısın açmir özgəyə könlüm,
Onun əlindədi, gəlsin, açarı gözləyirəm!
Görünmədən gözə, cadu edibmi, məftunəm,
Desin, bu sirr nədir, cadugarı gözləyirəm!
Keşik çəkir, elə bil, intizarı əl çəkmir,
Gələr, oyanlıq edər intizarı, gözləyirəm!
Sızıldayır yenə həsrətlə tar olan könlüm,
Əlac edər, Ələmi, bəlkə Tarı, gözləyirəm!
16.10.2018
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Bilirəm, gəlməyəcək, amma yarı gözləyirəm!
Ey danan eşqimi, gəl, danma, yarı gözləyirəm!
Ey rəqibim, mənə göz qoyma, göz dəyər, uzaq ol,
Heç, uzaqdan belə boylanma, yarı gözləyirəm!
Gözləyib yarımı mən, vəslə yetmişəm ruhən,
Bu gözəl duyğu nədir, qanma, yarı gözləyirəm!
Daha nərgiz gülü köksümdə odlanıb, alışır,
Hələ sən döz, ürəyim, yanma, yarı gözləyirəm!
Sərv tək boylanıram, ilk görüşdəyəm elə bil,
İstəyir can belə canlanma, yarı gözləyirəm!
Dönürəm, bax, belə bir arzu, sevgi heykəlinə,
Ey ümidim, üşüyüb, donma, yarı gözləyirəm!
Göz vurub, lağ eləyən çoxdu, göz yumaq, Ələmi,
Hiyləgər gözlərə aldanma, yarı gözləyirəm!
13.10.2013
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Gecə yorğun, kəsilibdir əl-ayaq, gözləyirəm!
Kimi, neyçün, düzü bilməm, bu sayaq gözləyirəm!
Gündüz hey gözləyirəm ki, bu gecə tez gələ kaş,
Gecə də gündüzü mən yazıq oyaq gözləyirəm.
Keçəcəksə bu gecəm tək, boşuna ömr-günüm,
Bunu, gəl söylə, ömür-günmü sayaq, gözləyirəm!
Sən gedəndən mənə, ey gül, bütün aləm qarışıb,
Düzələrmi, bu cür aləm baş-ayaq, gözləyirəm!
Qoşa çaxmaq daşı idik biz, heyif gen düşdük,
Üşüdüm, gəl, qovuşub od qalayaq, gözləyirəm!
Axı rahətlik umur bizdən, əzizim, bu gecə,
Gecənin saçlarını gəl, darayaq, gözləyirəm.
Bu gecə müjdə var imiş, Ələmi gizlətmiş!..
Mənə nur üzlü yazıbmış ki, bayaq: "gözləyirəm!"
06.05.2017
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Nəfəs ver, ey gülüm, mənə bir azca... son nəfəsdəyəm,
Darıxma məndən ötrü, mən ki, səndən ötrü xəstəyəm!
De hardasan, yaxındamı, uzaqda?.. Görmürəm səni!
Yəqin ki, gülşənində - gendə,.. mənsə dar qəfəsdəyəm!
Toxunmaq istərəm sənə, həzin səba yeli olum,
Əsir, coşur ömür, gedir,.. yaman tələs-tələsdəyəm!
Sığallayım o telləri inildəsin kəman kimi,
Qəzəl deyim, baxışların desin, bu şe'rə bəstəyəm.
Dedim ki, sən gələn yola çiçək səpim, dedin ki, yox!
Yolunda can qoyum, di gəl, özüm çiçək həvəsdəyəm!
Olub çiçək-çiçək bitim, açım çəməndə, bağdə,
Sevilmişəm quçaq-qucaq, görüm ki, dəstə-dəstəyəm!
Unutmam, hansı bağdə olubdu sənli günlərim,
O qarə bağ üçün yanıb, haray çəkən şikəstəyəm!
"OXU!.. OXU!" - deyib bizə o SƏS, onu unutmayaq!
Ələmi, şe'ri dinləyək, o SÖZdəyəm, o SƏSdəyəm!
30.11.2017
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Nakam getmiş cavanlara ithaf

Tərk etdi bu dünyanı, cavan getdi nigarım,
Əfsus, xəzan vurdu, qəhərləndi baharım!
İnsafına lə'nət, sənin, ovçu, nə qazandın?
Fəxr eyləmə, zalım ki, gözəllərdi şikarım!
Nakam ölənə yandı, alovlandı bu ellər,
Od yurdudur, ah eylədim, od saçdı diyarım!
Ruh aləmi gözlər səni, ey şux, gedirsən,
Məndən de salam, ordadır həm sevgili yarım!
İnsaf elə, ey sarvan, aşiqlərə qıyma,
Gənc ikən hələ, söyləmə, tərpəndi "qatarım"!
Dəymə o gülüstanə, hələ qönçələr açsın,
Qurbandı o gülzar əvəzində dili-zarım!
Getsəm, Ələmi, ağlama, xoşhal olaram, gər,
Sidq ilə sevən bircə ürək olsa məzarım!
17.09.2018
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Məni tərk eyləmir heç vaxt, ucalan arzularım,
İllər ötdükcə mənimlə qocalan arzularım!
Yaşadır bəlkə də onlar məni, dartır irəli,
Doymayır xoş yaşamaqdan, ac olan arzularım!
Mənlə şirin danışır xatirələr, "ləngi", deyir,
Gəlib, onlardan alır tez, öc alan arzularım!
Zövq alırsa nə qədər, xatirələr keçmişdən,
Geri baxmır, gələcəkdən güc alan arzularım.
Elə ki çatdı vüsalə, dönəcək xatirəyə,
Ən gözəl xatirələrdir "heç olan" arzularım!
Bizə xoşdur,.. Ələmi, xatirələrlə yaşamaq,
Məni tərk eyləmir heç vaxt, ucalan arzularım,
12.10.2018
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Qəlbimi şad eləməkçin mənə bir söz lazım!
Çox gecikdirmə, əzizim, nə olar, tez lazım!
Köksümü odlu baxışla niyə göz-göz elədin,
Səni seyr etməyə, ey Gün, bu qədər göz lazım?!
Bəsdi, yelpikləmə, onsuz da qızarmış yanağın,
Məni yandırmaq üçünmü sənə o köz lazım?!
Könlümü almısan artıq, mənə də könlünü ver,
Haqq-hesab eylə, sevənlərdə ürək düz lazım!
Üzü üzlər görən əğyarə daha üz vermə,
Çıxmaq üçün üzə insanda gərək üz lazım!
Var-dövlət ki, ağır yükdür, ona meyl edir o,
Yükümü yüngül et, ey can, bizə tək bez lazım!
Gərçi, nəfs ilə bu dünyanı xərab etmədəyik,
Neyçin olduq, Ələmi, burda ona biz lazım?
08.02.2019
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Sənə, ey sadə gözəl, gəl, qəzəli sadə yazım,
Öncə qoy, nuş eləyək, əldə tutub badə, yazım.
Fərqi yoxdur gecə, gündüz, yumaram gözlərimi,
Elə röyadə görüm ki, səni, röyadə yazım.
Sərf edim aylarımı, illərimi vəslin üçün,
Sənə qurban, mələyim, ömrü verim badə, yazım?
Edəsən kaş təcəlla, gələsən qu quşu tək,
Rəqs elərsən havada, yerdə, o dəryadə, yazım!
Alışaq birgə, cəhənnəm odu görsün, sönsün,
Vəsf edib eşq odumu hər iki dünyadə, yazım.
Ayrı yol yox ki, əzizim, məni sən vəcdə gətir,
Seçimi bax, özün et, ya mən ölüm, ya də yazım.
Təkcə sənsən Ələminin diləyi, arzusu, yar,
Hamıdan al məni, şe'ri nə üçün yadə yazım?
02.01.2016
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Sənin üçün, ey mələk, mən nə qədər ölüb, dirildim?!
Bilirəm ki, istəməzdin və hədər ölüb, dirildim!
Beləcə olurmu hicran, duyuram, yanımda varsan,
Mənim üçün ağlayırsan, ki, yetər, ölüb, dirildim!
Niyə bəs, sən ağlayanda, səni mən qabaqlayanda,
Dizimi qucaqlayanda, diz əsər,.. ölüb, dirildim!
Sənə tay, de, varmı, təksən,.. ləbi qönçə bir mələksən,
Qızarb, deyəndə qönçən: "məni dər", ölüb, dirildim!
Çıxım, əl çəkim zamandan, soruşum ki, Laməkandan,
Nə üçün, neçənci dəfə, nə təhər ölüb, dirildim?
Sonu yox, ağırdı dərdim, yığışıb, ölüb gedərdim,
Ələmi, o yardən, gör, nə xəbər, ölüb, dirildim?!
03.04.2018

172

ƏLİ ƏLƏMİ

Ayrılıb getsən də məndən, sevgilimsən, sevgilim!
Ətrini sordum çəməndən, öz gülümsən, öz gülüm!
Sən məni ordan görürsən bəlkə, asandır sənə,
Ey mənim əlçatmazım, sən müşgülümsən, müşgülüm.
Bir zamanlar mən səni vəsf eylədikcə, nazlanıb,
Çox demişdin: şairim, sən bülbülümsən, bülbülüm!
Bir süsən-sünbül həsədlə baxdı, ah etdi neçün,
Saçlarınçın mən deyəndə: "sünbülümsən, sünbülüm!"
Ey ömür-gün yoldaşım, bəs böylə yoldaşlıqmı var?
Sən neçə illərdi artıq nisgilimsən, nisgilim!
Sən solub, getdin, fəqət, üç yadigar verdin mənə,
Söyləmişdik: "şəngülümsən, şüngülümsən, məngülüm"!
Gör, necə sevdik, nədir sevgi, mən öyrətdim sənə,
Başqa bir söz ta nə lazım, sevgilimsən, sevgilim!
08.12.2018
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Xeyir olsun sabahın, arzu-diləklər şəhərim!
Məni öp badi-səban ilə, küləklər şəhərim!
Bir mələk bəxş elədin, ruhumu oynatdı mənim,
Sənə var ol, deyirəm, huri-mələklər şəhərim!
Çil-çıraqlı gecələr gündüz ilə bəhsə girib,
Gecələr də uçuşarmış kəpənəklər, şəhərim!
O təbəssümlü dodaqlar necə al-qırmızıdır!
Çiyələklərmi yetişmiş, çiyələklər şəhərim?!
Boylanır göydələn evlər Xəzərə, güzgülənir,
Unudur keçmişi artıq gələcəklər şəhərim.
Tər çiçək körpələrin nəğməsi aşsın, daşsın,
Qərq ola sevgilərə, eşqə çiçəklər şəhərim!
Ələmi şükr eləyir, oldu bu gün qismətimiz!
Xeyir olsun... sabahın, arzu-diləklər şəhərim!
21.12.2016
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Kim deyər ki, bu gözəlliklə bəşərsən, mələyim!?
Bəs mələksənsə necə eşqə düşərsən, mələyim?
Bilirəm ki, özün incə, ürəyin saf, fəqət,
Sözə həssas, azacıq dəymədüşərsən, mələyim!
Cismini tərk eləyib, nola məni izləmə çox,
Bəd nəzərlər ki, tikandır, ilişərsən, mələyim!
Varmı qısqanc olan, ol hansı sevəndir sənə tay?!
Davakarsan, demədim ki, sənə "şərsən, mələyim"!
Tutam o nazik əlindən sığınırkən mənə, kaş,
Çün həyat yolları donmuş, sürüşərsən, mələyim.
Ələmi eşqə düşüb, çərxi geri fırladacaq,
Lütf edərsənsə, onunla görüşərsən, mələyim!
07.05.2016
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Fırlanıb göydə ki, xəlbir, ələnibdir ələyim,
Bitdi xırman, yorulan at kimə lazım, mələyim?
Dəymişim qaldı budaqda, yerə kalım tökülüb,
Belə tale ağacın mən təzədən silkələyim?
Məni sevmək daha, ey gül, biləsən, yersizdir,
Tükənib çün, olan-olmaz bütün arzum-diləyim!
Darayıb tellərini, ətrini yarə yetirər,
Bəs edər, badi-səba adlı xəfif bir küləyim.
"Diz əsir, bel bükülüb, keçdi ömür-gün",- demişəm,
Dedi: "safdır necə qəlbin, gərəyimsən-gərəyim!"
Olmadı razı mənimlə dəli ceyran, Ələmi,
Sənə də xoşdu, nədənsə, hələ keçmir kələyim!
18.09.2015
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Al dizin üstə pəri, çal, o rübabın mən olum!
İnlədib, dinlə məni, xanəxərabın mən olum!
Hiss edim əllərinin atəşini simlərdə,
Həzz alıb, arzulayan eşqin əzabın mən olum!
İsti göz yaşların axsın yanağından mey olub,
Qoy piyaləndən içən eşq şərabın mən olum!
Qalma biganə mənə, bəsdi günah etmə, pəri,
Çarə et dərdimə, məhşərdi, səvabın mən olum!
Sən mənim məhrəmim ol, sinəni ört zülfün ilə,
Bədnəzərdən qoruyan, bəlkə, hicabın mən olum!
Bu sevən qəlbimə ki, nazil olub göylərdən,
Yarə, təkcə sən oxu, tazə kitabın mən olum!
Sevdiyin aşiqini sorsalar, ey gül, səndən,
"Ya Əli !"- söylə yetər, bunca cavabın mən olum!
18.09.2014
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Bir nağıl uydur özündən mənə, qurbanın olum,
Ruhlanım barı sözündən yenə, qurbanın olum!
Bitsə min bir gecəmiz də, mələyim, çəkmərəm əl,
Hər gecə olmalı bu təntənə, qurbanın olum!
Şəhrizadım, nə olar, pisliyi rədd eylə daha,
Yaxşılıq tap, bacarb, çək önə, qurbanın olum!
Dost olub, söylə ki, div indi Məlikməmməd ilə,
Etməsin zülm Ələddin cinə, qurbanın olum.
Yetib artıq, de, ağatlı həmən oğlan gözələ,
Çəkmədən heç bir əziyyət dönə, qurbanın olum!
Düşsün əvvəldə nağıldan o gözəl almaların,
Mənə çatsın ikisi, bir - sənə, qurbanın olum!
Necə çirkin nağıl olmuş Ələmiyçün bu həyat,
Gözəlin uydur özündən mənə, qurbanın olum.
30.07.2017
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Bir gözəl bağdə gül qönçəsin öpdüm, öpdüm!
Bağiban ki, yox idi, siftəsin öpdüm, öpdüm!
Elə bir qönçə idi, ətri gülüstanə dəyər!
Sanki, minlərcə o gül dəstəsin öpdüm, öpdüm!
Ağlamışdı gecəni sübhə qədər nazlı nigar,
Qovaraq həsrətini, jaləsin öpdüm, öpdüm!
Sonra tapşırdım onu bir gözəlin əllərinə,
Əvəzində qızaran laləsin öpdüm, öpdüm!
İstəmirdi açıla naz eləyən düymələri,
Nə inadkardi, hər düyməsin öpdüm, öpdüm!
O pıçıltıyla deyirkən, "səni sevdim, sevdim!"
Demədim söz, eləcə müjdəsin öpdüm, öpdüm!
Ələmi, mən heç unutmam bu gözəl qafiyəni,
Yazıram ki, oxusun nəğməsin: "öpdüm, öpdüm!"
25.12.2016
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Qəmgindi neçün, dinmədi yarım, başa düşdüm!
Leysan kimi yaş tökdü nigarım, başa düşdüm!
Sinəmdə ikən qəlbim ilə oldu həmahəng,
Segah sızıldar niyə tarım, başa düşdüm!
"Əfv eylə",- dedim mən, o dedi: "rəhm elə, ovçum",
Rəhm etmədim, əfv etdi şikarım, başa düşdüm!
Çaş düşdü fəsillər bu son illərdə mənimçün,
Əfsus, xəzan oldu baharım, başa düşdüm!
Qəlbimdədi, qəlbindəyəm, indi nə qəmim var,
Ölsəm belə, hazırdı məzarım, başa düşdüm.
Can almadı tək, canını həm də mənə verdi,
Bir gəldi gəlirimlə çıxarım, başa düşdüm.
Neyçün, Ələmi, dərdə düşübdür dəli könlüm,
Heç vaxt sağalmaz dili-zarım, başa düşdüm!
16.04.2017
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Vermiş yenə cananım ilə başbaşa, könlüm,
Olmuş ona məxsus, inanma, çaşa könlüm!
Ağlım deyir, əl çək, bu qədər hissə qapılma,
Qoymur ki, məhəl ağlıma, çıxmış başa könlüm!
Səhralara sığmır, ona aləm də dar olmuş,
Qorxum budur, əl çatmaya, həddin aşa könlüm.
Gahi elə pirani olur, gahi də bir gənc,
Baş açmıram amma, necə baxmır yaşa könlüm!
Əlbət, belə xürrəm, bu qədər tazə-tər ikən,
Göstərməz həvəs solmuşa, ya nimdaşa könlüm!
Cismim ilə qalma, o gözəl ruhə qoşul, get,
Eşq əhlinin, əlbət, oxu dəyməz daşa, könlüm!
Könlüm özü cananın olurkən, Ələmi, gör,
Könlün onun almış mənə vermiş,.. yaşa, könlüm!
14.01.2018
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Nə olub, de, o baxışlar niyə süzgündü, gül üzlüm?
Gözlərin tökdü yağışlar deyə, üzgündü, gül üzlüm?
Niyə halın de, pərişan, yenə küsdünmü de, canan?
Gözümə bax, sənə qurban, axı güzgündü, gül üzlüm.
De, təbəssümlü dodaqlar hanı, qəlbim ki, qan ağlar,
Ləblərin busə soraqlar, neçə yüz gündü, gül üzlüm?
Razıyam, naz elə hərdən, sıxılıb, sınma kədərdən,
Dərdini ver, çəkərəm mən, belə düzgündü, gül üzlüm.
Ələmini dilə çəksən, nə dilər, tez biləcəksən,
Ona bəs neyləyəcəksən, o da küskündü, gül üzlüm.
27.04.2016
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Mən olam, sevgili yarım, arada incə təbəssüm,
Yaraşır vallah əzizim, qocaya, gəncə təbəssüm!
Arabir eylə təmaşa gülərüz güllərə, ey gül,
Nə olar ey ləbi qönçə, eləsən səncə, təbəssüm?!
Gizlənibdir dodağında duyan hər qəlbin açarı,
Sözünü söyləməmişdən ola kaş öncə təbəssüm!
Olunar əhv günahın, gülər üzlə de: "bağışla!"
Gözəlim, güclü silahdır, deyil əyləncə təbəssüm!'
Qızarıbdır o ləçəklər, yumulub qönçə dodaqlar,
Deyərəm bircə gözəl söz, edər hər qönçə təbəssüm!
Baxır hər gün mənə gendən, nə üçün beylə çəkingən,
Utanıb yoxsa ki, məndən, sıxılıb küncə təbəssüm?!
Ələmi, bax o pərinin ləbinə çox da yaraşmış,
Demədikcə mənə xoş söz, verər işgəncə təbəssüm!
16.11.2014
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Yar yenə naz edir, yarə məhəl qoymadan,
"Yan" deyə, qəlbimdəki narə məhəl qoymadan.
Aləmə bir ver fikir, cazibədir varlığı,
Dövr eləməzsən, bu cür varə məhəl qoymadan.
Nalə çəkir çoxları, bəsdi, şikayətlənir,
Mən kimi şükr eyləyən zarə məhəl qoymadan.
Aşiq üçün qorxu yox, canı fəda etməyə,
Bülbül oxur nəğməsin, xarə məhəl qoymadan.
Doğrudu, hər bir gülün ətri bir aləmdi, mən,
Bir gülü sevdim o gülzarə məhəl qoymadan.
Əhdinə ən sadiqəm, sevgidə bir danəyəm,
Ömr edəməm əhdə, ilqarə məhəl qoymadan.
Eşqdə bayraq tutub kimsə qazanmaz uğur,
Bil, Ələmi tək ələmdarə məhəl qoymadan.
12.06.2015
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Uydurma, təbibim, bu qədər çarə yalandan!
Qəlbimdə məgər qövr eləyir yarə yalandan?
Bu dərdə, Məsiha gələ, düz yol tapa bilməz,
Biçarə, deyirlər, çəkilib darə yalandan!
Tapsın o nigarım özü, qoy, dərdimə çarə,
Baxsın mənə, qəlbim ki deməz yarə yalandan!
Sözsüz ki, duyub eşqimi dildarımız, ey dil!
Yansın dili, kim söz desə dildarə yalandan!
Şeyda mənəm, hər bülbül üçün qönçə açılmaz,
Xar ordadı, bülbül qalıb avarə, yalandan.
Mənçün qoruyur qönçəni xar öz budağında,
Şər atma, ey "aşiqdi" deyən, xarə yalandan!
Cananə qovuşmaqdı ümidi Ələminin!
Eşq olsun! O, çıxmaz, dedi, yollarə yalandan!
04.03.2018
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Ağ saçlarımı, ya rəb, hifz eylə qınağından,
Azad elədim yarı röyadə duvağından!
Bir qarə daş eşqiylə, zəvvar, hara getdin?
Öpdüm o qara xalın, öpdükcə buxağından!
Bəh-bəh, nə səxavətdir, pay verdi təbəssümdən,
Dürdanələrin gördum, izn oldu dodağından.
Çox sorğu-sual etdi, eşq aləmi haqqında,
Şövq ilə cavab verdim, çıxdımmı sınağından?
Sübhüm gözün açmaqla açdım gözümü mən də,
Çıxdım gecəmin artıq sevdalı qucağından.
Bir gör, necə bihaləm, dindi yanağı laləm...
Axma nə olar, jaləm, mümkünsə, yanağından!
Çatdı Ələmi kamə rö'yadə ziyarətdən,
Qalmışmı görən razı canan da qonağından?
07.07.2016
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Bülbül, daha Gün çıxdı, bəhs etmə fəraqından,
Qönçə açılıb, gördün, uç get o budağından.
Vəsf eyləyirəm yarı, şirindi təbəssümlər,
Bilməm ki, nədir arzum, amma ki, dodağından.
Tərk etməz həcər bir an, Kə'bə evini sevmiş,
Düşməz necə ki, xalı yarın da buxağından.
Şükr olsun, o cananı vəsf etməyə söz tapdım,
Bəxş etdi mənə Seyyid Şirvani* ocağından?
Saqi elə bir badə vermiş mənə, məst oldum,
Xoşdur necə də, çıxmam meyxanə bucağından.
İllər nə gözəl keçdi, sevdasız ömür heçdi,
Könlüm səni tək seçdi sevdalı o çağından.
Nolsun ki, Günəş çıxsa nura boyanar aləm,
Yoxdur, Ələmi, sadiq öz doğma çırağından!
17.01.2016

──────────
* Seyid Əzim Şirvani
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Boylan mənə bir anlıq məstanə,.. o çağlardan,
Öyrən, nə xəbər var bəs "divanə uşağlardan"?
Ol qız sən özün - incə, oğlan da təşər - məncə,
Söylə, mənə əyləncə - əfsanə "qoçağlardan".
Düşmüş aralı onlar sanki, bu yaxınlarda,
Şəklin, nə olar göndər, yan-yanə, uzağlardan.
Gəzməm daha sənsiz mən bir də o gülüstanı,
Güllər dərə bilməm çün, cananə budağlardan.
Keçdi bu xəyal ilə ömrüm, nə umum, bilməm,
İndən belə yalnız söz,.. bir danə,.. dodağlardan.
Azdıqca məkanlarda, itdikcə zamanlarda,
Onsuz da səmər gəlmir insanə "haçağ"lardan.
Var ol, Ələmi, ruhən, gör, vaxt, məkan yoxdur,
Ruhani nəzər eylə dövranə, qırağlardan!
12.10.2017
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Şair Sadiq Ümidə ithaf

Qəzəldən keçdi,... bostanə gələrsən, dəstə bağlarsan,
Xeyirdir, göy-göyərtindən, elərsən dəstə, bağlarsan.
Tapıb, ilham pərisin də çəkərsən bağə, bostanə,
Deyərsən, bu gülüstandır, gülərsən, dəstə bağlarsan.
Verər ilham, özüyçün həm bir az reyhan yığar ordan,
Öpüb ol göyçək əllərdən, ölərsən, dəstə bağlarsan.
Baxıb heyran olarsan ki, nə zəhmətdir çəkir dilbər,
Tökür qan-yaş o, gözlərdən, silərsən, dəstə bağlarsan.
Günün zəhmətlə keçmişsə, həlal olsun sənə, şair,
Ələmidən gözəl sözlər dilərsən, dəstə bağlarsan.
22.03.2016
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Etdin məni öz nazın ilə dərbədər, dayan,
İnsafın ola, yoxmu məgər, bir qədər dayan!
Çırpınmada kirpik, baxışın qan-qan eyləyir,
Yarə, bu təlatüm məni ta qərq edər, dayan!
Bir zəlzələ eşq indicə tügyan edər, inan,
Pirani çağımda məni pis tərpədər, dayan!
Şəhvətli baxış canımı almaqmı istəyir,
Cəllad özünü heç bu qədər istədər, dayan?!
Qoy, qəlbimə axsın elə pünhani göz yaşım,
Ey göz yaşım, axsan, silinərsə kədər, dayan.
Ya Rəbb, bu şeytandı məni yoldan eyləyir:
"Gülzardə xəlvətdi, ləbim güldü, dər, dayan!
Qafil Ələmi, qönçə solar busə almasan,
Ehsandı, qəbul et, eləmə əlhəzər, dayan!"
01.01.2013
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Vay, ürəyim titrəyir, məncə zəifdir bədən,
Bəlkə qoyum mən onu dincə, zəifdir bədən.
Döydü zaman, neylədim, bir daha hal olmadı,
Sıxdı, qocaldım, məni küncə, zəifdir bədən.
Vəsmələnib, rənglənib, saçı siyah eylədin,
Bənzəmədin, ey qoca, gəncə, zəifdir bədən.
Nola ki, daz başına xeyli tük əkdirmisən,
Şumla, bir az ver peyin öncə, zəifdir bədən.
Mail olub nazına, ovlamadım ahunu,
Gəlməyir indi vecə pəncə, zəifdir bədən.
Afəti - canlar əcəb, mənlə çox əyləndilər,
Olmaram əllərdə əyləncə, zəifdir bədən.
Sən də bir insaf elə, alma hələ canımı,
Ey dodağı od saçan qönçə, zəifdir bədən.
Ağlayacaqsan axı, sən Ələmi halına,
Vermə, ey afət, çox işkəncə, zəifdir bədən.
13.10.2011
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Kəsmə əlimi, canan, əl məndən, ətək səndən!
Arzum, diləyim sənsən, imdad ola tək səndən!
Aldım o mələklərdən eşqimlə, səni, verməm,
Ta eşqə düşübsənsə olmaz ki, mələk səndən!
Dərk etmərəm, əlbəttə, mən sirrini bu çərxin,
Baş açmadı neyçün həm, bu çərxi-fələk səndən?
Şuxsan, bu qədər göyçək, yoxsa ki, bir afətsən,
Can, aldadıb, almaqçın gəlməzmi kələk səndən?
Nadinc dilin xoşlar, eyham eləsin,.. mən də,
Şirindi dilin, derkən, umdum çiyələk səndən!
Ənqa quşusan, uç, gəl əfsanə-nağıllardan,
Vaxtında alaydım mən, bir danə lələk səndən!
Göz yaşları axdıqca bihal Ələmi sızlar:
Kəsmə əlimi, canan, əl məndən, ətək səndən!
05.12.2017
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Baş açmadım, əfsus, bu dünya kələyindən!
Daim üyüdür, keçmirəm heyhat, ələyindən!
Bir səhv eləyib, söylədim, ey can, mələyimsən,
Olmaz, dedilər, sevgilin, Allah mələyindən!
Zümrüd quşu tək, arzuladım, gəl o nağıldan,
Kar aşmadı, neynim, bu nağılda lələyindən!
Yarın nəfəsi badi-səba tək mənə dəysin,
Qısqanc imiş ey-vah, yıxıldım küləyindən!
Qəlbin səsini dinləyim izn olsa, dedim, gəl,
Ol sinə yaxın qoymadı, tutdum biləyindən!
Gülrəng - gözəldir o libası, necə titrək!
Ah eylədim, az qaldı ki, çıxsın gül əyindən!
Sən eylə duanı, Ələmi kamına çatsın,
Əlbəttə, xəbərdarsan, ey dil, diləyindən!
28.08.2018
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Düşdüm sənin, afət, belə sevdayə, üzündən,
Göstərmədin üz, qaçdım o səhrayə üzündən.
Sordum səni, divanələrindən, fəqət hamsı,
Oxşardı, dedi, hər biri, tərsayə üzündən!
"Ayüzlü nigarım" demərəm mən sənə, ey Gün,
Düşmüş axı nurun həmin ol Ayə üzündən!
Bircə quru candır olanım, al, mənə əl ver,
Verməzmisən əl, bəs belə sərmayə üzündən?
Sevdikcə səni qısqanır aləm, mənə xoşdur,
Bir busə alam, girrəm o qovğayə, üzündən.
Dəryalərə baş vur, alasan dürrü sədəfdən,
Üzmə, dedin, üzdə, en o dəryayə üzündən!
Derlər, Ələmi çox da Kitab əhlidi, ey yar,
Lütfən mənə üz ver, oxuyum ayə üzündən!
27.06.2018
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Tez gəl, tez, əzizim, məni al xatirələrdən!
Başdan ayağa sorğu-sual xatirələrdən!
Hərdən qaratel çılğın uşaq boylanır, hərdən,
Nurani qoca - saçları çal, xatirələrdən.
Bir anlığa dondan-dona girmək deyil asan,
Dincəlmək üçün yoxdu macal xatirələrdən!
Guya mən idim xeyi cığal, həm də ki, nadinc!
Üz döndərərəm mən bu cığal xatirələrdən!
İlk eşqini e'lan eləmək, xeyri çətinmiş,
Səs çıxmır o vaxtdan bəri lal xatirələrdən!
Qonduqca çiçəkdən-çiçəyə bal arısı tək,
Könlüm elə çəkməkdədi bal xatirələrdən.
Yox, yox, Ələmiyçün daha şirin sən özünsən,
Dön gəl, tez, əzizim, məni al xatirələrdən!
13.08.2018
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Danə-danə asılıbdır yenə kirpiklərdən,
İntihar eyləmək üçün düzülüb göz yaşımız.
Olub həmdəm mənə, yar həsrətini bir çəkirik,
Ağlamaqdandı mənim tək üzülüb göz yaşımız.
Bu yanaqlar yenə də aldanacaq, islanacaq,
Axacaqdır, gedəcəkdir, süzülüb göz yaşımız.
Can atırsan ki, susuz qönçə qızıl gül açıla?
O dodaqlardı, kədərdən büzülüb, göz yaşımız!
Ərz edir dilbərə göz yaşlarımız dərdimizi,
Elə bil ki, dilimizdə söz ölüb, göz yaşımız!
Ələmi öldü sağ ikən, dedi, yarım gəlmir,
Quruyub, neyləyim, ondan tez ölüb göz yaşımız!
30.04.2015
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İnsaf edə bir, sevgili yarım gələ birdən!
Öldürmədədir bizləri, hicran ölə birdən!
Həsrət də sığal çəkdi mənim başıma hər gün,
Çox yox, qəmin, ey gül, salıb hər bir telə bir dən.
Eşqim neçə illərdi coşur, sahilə sığmır,
Eyvah, basar aləmi dönsə selə birdən!
Üsyan edib haqsızlığa ümman dözə bilmir,
Çırpır özünü dalğalanıb, sahilə birdən!
Sakit bir həyat arzuladım mən daşa dönmüş,
Titrətdi fəqət ruhumu bir zəlzələ birdən!
Gizlində utancaq nə qədər arzularım var,
Qorxdum ki, xəbər tutsa nigarım gülə birdən!
Küsdürdü bir anlıq məni, azadə dolandım!..
Ey sahibim, azad ola bilməz kölə birdən!
Yarəb, Ələmiyə kömək ol, səbr ilə dözsün,
Dözməz axı pirani, düşərsə çölə birdən.
04.04.2017
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Demişəm, busə ləbindən olar hərdən-birdən?
Dedi, tez-tez demə, güllər solar!.. Hərdən,.. birdən!
Dedim, hərdən nola göz yaşlarıma rəhm edəsən!
Dedi, bu sevgidi, gözlər dolar, hərdən-birdən.
Dedim, ey saçları sünbül məni çox qısqanma!
Dedi, sevdalı süsən saç yolar hərdən-birdən.
Dedim, axır de, rəqibim səni, bəs, izləməsin!
Dedi, bənd olma, o quyruq bular hərdən-birdən.
Dedim, hər an belinə qollarım istər dolana.
O dedi, boynuma qollar dolar hərdən-birdən.
Bu xəyaldır!. Gəzib həsrətlə nigarın yolunu,
Ələmi göz yaşı ilə sular hərdən-birdən.
24.12.2016
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Olmam daha aludə, dadmam daha mən meydən,
Onsuz da, xumarəm mən, meydən daha çox neydən.
Ariflər olan yerdə örtməz gözümü pərdə,
Düşməm day o cür dərdə, vardırmı xeyir keydən?
Nəfsim qatı bir cani, qoymam tuta hər yani,
Məhv eyləyəcək cani, gərçi çıxacaq zeydən.
Lakin o kaman qaşlar, rəqsin elə ki, başlar,
Könlüm onu alqışlar, düşsəm də tamam heydən.
Oldum qəzələ mail, yazdım yenə də zail,
Ustad dedi, qafil, get, başla əlif-beydən.
Azdır, Ələmi, məncə, ilhamı rəvan,incə
Boşdur, qəzəl - əyləncə, gəlmirsə nida göydən.
21.05.2014
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Yüz dəfə cəfa gəlsə bizə sevgilimizdən,
Bir dəfə şikayət sözü çıxmaz dilimizdən.
( Ə. Vahid )

Bir busə təmənna elədik sevgilimizdən,
Nazlandı elə, çıxmadı ta söz dilimizdən!
Qaldı yenə şəkkər dodağın balı yerində,
Heç vaxt, bir iş gəlmədi fərsiz əlimizdən.
Gəh dəf' eləyir, gahi də cəzb, eyni zamanda!
Bir başı çıxan varmı bizim müşkülümüzdən?
Tər qönçəm elə baxdı ki, bir şe'r oxuyum mən,
Vəsf eylə, dedi, qoy eşidək bülbülümüzdən.
Nadinc o teli rəqs eləyib çiynimə qondu,
Sanki, cərəyan vurdu axıb naqilimizdən!
Qucdu məni saçlar yenə ayrılmaq anında,
Bu rahiyə bambaşqadı, gəlsin telimizdən.
Qərq olduq əcəb eşqə, bir ümman kimi sonsuz,
İmdadə lüzum olmayacaq sahilimizdən.
Odlar qızı, xoşdur, Ələmini oda saldın,
Atəşlərə yandıq, törəsin od külümüzdən!
10.01.2017
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Bildir ki, baxışlarla, sevirsən yenə, lütfən!
Qoyma, nə olar, ruhumu göydən yenə, lütfən!
Yandıqca o şəhvətli dodaqlar qalar aciz!
Yüngülcə toxunsam yenə titrər çənə, lütfən?
Diksin azacıq, göz yaşın axsın, niyə, bilməm,
Tez qaçmağa can at, elə yalvar mənə, lütfən!
Gizlən, üzə çıxmaq nə, ötüşsün neçə aylar!
Sevdalı qəzəllər də sənin tək dönə lütfən!
Minnət qoyaraq boynuma, ver busə hədiyyə,
Yandıqca dodaqlar yana, qoymam sönə, lütfən!
Baş qoy, yenə də sinəmə, zülfün məni qucsun,
Qəlbim sevinər, etsən əgər, təntənə, lütfən!
Rahət elə lütfünlə, tükənsin Ələmi, qoy,
«Lütfən» deməsin hey, çatıb axı minə «lütfən»!
11.12.2011
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Pıçıldaş mənimlə çiçək dilində
"Gülşəndə idim seyrdə, bir yar idi, bir mən,
Bir bülbül idi, bir də çəmənzar idi, bir mən."
(Ə. Vahid)

Seyrə çıxdıq,.. bağdə bir bülbül idi, bir də mən,
Vəsf edən gülzarı bir şirindil idi, bir də mən.
Xatirimdən çıxmayıb gülçöhrə yar heç bir zaman,
Çırpınan bir həsrət ilə bir dil* idi, bir də mən.
Bir zamanlar yarımın sünbül saçın vəsf eylədim,
Yoxdu o,.. xatırlayan bir sünbül idi, bir də mən.
Ay utandı, göz qoyub, seyr etmədi aşiqləri,
Həzz alan, qucduqca yarı, bir tül idi, bir də mən!
Qönçə bir gül boylanıb, ətrin saçırdı bəs neçün?
Anlayan eyhamı yalnız bir gül idi, bir də mən!
Sanki, mey nuş eyləyib, sərməst qaldıq bağdə,
Nəş'əsindən badənin bir ol lül idi, bir də mən.
Yadə saldıq ol nigarı,.. eşqdən məmnun idik,
Kimsə yoxdu bağdə,.. bir bülbül idi, bir də mən!
12.02.2018
──────
* Dil - ürək, qəlb
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Gül, gül mənə, divanə, yəqin, gülməliyəm mən!
Qafil, xəbərin yoxmu, sənin tək dəliyəm mən!
Verməzsən əgər busə bu dünyadə, demişdim,
Ardınca o dünyayə uçub gəlməliyəm mən!
Eşqin nədi mə'nası, bilirsən, bilə bilməm,
Çatdır ki, vüsalə, nədi ta, bilməliyəm mən!
Son dəf'ə, gəlim, başımı qoy dizlərin üstə,
Vardır bir uzun yol hələ, dincəlməliyəm mən!
Ömrüm-günüm, əlbət, keçəcəkdir bu səfərdə,
Çoxdan bu yolun aşiqi - öyrəncəliyəm mən!
Can vermərəm, afət, hələ bu eşq yolunda,
Canı sənə yalnız yetirib, ölməliyəm mən!
Hərgah, Ələmi tək tanınıb sevgilin, ey yar,
Bil, eşqdə ən aliyəm - ismi Əliyəm mən!
08.11.2017
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Necəsən, ey məni dünyadan alanım, necəsən?
Məni saf eşqin ilə dərdə salanım, necəsən?
Niyə bəs görməyirəm - yoxmusan, ey var olanım?!
Çıxacaq, alsa xəbər kimsə, yalanım, necəsən?
Ey Günəş, cəzb elədin sən məni səyyarə kimi,
Daima eşq ilə dövrəndə dolanım, necəsən?
Ruhumu göydə alıb sən sevəcəksən, bilirəm,
Bəs deyərsənmi: düşüb, yerdə qalanım, necəsən?
Döymə kirpiklərini qəlbin əsən tellərinə,
Ey rübabın yenə şövq ilə çalanım, necəsən?
Qaldıraq badələri eşqimizin sağlığına,
Gözləri badə kimi meylə dolanım, necəsən?
Sor: "Neçün boynunu bükdün, Ələmi, yollarda?
Ey bənövşəm kimi həsrətlə solanım, necəsən?!"
23.04.2018
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Düşdükcə gözümdən yaş olub, danə-danə sən,
Söndün, yanağımdan üzülüb yanə-yanə sən!
Ey gül,düşünürdüm ki, mənə yarsən, daha,
Biganəmisən, meyl elədin yanə, ya nəsən?
Duydum ki, pərişandı o biçarə saçların,
Çox da daradın tellərini şanə-şanə sən.
Bir vaxt o saclar əlimi şanə tək sevib,
Yetdin, deyəsən, indi o cür şanə, şanə, sən!
Alt-üst elədi eşqimi divanə bir külək,
Tufandı daha, söyləyərək “qanə-qan”, əsən!
Qəlbində əgər, yar, sənin tutmadım qərar,
Get, gəz məni meyxanədə ta, xanə-xanə sən.
Ey qəlbim, unutmur Ələmi, yarı əfv edək,
Qırmiş ki, boyunbağ eləsin, danə-danəsən!
02.08.2015
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Belə bir vecsiz ömürlə nə qədər küllənəsən?!
Baş alıb, rədd olasan, göy üzünə millənəsən!
Görüşüb orda, bir azca bölüşək dərdimizi!
Bu qədər dərdin əlindən hanı yer çöllənəsən?!
Gecələr altun hilalım bizə yelləncək ola,
Belə yelləncək ilə sübhə qədər yellənəsən!
Apara xatirələr cüt, əlimizdən yapışıb,
Salaraq yadə nəsə, gözlərimə zillənəsən!
Tazə bir şe'r oxuyam, şövq ilə, şirin-şirin,
Dinləyib, məst olasan, cəhd edəsən dillənəsən!
Belə bir ani görüşdən, Ələmi, vəcdə gəlib,
Sevəsən bir də həyatı, sevişib şellənəsən!
29.04.2017
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Qaçdı ceyranım əlimdən, nə xəbər var, görəsən?
Məni atmış gözəlimdən nə xəbər var, görəsən?
Dəli ceyrandı, demişdim, mən ona, düz demişəm,
Yaraşır çox, o dəlimdən nə xəbər var, görəsən?
Şuxdi, şəndi, zərafət nədi, çox yaxşı bilir,
Çox darıxdım, dəcəlimdən nə xəbər var, görəsən?
Ona tay yox, yerişi, həm duruşu aləmdir,
Dili şirin özəlimdən nə xəbər var, görəsən?
Saralıb solmadayam, sanki, xəzan fəsli gəlib,
Demir heç, bəs xəzəlimdən nə xəbər var, görəsən?
Bəlkə bir gün özü axır darıxıb, gəldi o yar,
Öyrənim, gəlhəgəlimdən nə xəbər var, görəsən?
Ələmi, hər gəlişə sən ki, qəzəl yazmalısan!
Soruşubmuş, qəzəlimdən nə xəbər var, görəsən?
28.07.2017
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Get, get, a pərivəş, daha bil, sən o deyilsən,
Məcnunu unut, qəlbini sil, sən o deyilsən!
Saçları siyahım, səni bir Leyli sanırkən,
Oldum belə bəxti qara zil, sən o deyilsən!
Bihuş ikən, ey gül, sənin eşqinlə bir axşam,
Bir vəhy mənə yetdi qəfil, sən o deyilsən!
Uydurdum özüm surətini sevgilərimlə,
Bax, doğmadı mənçün o şəkil, sən o deyilsən!
Biz ki, bahar övladıyıq, ey isti nəfəslim,
Neyçün soyudun, döndü fəsil, sən o deyilsən?
Bu yol, ucalıb, sevgi yolunda yananındır,
Meyl eyləmə, yoldan da çəkil, sən o deyilsən!
Dilbər dəyişilməz, Ələmi, sən dəyişildin,
Tökmə daha bülbül kimi dil, sən o deyilsən!
21.11.2009
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Gülşəndə bu ətrinlə şahanə gözəl gülsən,
Ətrin məni öldürməz hər gün açılıb gülsən!
Heç kimçün ətirlənmir, bildim, o ləçəklər, ta,
Şadəm, mənə məxsus, həm yalnız mənə mailsən!
Gözlərdə yazılmışdır qəlbindəkinin şərhi,
Baxsan eləcə, bəsdi, ötmə daha dil-dil sən.
Bildim ki, günah etdim, hərdən səni incitdim,
Bir busən ilə nolar, yaddaşdan əgər silsən!
Göz yaşların axdıqca eşqimlə, sinən üstə,
Sandım ki, - mübarəkdir - asmışsan həmail sən!
Hal əhli baxıb, duydu halim, Ələmi, əmma,
Tə'n eylədi divanə: əqli necə zailsən!
14.10.2017
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Ey ləbləri güldən də gözəl, tazə-tərimsən!
Var rahiyən, həm də dodağı bal-şəkərimsən.
Gizlincə baxırdın mənə güllər arasından,
Güllər sənə gülmüş ki, dəcəl hiyləgərimsən!
Bəxtim sənin eşqinlə məni bəxtəvər etmiş,
Bəxtim günəşi, sən də de ki, bəxtəvərimsən.
Mən saçları Leyla demiş idim sənə axşam,
Rö'yadan ayıldım ki, gülümsər səhərimsən.
Şükr olsun, həvəslə çəkirəm dərdini, ey yar!
Dərd eyləmərəm çün, dedim öz dərdi-sərimsən!
Xaliq sənin heyranın olubsa yaradanda,
Qurbanın olub, vəsf edənəm, şah əsərimsən!
Ruhun məni qucmuşdu o gün, gizli deyirdi:
Sevdim, Ələmi, mən səni, fövqəlbəşərimsən!
04.02.2017
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Neyçün, de, görünmürsən, ey afət, nə təhərsən?
Bilməm, düzü, etsəm də şəhadət, nə təhərsən.
Azad ola bilməm, məni cəzb eylədin, ey şux,
Bəxş etdin ömürlük bir əsarət nə təhər sən?
Naz etməyi səndənmi alıb nazlı sənəmlər?
Verdin, de görüm, böylə şərafət nə təhər sən?
Sən naz elə, mən yalvarım ömrüm boyu, ey şux,
Kim tez yorular, var bu rəqabət, nə təhərsən?
Alqış sənə, min dəf'ə mənim canım alırsan,
Vermirsən ona zərrə xəsarət nə təhər sən?
Ey büt səni sevsəm də sənə, etməm ibadət,
Azdırmayacaqsan, de, yolumdan nə təhər sən?
“Mən-mən”, - demə çox da, Ələmi, pir çağında,
Canan ki bilir, çəkmə xəcalət, nə təhərsən?
26.03.2017
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Gəl çıx, mələyim, harda qalıbsan, gecikirsən?
Neyçün məni bəs dərdə salıbsan, gecikirsən?
Bəlkə yenə də seyrə çıxıb mavi səmada,
Ulduz sayaraq fikrə dalıbsan, gecikirsən.
Donmuşmu zaman, işləməyirmi de, saatın?
Yoxsa, onu sən yolda salıbsan, gecikirsən?
Sınsın görüm əqrəbləri, neyçün de, tələsmir,
Görmür, darıxıbsan, saralıbsan, gecikirsən?!
Bəlkə o rəqibin işidir ki, geri çəkmiş,
Ondanmı saatı sən alıbsan, gecikirsən?
Nolar ki, sevən qəlbimə, gəl köklə saatı,
Göstər ki, zamandan öc alıbsan, gecikirsən.
İllərdi, onu gözləmisən, sayma yerində,
Dur get, Ələmi, sən qocalıbsan, gecikirsən!
21.01.2017
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Axşamçağı,.. ney səsləri,.. üstündə bulağın...
Bu sehridir eşq ilə yanan meyli dodağın.
Varmı belə xürrəm, belə sevdalı bızim tək?
Açmış bu təbiət bizə sevgiylə qucağın!
Mən eşqimi bildirmək üçün dilbərə baxdım,
Qorxurdum eşitməkdən, onun çünki, qınağın.
Saldı məni gur saçlarının sehrinə, birdən,
Rədd etdi hicabın, yerə saldı o, duvağın.
Bəh-bəh, nə gözəllikdi ki, xəlq eyləmiş Allah!
Yox bənzəri bu sinənin, ey gül, bu buxağın!
Naləmlə ki, od tutdu qələm, yandı qəzəllər,
Nəymiş ki, günahı, külə döndü, bu varağın?!
Yarəbb, məni böylə sınaq eyləmə heç vaxt,
Bilmirdin, ağırdı mənim üçün bu sınağın?!
Lal ol, Ələmi, dinlə, fəqan etmə,.. gözəldir...
Axşamçağı,.. ney səsləri,.. üstündə bulağın!
12.11.2015
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Ay tək üzünü gizlədib ol qarə saçların,
Qalmış aramızda yenə avarə, saçların.
Mən ki, o hilal həsrətini çəkmişəm, gülüm,
Çəksin məni neyçün bu qədər darə saçların?
Bülbül gülə can atdı, fəqət, xar qoymadı,
İnsafmı heç, bənzəsin ol xarə saçların?
Çəksəm o bulud saçlarını yanə, ey mələk,
Söz ver ki, mənə, başlamaz inkarə saçların.
Gəlmiş ki, mübarək ramazan bayramım bu gün,
Baxsın arasından mənə məhparə, saçların!
Yüksəldi azan səsləri, gördüm cəmalını,
Uydu, Ələmi eşqinə biçarə saçların!
17.07.2015
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Yaxsın, mən ölüncə məni, yanmış dodaqların,
Eşqin oduna tazə qalanmış dodaqların!
İlk busəsini kaş mənə etsin ərməğan,
İllər uzunu yatmış, oyanmış dodaqların!
Gülzardə gördüm onu, güldən seçilməyir,
Gül rənginə gizlincə boyanmış dodaqların.
Şirindi yəqin, balını güldənmi çəkmisən?
Balı əriyir, sanki, sulanmış dodaqların!
Hər dəf'ə mənə şe'r oxudur, bir təbəssümə,
Şe'r oldu özü, şe'rə dadanmış dodaqların!
Bihal, nigarandı, danışmır neçün, görən?
Sözdür, danışırlar ki, usanmış dodaqların!
Zövq əhlidir, ətri Ələmini də məst edib,
Əfsus, bir aciz onu sanmış dodaqların!
29.07.2018
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Durma, ey can, get, nigarın qoy nigaran qalmasın,
Tacı sənsən, tacdarın qoy nigaran qalmasın!
Cismini gər yerdən aldın, ruhu yarın göndərib,
Sahibi istərsə varın, qoy nigaran qalmasın!
Ruhun ol yarə qovuşsun, cismini tərk etdisə,
"Yaxşı yol!" - söylə, çaparın qoy nigaran qalmasın!
Qış keçir ta, tazə bir il - tazə bir aləm gəlir,
Ləngimə, bülbül, baharın qoy nigaran qalmasın!
İlk baharın qönçəsi ilk busəni səndən dilər,
Çox mübarəkdir nübarın, qoy nigaran qalmasın.
Bildir, ey gül, eşqini öz ətrin ilə sən mənə,
Başqa bir ümmid ilə xarın, nigaran qalmasın!
Heyf, Ələmi, fürsəti əldən verən bir ovçusan,
Tərpən, ey fərsiz, şikarın, qoy nigaran qalmasın!
15.05.2017
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Ey gül, mənim ömrümdə bahar olsun, olmasın?
Tale üzü dönmüş mənə yar olsun, olmasın?
Novbarlıq umdum, mələyim, ləblərin görüb,
Bir busə bizimçün bəs olar?.. Olsun, olmasın?
Ta sübhə qədər gözlədim, ey qönçə, tez açıl,
Zövq ilə bu gözlər de, xumar olsun, olmasın?
Sən naz elə, mən vəsf eləyim, kimsə bilməsin,
Divanəm, ağıllım, demə: "car olsun, olmasın?"
Pis göz var, əzizim, çəkilək qeybə, bir gedək,
Gözdən bir az eşq əhli kənar olsun, olmasın?
"Bir sən, həmi bir mən, daha bir O!"- dedik, yetər,
Fərq eyləməz, aləm, bizə, var olsun, olmasın!
Eşq ilə keçən, bil ki, xəzan da bahar olur,
Sorma, Ələmi, bir də: bahar olsun, olmasın?
21.07.2017
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Sən məni dindirdin, ey gül, könlümü dindirmədin,
Yoxmu heç insafın, axır yanğımı söndürmədin.
Mən səni seyr eylədim, göylərdən, ey dilbilməzim,
Qalxmadın neyçün səmaya, ya məni endirmədin?
Hansı dinə, məzhəbə qulluq edirsən, bixəbər?
Mən ki, hazırdım dönəm, neyçün məni döndərmədin?!
Mən səninçün gül olub, köksündə solmaq istədim,
Sən məni hiss etmədin, sən görmədin, sən dərmədin.
Ələmi, lütf eylədin, yazdın səmimi naməni,
Dəymədin ta xətrinə, ünvanına göndərmədin!
23.02.2013
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Xoş gəlmisən, ey canan, lütfən bizə xoş gəldin!
Məndənmi nigaransan, yoxsa bura çaş gəldin?
Neyçün, de görüm, canan, şaqraq gülüşün itmiş,
Tez qaçmağa can atdın, gəldikdə yavaş gəldin?
Göz yaşların, ey dilbər, hər mö'cüzədən üstün,
Ram eyləyir insanı! Bunçün gözüyaş gəldin?
Hardan bilə bildin ki, səhrada yanan Qeysəm,
Söndürməyə, gözlərdən yağsınmı yağış, gəldin?
Əğyarə neçün uydun, sapdırdı səni yoldan?
Xoşbəxt idin, ey qafil, bir qarğışa tuş gəldin!
Yoxdur daha cananım, eşqiylə kimin yanım?
Gördün, üzülür canım, tutmur o, duruş, gəldin?
Əlborcunu vaxtında, cəhd et, Ələmi, qaytar,
Bir vaxt bu dünyaya sən də əliboş gəldin!
17.05.2014
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Keçib artıq,.. küçənizdə izi var gəncliyimin,
Qapınızda asılan bir sözü var gəncliyimin.
Gözləyir bəlkə səni, bax, yenə bir tində durub,
Ehtiyat eylə, dalınca gözü var gəncliyimin.
Nə qədər sən ona üz verməsən, əvvəlki kimi,
Xeyri yoxdur, o utanmaz, üzü var gəncliyimin.
Büsbütün ömrünü sərf eyləyib eşqinlə sənin,
Gecəsi yox, nə də ki, gündüzü var gəncliyimin!..
Necə sevgiylə qucur yarını, həm körpəsini,
Mənim oğlumda bir azca özü var gəncliyimin.
Gedirəm yol, neçə illər, hələ də dalda qalır,
Çata bilməz mənə, görsən yüzü var gəncliyimin.
Ələmi fikr eləyir, ondan əlamət yoxmu?
Niyə yox ki, ürəyimdə közü var gəncliyimin!
05.06.2017
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Şikayət eyləmə ki, yoxdu tabı ləblərinin,
Nədən küsüb yenə, gəlmir cavabı ləblərinin?
Özüm də bilmədim ey gül, günahımız nə olub,
Bəs eyləyər bizə, neynək, səvabı ləblərinin!
Az oldu, yoxsa ki, çox, busənin sayın bilməm,
Nə cür gedir, de görüm, haqqhesabı ləblərinin?
Görüm təbəssümünü, çoxdan həsrətin çəkirəm,
Çətindi, dözmürəm artıq, əzabı ləblərinin!
Çəməndə çoxdu çiçəklər, ətir saçır, qızarır,
Xərabə qalsın ora, yoxsa babı ləblərinin!
Düşübdü badəyə əksi, fərəhlənir mey də,
Dəyişmə rəngini, içmə şərabı, ləblərinin.
Solar ləçəklərin, ey gül, toxunmasa Ələmi,
Şikayət eyləmə ki, yoxdu tabı ləblərinin!
12.11.2018
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Yayılır baxçalara şən səsi fəvvarələrin,
Cəlb edir hər kəsi min qəmzəsi fəvvarələrin.
Gah enir, gahi də qalxıır, elə bil rəqs eləyir,
Hər hovuzda sevişən dəstəsi fəvvarələrin.
Musiqi ilə həmahəng oxuyur, vəcdə gəlir,
Başqa aləmdir o şən nəğməsi fəvvarələrin.
Günəş eşqiylə necə bərq vurur, nur ələyir!
Dincəlir, gör nə qədər xəstəsi fəvvarələrin!
Gizli bir nisgil axır heyf bu dəm qəlbimdən,
Göz yaşımdırmı bu, ya jaləsi fəvvarələrin?
Çox şəhid qanı axıb torpağımız uğrunda,
İnləyir hardasa qan naləsi fəvvarələrin.
Ələmi, haqq-ədalət gətirə göylərdən,
Düşə hər bir kəsə bir zərrəsi fəvvarələrin!
28.04.2017
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Uçub gedib səmalara xəyalı göydələnlərin,
Dumanlanıbdı, başı heç açılmır əylənənlərin!
Dayandığı bu yerləri, çəmənləri unutdumu,
Bilirmi, ətri var idi çiçəklərin, çəmənlərin?
Ayağın altına bax ey, "mənəm-mənəm" deyib, duran,
Dönübdü cismi torpağa, qalıb izi ərənlərin!
Cəmalına çox aldanıb, inanma sərv boyluya,
Düz oldu qəlbi, yerdəki çox "əyri-köndələnlərin".
Tapıb, qucaqla, çarə qıl, amandı, yasə batmasın,
Əsir olub o qarə bağda ətri yasəmənlərin!
Ayağın altına qoyub o nəfsi, sonra qalx, ucal,
Səmada ruhu gözləyir şəhid olub, ölənlərin!
Nə oldu, ey Vətəndaşım, bölünməyin tutub yenə?!
Sınaq, başında daş olub, bu xəlqi minbölənlərin!
Kədərlənək, qəhərlənək, qəzəblənəkmi, bilmirəm,
Girəkmi sətri altına, Ələmi, söylənənlərin?!
15.07.2018
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Dərimmi qönçəni xəlvət, budağı inciməsin?!
Nə bağiban məni görsün, nə bağı - inciməsin!
Kiminsə həsrəti ilə şəmamələr saralar,
Yetişməyib, hələ əl vurma, tağı inciməsin!
Süsən açıb yenə sünbül saçıyla gəl-gəl edir!
Çəkim tumar, itiribmi darağın, inciməsin!
Gedir, özün elə çəkmiş ədalı dilbərimiz,
Dedim, yetər, bir az ensin aşağı, inciməsin!
Deyirdi bilməsin heç kim, bu eşqi car eləmə!
Salıbdır aləmə çoxdan sorağı, inciməsin!
Qoy incisin bütün aləm, deyil mənim vecimə,
Öpəndə sevgilimin gül dodağı inciməsin!
"Yaxın dayan, sənə qurban",- pıçıldayır Ələmi!
Qocaldı, görməyir indi uzağı, inciməsin!
11.05.2018
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Ya Rəbb, mənim dərdimi dildar bilməsin,
Olmuş necə bir eşqə səbəbkar, bilməsin.
Layiq deyiləm çün, onu aşkarə sevməyə,
Tutsa xəbər aləm, eləyər ar, bilməsin.
Şübhəylə baxır indi rəqibim də, ey könül,
Rişxənd edəcək, get ona yalvar, bilməsin.
Bu eşqə salıbdır, özü kövrəkdi dilbərim,
Gizlində çəkim, qəlbi olar zar, bilməsin.
Yox, "yox" demərəm, hər nə cəfa etsə sevgilim,
Qoy canı sağ olsun, nədir azar, bilməsin.
Hərdən deyirəm, mən düşən ol dərdə düşsün o,
Bəlkə belədir, öyrənərəm, yar bilməsin.
Gülzardə daddım, Ələmi, qönçə ləbləri,
Verdi özü busə, dedi, gülzar bilməsin!
22.09.2015
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Çəkmə bu qədər dərdimi, dərdin mənə gəlsin!
Dərdindən alım zövq, səfası sənə gəlsin!
Yad güllərə baxma, o qara gözlərə qurban,
Könlün quşuna söylə bizim gülşənə gəlsin.
Qoy, busələrə qərq eləyim mən səni daim,
İmkan elə, səndən də mənə bir dənə gəlsin!
Qaldıq o vüsal ilə bu hicran arasında,
Uç gəl o vüsalınla, coşub təntənə, gəlsin!
Bir vaxt o mənə nazını az eylədi, ey dil,
Çıxsın əvəzin min kərə, lütfən, yenə gəlsin!
"Gec-tez doğanaqdan keçəcəksən, çox uzanma,
Səbrim daha yoxdur", demişəm örkənə, gəlsin!
Onsuz, Ələmi, səbr eləyib, yetmişə yetdik,
Qaldıq bu təmənnada, çataq səksənə, gəlsin!
04.02.2018
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Az qalmış idi sevgili yarım bizə gəlsin!
Yalvardım, hələ gəlmə!.. Nə lazım, gözə gəlsin?!
Pis gözdən iraq ol, demişəm, qorxuram amma,
Düşsün, gözü çıxmış o rəqibim izə, gəlsin.
Eyham elədim, sinəmə dağ çəkmisən, afət,
Bir çəkmədi əl sinəmə, yarəm üzə gəlsin!
Gər busəm o gül ləblərinə olmadı layıq,
Baş qoymağa qoy versin icazə dizə, gəlsin!
Lütf et, dedim, ey büt, mənə imdad elə, heyhat,
Ümmid edəməm, rəhmi onun dinsizə gəlsin.
Arzu elədim, kaş mənə yar vurulsun,
Söz vurğunu imiş demə, neynək, sözə gəlsin.
Söz tap, Ələmi, inci kimi dilbərə layiq,
Vəsf eylə, bacar, nazlı gəlin tək bəzə gəlsin.
10.02.2017
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Saqi, minnət elə ol yarə, buyursun, gəlsin!
Axşam oldu, de ki, iftarə buyursun, gəlsin!
Göstərə kaş üzün, nola, bulud saçlım özü,
Göz qoyum ondakı əsrarə, buyursun, gəlsin!
Ləblərindən dadaram mey, desə gər, nuş olsun,
Dərdimə, nola, bu cür çarə buyursun, gəlsin!
Bir günah eyləmiş oldumsa, qınaq eyləməsin,
Çəkmək üçün məni tez darə buyursun, gəlsin!
Yolunu kəsməsin əğyar, yolundan çıxarar,
Diz çöküm, yalvarım əğyarə, buyursun gəlsin!
Yanıram, de, onun eşqiylə xəbərsiz, səssiz,
Yanmaq istərsə bu odlarə, buyursun, gəlsin!
Gəlməsə,.. onda desin barı, açıb qollarını:
"Ələmi - sevgili biçarə, buyursun, gəlsin!"
30.05.2018
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Mey süzmə mənə, saqi, nigarın özü gəlsin!
Gülrəngdi mey çox da, baharın özü gəlsin!
Gəlməzsə, bilirsən ki, mənim könlüm açılmaz,
Tapsın nə olar, könlüm açarın, özü gəlsin!
Eyham ilə bildir ki, ona xəstədi yarın,
Amma özü versin bu qərarın, özü gəlsin!
Bir busə verib, canımı almaqçün o gəlsə,
Xeyri onun olsun bu güzarın, özü gəlsin!
Mə'nalı baxışlar mənə öz sirrini versin,
Mümkünsə xəyalən o çaparın özü gəlsin.
Öz durna telin atdı, mənə xatirə qalsın!
Tərk etsin o durnam o qatarın özü, gəlsin.
Yazdı Ələmi şe'rini, göndərdi nigarə,
Söz gəldi: "amandır, o yazarın özü gəlsin!"
27.06.2016
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Son qoymalıyıq eşqə, deyib yar, özü bilsin!
Bilməm ki, buna hansı səbəb var, özü bilsin!
Gen qəlbimi öz sevgili cananıma verdim,
Dünyanı neçün etdi mənə dar, özü bilsin!
Qəlbim ki, Yanardağa dönüb yar həvəsiylə,
Yağsınmı Yanardağa soyuq qar? Özü bilsin!
Divanə olanlar bilər ancaq nə çəkib Qeys,
Məcnun olum, hər yanə çəkim car, özü bilsin?
Dərdin çəkirəm yarımın, ey dil, belə olsun,
Görsün belə, gülsün mənə əğyar, özü bilsin!
Eşqinlə Ələmi öləcək, kim desə, canan,
Sən söylə: Mənə dəxlimi heç var, özü bilsin!
21.09.2008
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Boş ver, gidi dünyadır, əzizim, yaşa, getsin!
Gəlməz yenidən, qoyma ömür-gün boşa getsin!
Dərd ilə çürütmə özünü, ey dili-qafil,
Üç dəfə "təlaq" eylə, o dərdi boşa getsin!
Olsan da cavan, ya qoca, qəm çəkmə, üzülmə,
Gördün ki, ötür, neyləyə billik yaşa, getsin!
Mey nuş elə, eşq ilə öpüb yarın əlindən,
Al badəni tez, birnəfəsə çək başa, getsin.
Sev, qoru gözəllikləri, canan ilə ruhlan,
Eşq ilə gözəllik əl-ələ, baş-başa getsin!
Aşiq ilə mə'şuqu uzaq eyləmə, yarəb,
Bir yerdə sürüb ömr, gedərkən qoşa getsin!
Baxmır Ələmi də sözə, əvvəldə demişdim:
Boş ver, gidi dünyadır, əzizim, yaşa, getsin!
09.04.2017

231

Pıçıldaş mənimlə çiçək dilində

İçək, de, sağlığına, al bu camı, eşqimizin,
Gülüm, həqiqət ola arzu-kamı eşqimizin!
Sevib-sevilsin hər aşiq, bizim kimi daim,
Olarmı hər kəsə qismət məqamı eşqimizin?
Qoy, eşq dərsini bizdən sevənlər öyrənsin,
Səvabdır belə bir xoş mərami eşqimizin!
Vəfasız olmayaq, ey dil, pıçıldayır mələyim,
Ağır olar, bunu bil, intiqamı eşqimizin!
Biz ayrılanda baxışdıq, danışmadıq, amma,
Baxışların dedi, vardır davamı eşqimizin!
Unutmaram dili şirin sevimli dilbərimi,
Silinməyir dodağımdan bu tamı eşqimizin.
Gələndə, yardən hər beytə busə al, Ələmi,
Pozulmasın, axı var intizamı eşqimizin!
08.06.2018
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Bülbül, oxu gülzardə şən cəh-cəhin olsun,
Qoy, yarım oyansın, yenə bir "bəh-bəh"in olsun.
Sən sübhə qədər gözləmisən nəğməni, ey gül?
Kövrəlmə çox, amma yanağında şehin olsun!
Cəh-cəhlə gülün ətrini duymaq nə gözəldir,
Gülzardə paylaşmağa borcu mehin olsun.
Mən vəslinə qurban edərəm canımı, canan!
Yarım dedi, əvvəlcə gərəkdir behin olsun!
Bil, səcdə-sitayiş gözəlim, Rəbbimə məxsus,
Küfr eyləmə ki, hamı sənin valehin olsun!
Öz yarına yetmək Ələmi arzusu, kamı,
Qismət belə, hər bir əməli-salehin olsun!
29.07.2014
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Ey dil, şeir icad elə nazəndə xanımçün,
Düşsün elə dildən-dilə, nazəndə xanımçün.
Aşiqləri tez-tez oxusun, göz yaşı töksün,
Göz yaşı da dönsün selə nazəndə xanımçün.
Qoy naləsi bülbüllərinin ərşə ucalsın,
Düşsün bəmə, qalxsın zilə nazəndə xanımçün.
Hər ovçu bu cür ahunu, bil, ovlaya bilməz,
Cür'ət elə, qur bir tələ nazəndə xanımçün.
Karvan ilə ömrüm gedir, ey sarivan, əylən,
Rəhm et, mənə ver fasilə nazəndə xanımçün.
Etməz, Ələmi, bir qəzəlin könlünə tə'sir,
Mümkünsə, yarat sislsilə nazəndə xanımçün.
29.11.2013
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Guya ki, tapılmaz, yığıram qəm mən özümçün,
Seçdim gidi dünya, belə həmdəm mən özümçün.
Yad kəslərə yandım, çəkərək dərdini qəlbən,
Bilməm niyə qəddar, niyə sərtəm mən özümçün.
Hər aşiqə arzumdu sevinc yaşları, amma
Layiq bilirəm qəm dolu şəbnəm mən özümçün.
Zildən oxusunlar deyirəm nəğmə, sevənlər,
Bir zümzümə bəsdir oxuyum bəm mən özümçün.
Mey nuş edirik, qoy mənə zahid deməsinlər,
Kövsər suyu arzu əgər etsəm mən özümçün.
Aqildi deyirlər, Ələmi meydən alır zövq,
Qaldım yenə divanə və sərsəm mən özümçün.
16.04.2015
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Bu nə halətdi, sən ey jalə, gözümdən düşdün?!
Duruxub xeyli, alıb busə üzümdən, düşdün!
Necə isti, necə atəşli bir od parçasısan,
Ürəyimdə közərən sanki, közümdən, düşdün!
İstədin könlümü almaqmı, düşüb dizlərimə?
Yalvarıb, inləyib, ahəstə dizimdən düşdün!
Kaş o dildarə qovuşmaq üçün hicranə dözəm,
Sən isə dözmədin, ey jalə, dözümdən düşdün?!
Vəslinə qalmasa taqət, Ələmi qorxur ki,
Gülə canan belə bihalə: gözümdən düşdün!
17.06.2017
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Gizlətmə şeir dəftərini, gəl bizə bir gün,
Sən şe'r oxu ahəstə, duraq üz-üzə bir gün.
Bir yerdə, gülüm, incələyək sözləri bir-bir,
Sərf eyləyərik, razıyam, hər bir sözə bir gün!
Yalnız gecələr, gizli, xəyalımda gəlirsən.
Ya bəxt! Çıxar gün, çıxarıq gündüzə bir gün.
Ömrüm niyə solğun, niyə bombozdu, bilirsən,
Gəl aç qapısın, zövqünə uyğun bəzə bir gün.
Yüz il belə - sənsiz, mələyim, bir günə dəyməz,
Gəlsən, bilirəm ki, dəyəcəkdir yüzə bir gün!
Pis gözdən uzaq dur, axı bir incə mələksən,
Qorxum hələ vardır, gələcəksən gözə bir gün.
Dağı, dərəni çox dolaşıb, ovçunu yorma,
Ahu, çıxacaqsan bilirəm ki, düzə bir gün!
Bir gün Ələmi yarı görüb getsə özündən,
Bir qorxusu yoxdur, gərək ancaq, dözə bir gün!
23.05.2016
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Gəldi çərşənbə, fəqət gəlmədi o yar bu gün!
Mənə rişxənd eləyib, kəc baxır əğyar bu gün!
Görməyəydi təki, dərd ilə dolan gözlərimi,
Edəcəkdir, bilirəm, sirrimizi car bu gün.
Ey könül, qəm eləmə, namə yazıb sevgili yar,
Şükr ki, yadə salan sevgilimiz var bu gün!
Qoy, alovlansın o qəlbin, dedi, pak eşqimlə,
Həzz alım, olmasın heç başqa bir azar bu gün!
Yenə xatırlasın od eşqimizin atəşini,
Odlu çərşənbədi, yansın bu ocaqlar bu gün!
Yığışıb birgə ocaqlar qaladıq novruz üçün,
Şükr edək, yar ilə olduq əcəb, həmkar bu gün!
Əhsən, ilham pərisi, bircə sözün bəs elədi,
Ələmi şövq ilə yazdı sənə əş'ar bu gün!
01.03.2016
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Mən aşiqiyəm bağdə ən tazə-tər gülün!
Sevdalıdır, olmaz belə sevdası hər gülün!
Gülzarə neçün seyrə çıxaq, ey könül, əbəs,
Yoxdursa təbəssüm, ləçəyində əgər gülün?!
Xaliq, mənə xatir, onu şux, incə xəlq edib!
Dəymə, nə olar, xətrinə, ey bəd nəzər, gülün!
Bülbül ki səhərlər çəkər, hay-küylə nazını,
Səssiz çəkirəm nazın hər axşam-səhər gülün!
Heç kəsdə, deyir, eşq-məhəbbət bu cür deyil,
Heçkəs oluram ətrin alıb bixəbər, gülün.
Daim duyuram ətrini, ondan uzaqda da,
Ətri, gəzir ardımca, düşüb dərbədər, gülün!
Eşq əhlidi indi Ələmi,.. xeyli gülmüşəm!
"Kefcil qocadır", siz də baxıb, bir qədər gülün!
27.02.2018
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Nə tez keçib, gedir, ey can, baharı ömrümüzün!
"Səhər nəsimi kimi yox qərarı ömrümüzün!"*
Mənimlə qal, qoşa misra olaq ki, beytə dönək!
Qəzəl de, olsun o bir yadigarı ömrümüzün!
O məst gözlərinin həsrətin çəkim nə qədər,
Sonunda, gəl baxışaq bir də barı, ömrümüzün!
O sənli günlərimiz nəğmə tək yadımda qalıb,
Kim oldu, bilmirəm heç, bəstəkarı ömrümüzün!
Yetişmədik biz onunla bir arzu-kamə, könül,
Qovuşmadı, niyə bilməm, axarı ömrümüzün!
Çəkib bu hicr qəmin, zarə gəlmirik, xoşdur,
Budur səbəb, çoxalır ahu-zarı ömrümüzün.
Sevən könüllərə yar ol, bizimləsən, ya Rəbb!
İlahi eşqdi tək iftixarı ömrümüzün!
Baxır, baharının ardınca, sızlayır Ələmi:
Nə tez keçib gedir, ey can, baharı ömrümüzün!
12.04.2018
──────────
* Misra Mir Mehdi Seyidzadənindir

240

ƏLİ ƏLƏMİ

Düşdü yenə də yadə o yağmurlu baxışlar!..
Xoş gəldi payız, başladı şimşəkli yağışlar!
Su atdı dalınca, yola saldı yenə yayı,
Əl tutmuş, öpüşmüşdü dünən bəs bu tanışlar?!
Qan-tər tökərək, keçdi bu yay, qaçdı payızdan.
Ox çıxdı yayından, üzünü bəs hara tuşlar?
Nəğmə oxuyardı, məni görcək, nəsə, bic-bic,
Yarpaq - çətir altında pıçıldaşdı o quşlar!
Yağdı yağış, islatdı məni, pak eləməkçün,
Qeyb oldu günahım, daha canan da bağışlar?
Söz yox ki, gözəldir bu fəsillər, hamı istər,
Getsin, elə baharı, gətirsin bizə qışlar!
Sevdim, Ələmi, mənsə payız fəslini, ən çox,
Bənzər çün ona sevgili, yağmurlu baxışlar!
27.09.2018

241

Pıçıldaş mənimlə çiçək dilində

Urmiyalı soydaşımız rəssam İbrahim
Əhrarinin bir tablosuna həsr olunur

Bir vadiyə gizlincə gəlib, gəzdi bu atlar,
Xoşbəxt - yəhərsizdi, yüyənsizdi bu atlar!
Cövlan eləyir, vəcdə gəlib, bəhsə giribdir,
Yarəbb, nə qəmsizdi, kədərsizdi bu atlar?!
Qaçdıqca, küləklər yalını dalğaladır hey,
Vallahi, gözəllikdə qədərsizdi bu atlar!
Saçlarda həna, qarədi gözlər, elə çaşqın!
Baş verdi nələr, bəlkə xəbərsizdi bu atlar?!
Çıxdı necə Əhrari* çəkən çərçivədən bəs?
Yansın o çəpərlər də, çəpərsizdi bu atlar!
Dəydikcə həvəslə yerə nadinc o ayaqlar,
Cəngi çalır ha, sanma xətərsizdi bu atlar!
Coşsun, Ələmi, arzular azadə bir atdır!
Xoşbəxt - yüyənsizdi, yəhərsizdi bu atlar!
21.08.2011
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Bir qönçə əgər zövq verər, könlümü oxşar,
Bəsdir, nəyə lazımdı mənim gülşənim olsun?
Heç, özgə gözəllər məni xatırlamasınlar,
Qoy, sevdiyimin könlü mənim məskənim olsun.
Ağ dəsmalını etdi hədiyyə mənə canan,
Hicran dənizində o mənim yelkənim olsun.
Yalvardım: "əzizim, ver əlin",- naz ilə dindi:
Qismət sənə yerlə sürünən damənim* olsun!
Ey sarvan, ardınca mən eşq ilə gedirkən,
Ovsar nə lazım, ona eşqim qənim olsun?
Bəsdir, Ələmi, al onu bu nazın əlindən,
Nazı özünə qalsın, o nazlım mənim olsun!
20.05.2015

──────────
*damən - ətək
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O gül dodaqlı dilbərin dodaqlarında sevgi var!
Qızardı, yandı gizlicə, yanaqlarında sevgi var!
Fəqət didərgin oldu o, vətəndən ayrı, qəm çəkir,
Yaxınlarında qüssə-qəm, uzaqlarında sevgi var!
Qübar edir, baxıb bizə, ucalmış ahı göylərə,
Vətən, sənin əsir olan o dağlarında sevgi var!
Tutaydıq əl-ələ, gedib, o bəxti qarə bağlara,
Görəydik ölməyib hələ, o bağlarında sevgi var!
Ətirlənibmi yasəmən, gələn bahara var ümid,
Ki, salxımın verər bizə, budaqlarında sevgi var!
Görüb, sevib çəmənləri, gəl, eşqdən qucaqlaşaq,
Desin ki, çöl-çəmən bizə, qucaqlarında sevgi var!
Ələmi, hazır ol daha sualına o dilbərin,
O gül dodaqlı dilbərin dodaqlarında sevgi var!
03.02.2019
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Mey süz, ey saqi, bu peymanələrin yaxşı ki, var!
Sən kimi saqisi meyxanələrin, yaxşı ki, var!
Şəm'sən, sandımı, görcək sənin ol nur üzünü,
Dövr edən huridi pərvanələrin, yaxşı ki, var!
Mey içib, halə gəlim, halimə bir kəs yanmaz,
Rəğbəti sevgili cananələrin yaxşı ki, var!
Mey, sənin ləzzətini aqil olanlar bilməz,
Meypərəst aşiqi - divanələrin yaxşı ki, var!
Söz deyək dürr kimi, yarə yaraşsın, ey dil,
Düz, boyunbağ elə, dürdanələrin yaxşı ki, var!
Bağlama, nolar, ümidim qapısın, yarə dedim,
Bax mənə naz ilə, məstanələrin yaxşı ki, var!
Yaşadar ta səni bu şux qəzəllər, Ələmi!
Yaşa, var ol, belə əfsanələrin yaxşı ki, var!
26.07.2018
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Yeri vardır ürəyimdə onun, ey can, yeri var,
Çoxdu istəklilərim, ayrıca canan yeri var.
Mənə "can" söylədi, can verdi, rəqibim güldü,
Mən də "can" söyləyərəm yarə, nə nöqsan yeri var?
Yer edibdir bu, rəqibə, özünə yer tapmır,
Yox nə yerdə, nə də göydə ona ünvan, yeri var?
Cəhd edir bizləri əğyar ki, yoldan çıxara,
Çox təəssüf, aramızda hələ şeytan yeri var!
Nazlı canan nə zaman seyrə gülüstanə çıxır,
Gül-çiçəklər ki, onunçün olur əlvan, yeri var.
Çəkdi zülfün gül üzündən, elə bil gün çıxdı,
Onda bildim ki, üfüqdə qızaran dan yeri var.
O müqəddəs bir ocaq tək yanır, aləm isinir,
Ələmi, yarə qoşul yan, olar ehsan, yeri var.
23.05.2015
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Çəkib məni yenə yarım xəyalə, söhbəti var,
Sığal sevən saçının gur şəlalə söhbəti var.
Ləçək dodaqlarının şəbnəmi bir aləmdir,
Səhər-səhər açılır qönçə, jalə söhbəti var.
Həvəslə nuş edirik mey, toxundurub ləbə ləb,
Tükənməsin təki mey, çox piyalə söhbəti var.
Çələngi var, nə gözəl, bənzəməz mələklər ona,
O mahiparədir, amma bir halə söhbəti var.
Görüb məni niyə bilməm yanaqları qızarıb,
Çəməndə bəhsə girən sanki, lalə söhbəti var
Unutdu həm özünü, həm də dərdini Ələmi.
Qovuşdu sanki, bir anlıq vüsalə - söhbəti var!
22.11.2015
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Hal əhlidi canan, necə xoş tərzi, halı var:
Yanımda onun gah özü, gahi xəyalı var!
Daim, məni tək, söylə, sevirsənmi, söyləyir!
Minbir gecəlik, hər gecə min bir, sualı var!
Ey dil, dili şirindi, nədən bəs, bu dilbərin?
Sorma, onun əlbəttə dodağında balı var!
Güldən də gözəldir üzü, gül üzlü yarımın,
Səhv etdi deyənlər: "bu gülün gül cəmalı var!"
Kimsə məni sevməz, məni duymaz onun kimi,
Hər aşiqin, Allaha şükür, öz həlalı var!
Eşq aləminin sirrini məndən gözəl bilir,
Bilməm, necə divanədi, əqli, kəmalı var?!
Şövq ilə bəlalər çəkənik, eşqə sadiqik,
Aləmdə bizim tək, hanı, hansı bəlalı var?
Görmür, beləcə vəsf eləyir nazlı dilbərin,
Əhsən, Ələminin nə gözəl ehtimalı var!
28.05.2018
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Sən tək, gözəlim, hansı fəqirin ki, yarı var,
Kor oldu demək, ömrü boyu intizarı var!
Fəxrimdi, sənin tək gözəlin xiffətin çəkim,
Bu qəm də qənimətdi, desinlər ki, varı var!
Qoymur qovuşaq bəlkə də əğyarlər bizi,
Dünyanın, ay Allah, nə qədər fitnəkarı var!
Bilməm, o təbəssümlü dodaqlar neçün susur,
Bilmirmi, ömür-gün qısadır, son baharı var?!
Ətrin saça gülzardə şövq ilə gül-çiçək,
Baxmaz ona yarın, özünün gül'üzarı var!
Tapdım, daha mən könlünə yol, kimsə bilməsin!
Qəlbin, demə, eşq adlanan altun açarı var!
"Saf eşqin olar başıma bir tac",- söylədin!
Ey vah! Ələminin nə gözəl tacdarı var!
16.08.2017
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Gizlətmə o pak eşqini, yarə, xəbərim var!
Aç qəlbini, naz eyləmə yarə, xəbərim var!
Gördüm, o gözəl çöhrənə bir xət yazılıbdır,
Orda nə deyir hər bir işarə, xəbərim var.
Bəxt ulduzumuz gör, nece sayrışmada bahəm,
Gözlər məni bir cüt bu sitarə, xəbərim var.
Oğrun baxışın bil, səni çoxdan mənə satmış,
Nazlanma daha, baxma kənarə, xəbərim var.
Göz yaşlarını gördü payız fəsli utandı,
Örnəkdi təbəssümsə baharə, xəbərim var.
Can atmısan, ey can mənə doğru neçə illər,
Sən də soruşubsan, nədi çarə, xəbərim var.
Yarın aramaqçün Ələmi qeybə çəkildi,
Dönməz daha ordan bu diyarə, xəbərim var!
18.07.2016
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Kim var, deyəm ki, nə qədər dərdi-sərim var?
Dərdiylə məni məhv eləyən bixəbərim var!
Sandım ki, məni yandıracaq od nəfəsiylə,
Gördüm ki, məni donduracaq bir nəfərim var!
Bir vaxt o gözəl bəxtəvər olmuşdu mənimlə,
Mən bəxtəvər idim ki, belə bəxtəvərim var!
Yarın sevir, əlbəttə, hərə öz qədərincə,
Tək məndə, qədərsiz sayılan öz qədərim var.
Dilbər məni tərk etdi, göyərçin kimi uçdu,
Tərk etməyən indi məni, bircə kədərim var.
Dünya ki, vəfasızdı, vəfasızlara uyma,
Durma, Ələmi, gəl daha, sonsuz səfərim var.
14.11.2008
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Bilməm, nə üçün baxmadı küsgün, ədalı yar?
Küsmüşdümü, dindirmədi üç gün ədalı yar!
Çox nazlı, nəvazişli gözəlsən, dedim ona,
Birdən-birə dönsün belə neyçün, ədalı yar?
Dözmək nə çətindir, görəcəkdin yanır ləbin,
Olsaydı, dedim, baxmağa güzgün, ədalı yar!
Bir busə - təsadüfmü onun dəydi xətrinə,
Şad oldu, görən, yoxsa ki, üzgün, ədalı yar?
Çox cəhd elədi ondan üzürhaqlıq eyləyim,
Amma ki, bunu etmədi düzgün, ədalı yar?
Bir busə dübarə dilədim, gəl barış dedim,
Yox - yox, dedi, olmaz, çox olub çün, ədalı yar!
Əhv et, Ələmi pirdi, sənlə cavanlaşar,
Təkrar, ola hər gün, ola mümkün, ədalı yar!
14.09.2013
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Verdi "İrəli!"- əmri komandan, igid əsgər!
Sıyrıl, o qılınclar kimi qından igid əsgər!
Düşmən başın əz, qoy ayaq altında gəbərsin,
Rəhm eyləmə, et qanına qəltan, igid əsgər!
Şövq ilə zəfər bayrağı qaldır Qarabağda,
Öpsün gözünü Azərbaycan, igid əsgər!
Can qoydu şəhidlər ana torpaq qucağında,
Qucdu ana torpaq, dedi: "can-can, igid əsgər!"
Gözlər səni həsrət qoxulu gül-çiçək ilə,
Ağsaç ana, həm sevgili canan, igid əsgər!
Həmrəyliyimiz indi gərəkdir, Vətənimdə
Ruhən ucalıb olsun hər insan igid əsgər!
Yazsın qələbə marşı, könüllərdə səninlə
Qalsın Ələmi adlı qəzəlxan, igid əsgər!
01.01.2015
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Yorub, yenə çəkir məni o yan, bu yanə "bəlkə"lər,
Qərarə gəlmədik, ürək, gətirdi canə "bəlkə"lər.
"Sevirmi, sevməyir?"- deyib, ləçəklərin yolur çiçək,
Nə xeyri, bu çiçəkləri salır ziyanə "bəlkə"lər.
Sualı gözlərində boylanır, gülür o nazənin,
Danışmayır, fəqət, alır məni nişanə "bəlkə"lər.
Hücum çəkir, yorulmuşam, dözüm də qalmayıb daha,
Bir azca rəhm edib mənə, bir az dayanə "bəlkə"lər.
Ümidim ilə əl-ələ tutanda "var olun" dedim,
Ümidi atdı, söylədim: “görüm ki, yanə "bəlkə"lər!”
Gər olmasa bizimlə o, həyatın inkişafı yox,
Ki, pilləkəndi elmdə bilib, duyana "bəlkə"lər.
"Yazımmı, bəlkə yazmayım qəzəl?"- deyincə, göz vurur,
Rədif olub, Ələmiyə verir bəhanə "bəlkə"lər.
22.01.2019
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Bu gün məni salamlayır, gülür çəməndə lalələr,
Dünən qan ağlayırdı çöl, axırdı qan şəlalələr!
Deyirdi, harda qalmısan, gəlib yetiş muradına,
Bu sağlığa o, mey süzübdü, qaldırıb piyalələr!
Çıxıbdı seyrə sevgilim, sevincə qərq olub çəmən,
Sevinc ilə ləçəklərə bəzək vurubdu jalələr!
Baxışlarıyla dilbərin ürəkdə tellər oynayır,
İçimdə nəğmə şənlənir, küsübdür ahu-nalələr!
Yağış kəsir, günəş gülür, açır ki, qurşağın səma,
Düzəldə aybənizlimə o, yeddi rəng halələr!
Dilində gizlənib o söz, deməz ki, kimsə bilməsin,
Pıçıldayar dodaqqları, dodaqlarımda bal elər!
Təbiətin bu sevgisi, bu eşqi sevgilimlədir,
Bu eşqdən Ələmiyə verər o da, həlal elər!
12.01.2019
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Eşqlə göy qübbəsində sayrışır səyyarələr...
Cəzb edib könlüm quşun, səyyarələr səyyar elər.
Əhli kefmi, hər biri rəqs eyləyir ta sübhədək,
Neyləsin, gündüzlər ol Gündən qaçan biçarələr.
Bilmişəm mən, seyr edib sonsuz səmadan yerləri,
Ol Qəmərdən çox gözəldir yerdəki məhparələr.
Tapmadım, göylərdə çox gəzdim mən öz məhparəmi,
Qəlbimi hicran günü həsrət qılıncı parələr.
Harda durdum şövqlə, dövrəmdə gördüm, dövr edir,
Parlayan ulduzlar ilə nurdən fəvvarələr?
Ya Əli, qəlbimdədir yarım, ona xatir baxır,
Eşqlə göy qübbəsində sayrışır səyyarələr!
01.10.2015
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Qucub yenə, məni dartır xəyalə xatirələr,
Nə qəsdi var, tutub əldə piyalə xatirələr?!
Haraylayır məni dağlar döşündə, gəl-gəl edir,
O qarə gözlü, o al üzlü lalə xatirələr.
Əsib səba yeli tək gah, söyləyir nə isə,
Coşub, olur necə gahi şəlalə xatirələr?!
Çimizdirib, məni göz yaşlarımla pak eləyir,
Qovuşdurur, yenə şirin vüsalə xatirələr!
Pırıl-pırıl uçuşur, rəqs edir mələklərimiz,
Mən Ay olum sevinim, çəkdi halə xatirələr!
Unutmaram bu vüsalı, unutmaram onu mən,
Öpür yanaqlarımı, odlu jalə xatirələr!
Pıçıldayır Ələmi : Lə iləhə İlləllah!
Salır əcəb məni hər dəm bu halə xatirələr!
06.05.2018

257

Pıçıldaş mənimlə çiçək dilində

Yaxşı ki, məst edir hərdən məni xoş xatirələr,
Deyir hey: "tazə həvəslə yenə coş",-xatirələr.
Azdırır doğru yolumdan, məni gah eşqə salır,
Eh, səfeh xatirələr, eh, başıboş xatirələr.
Deyinir, xeyir də yox, bəzən elə vaxtım alır,
Ömr-gün keçdi, deyir ki, niyə boş, xatirələr.
Gətirir gah da ilham pərisin əldə qələm,
Bir qəzəl arzulayır ki, "bizə qoş", xatirələr.
Ələmi, neyləyim, hicran qəmi gər daimidir?
Yaxşı ki, məst edir hərdən məni xoş xatirələr.
20.10.2015
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Can ver sözə, canlan o sözünlə, yaşa, şair!
İlham pərimiz məst ola, sözdən çaşa, şair!
Ruh ver mənə, et tazə fikirlə məni məmnun,
Meylim, həvəsim yoxdu sözü nimdaşa, şair!
Sevdalıdı qəlbin, nə gözəl, eşq ilə qayna,
Şe'rin də məhəbbət bulağı tək daşa, şair!
Sözdən yapılan heykələ tə'zim eləyək biz,
Bütləşmə, nə lazım, dönə lal bir daşa şair?!
Bivecləri qaldırma göyə, eyləmə tə'rif,
Qoyma o, başından yuxarı dırmaşa, şair!
Səndən yayınıb tə'nə oxu, qoy mənə dəysin,
Sən xəlqə gərəksən, həmi bu qardaşa, şair!
İlham pərimiz hərdəm ola həmdəmin,.. hərdən
İlham ala səndən Ələmi də, coşa, şair!
12.05.2017
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Baxmır mənə ol sərvi - xuraman, keçib gedir!
Düşmüş onun ardıncamı dövran, keçib gedir?!
Bir vaxt gələrdi o, nişangahə, gəlməyir,
Saymır bu zəif ovçunu ceyran, keçib gedir!
Sandın, sənə bəxşişdi daim cavanlığın,
İndi hanı, piranisən, oğlan, keçib gedir.
Hardan gəlirəm, bəs hara səmtimdi, bilmirəm,
Bir yolçuya mə'lummu ünvan, keçib gedir?
Ey sarvan, əylə hələ karvanı, getməsin,
Almır vecə, görmür məni, karvan keçib gedir.
Bivaxt, Ələmi, bitdi ömür-gün də, bilmədik,
Vaxt hardadı, bizdən o da pünhan keçib gedir!
03.01.2018
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Yola çıxanı, yola düşəni yola veririk, çıxıb gedir,
Sağa sürürük,.. üz-üzə gəlir, sola veririk, çıxıb gedir.
Nə yolu bilir, nə dili qanır, nə sürücüdürsə, bilmirik,
Üzə salır o, üzə düşürük, dala veririk, çıxıb gedir.
Bu nə hərəkətdi, eləyirik, pozuruq axı o qaydanı,
Radara düşüb, gücümüzü tez pula veririk, çıxıb gedir.
Sözə basırıq, hələ o qəzəl yazanıma bax, deyibdir O*,
İki şəhər heçnədir, onu bir xala veririk, çıxıb gedir.
Yekə danışaq? Niyə danışaq? Gülək üzümə gülənlərin,
Eşidən olar, tez özümüzü kola veririk, çıxıb gedir!
Dəvəsi ölübsə Ələminin, mələyi gəlib, nə istəyir?
Öpürük onu, sevib hələ qol-qola veririk, çıxıb gedir!
18.02.2018

──────────
* Hafiz Şirazi nəzərdə tutulur.
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Neyləsin, yarım bizə xəlvət gəlir, xəlvət gedir,
Qorxur əlbət bəd nəzərdən, pis gözə lənət gedir.
Kim deyirsə nazənin asandır olmaq, səhvi var,
Nazlanıb dözmək çətin işdir, çəkir zəhmət, gedir.
Qol-boyun görmüş bizi kimsə, rəvayət söylənir,
Eh, rəqib kəslərdir, olsun, cürbəcür qeybət gedir.
Ha desəm də anlamır ki, ömr-gün, dövran keçir,
Düşməz olsun, heç ələ, əldən çıxır fürsət gedir!
Həsrətindən yandığım bildi, gedərkən söylədi:
Qəm yemə, ey sevgilim, sevgi qalır, şəhvət gedir.
Cism ölər, qalsın əməl, ruh Allahın dərgahına,
Yığdığın sərvət-vəfasız, gör hara sərvət gedir!
Ey Ələmi, şair ol,fərq eyləməz, ya hər kim ol,
Olma əngəl sən mənə, canan ilə söhbət gedir!
20.10.2013
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Çoxalıb aləmi şəhvətlə yıxan, kim kimədir?
Bir deyən yox, bu qədər açma yaxan, kim kimədir?
Nə abır-hayə qalıb, kimsə kimi sayə sala,
Deyəsən, yox buna heç əyri baxan, kim kimədir?
Bu həyat aləmi bir səhnədi, çox Leylilərə,
Daha Məcnunu üçün yox darıxan, kim kimədir?
Nəfsə qalibdi, deyir çoxları, öz nəfsinə yox,
Çoxalıb göydə vuran, yerdə yıxan, kim kimədir?
Onlara "xox" demək olmaz, hamıya "xox gələcək",
Qorxudan öldü o gün əsli "xoxan", kim kimədir?
Öz gözündə tiri görmür hamıda tük arayan,
Gözləri, gör, nə vurur alçı-toxan, kim kimədir?
Hər kəsin öz yolu vardır, gedəcək məhşərəcən,
Çoxdur, əfsus, bu yolda karıxan, kim kimədir?
Ələmi, dərd eləmə çox belə, dövran keçəcək,
Fərqi yoxdur, ölər eşşək, ya da xan, kim kimədir?
23.10.2015
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Başlanıb atəşfəşanlıq, göylər əlvan rəngdir!
Rəqs edir göy dalğalar, bir ayrı cür ahəngdir!
Səsləsin hər bir kəsi: "meydanə gəl"- surun səsi!
Sanki, bu məhşər ayağın bildirən son zəngdir!
Cəngi çal, qoy qəhrəmanlar yallı getsin şövq ilə,
Çün Vətən torpağın azad eyləyən, bil, cəngdir.
Ey ahıl gəl, ey əlil, yatma, qoşul tez şənliyə,
Qol götür, oyna, atıl, nolsun, nəfəs ta təngdir!
Həm şəhid qanın bu gün vəsf eyləyək meyxanədə,
Qan kimi al-qırmızı, saqi, meyin pürrəngdir!
Qoy, zəfərlər müjdəmiz dünyanı alt-üst eyləsin,
Hey çığırsın düşmənim: "batmış qulağım, dəngdir!"
Çin çıxar arzum, Ələmi, Tanrıdan bir səs gələr:
Başlasın atəşfəşanlıq, göylər əlvan rəngdir!
12.12.2014
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Titrər yanağında elə jalən, nə gözəldir!
Dolmuş yenə bir cüt o piyalən nə gözəldir!
Göz yaşların axdıqca təbəssüm dolu gözdən,
Qəlbindən axır sevgi şəlalən, nə gözəldir!
Könlüm dedi: Al könlünü ta sevgili yarın,
Bir şe'r oxudum, güldü ki, nalən nə gözəldir!
Axdı o sevinc yaşları, çöhrən tez açıldı,
Gün çıxdı, yağış kəsdi, o lalən nə gözəldir!
Nurlandı, gözəl gözlərin ulduzlara döndü,
Ay gördü, həsəd eylədi: halən nə gözəldir!
Söz gəzdi ki, bir gün Ələmi çatdı vüsalə!
Bu, doğru gözəl, yoxsa xəyalən? Nə gözəldir?
07.08.2014
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Əcəb aşiqdi könlüm, gül soraqlar - ayrı aləmdir!
Gülümsər gül-çiçək tək al dodaqlar ayrı aləmdir!
Ötər cəh-cəhlə bülbüllər, ətir saçdıqca tər güllər,
Susar hey gözlərin zillər budaqlar - ayrı aləmdir!
Yetər ta şəm'ə bənzətmə könüldə atəşin eşqin,
Yanırsa durmadan hey çilçıraqlar - ayrı aləmdir!
Səpərdim gül-çiçəklər yarın öpsün gül əyağından,
O isə oxşayıb, bir-bir qucaqlar - ayrı aləmdir!
Bəhanə eyləyib tutdum əlindən yarın ahəstə,
Qızardı tez, nədən, bildim, yanaqlar ayrı aləmdir!
Unutmaq mümkün olmur ömr-gün keçdikcə bir anda,
Bizi yar ilə bir etmiş o çağlar ayrı aləmdir!
İlahi səs gəlir hərdən xəfifcə çox uzaqlardan,
Məni cəlb eyləyən məndən uzaqlar ayrı aləmdir!
Ələmiynən xəyallarda batıb getmişdik, ar olsun,
Gəlib qəsdən ayıltdı tərs uşaqlar - ayrı aləmdir!
25.01.2015
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Yandım, külə döndüm, nə çəkirdim külüm çəkir,
Yığmış külümü, indi saçı sünbülüm çəkir.
Çəkmişdim onun surətini qönçə gül kimi,
Xoşdur o, xəyalında deyir "bülbülüm", çəkir.
Məhşər, tərəzi söhbətin əğyarə söylədim,
Hər gün gəlib sorur: "Tərəzi mən ölüm, çəkir?!"
Asanlıq ilə zirvəyə qalxmaq çətin olur,
Yalnız məni yüksəklərə öz müşkülüm çəkir.
Dərdimlə qoşa yol gedirik, haqqa doğru biz,
Əl çəkmirəm ondan, o əlimdən zülüm çəkir!
Bəh-bəh nə gözəl, hər iki dünya sevir məni,
Arxamda həyat səsləyir, öndən ölüm çəkir!
Tənha Ələmi, ömr elədim bəsdi yarsiz,
Haqq aləmi xoşdur, yanına sevgilim çəkir!
10.12.2014
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Yol verin dilbərə, eşq aləminə tazə gəlir,
Açılıbdır özü sultanıma dərvazə, gəlir!
Bilməz idim, belə eşq ilə gözəllik gətirər,
Hurilər də yığışıb, baxmağa e'cazə* gəlir.
Bu səmimiyyəti nazəndə gözəllər bilməz,
Bilməyir naz nədir, qoymur özün nazə, gəlir.
Qovuşur ruhuma ruhu, sevinir, cilvələnir,
Ölü cismim oyanır, gör necə pərvazə gəlir!
O, baharın özüdür, bəlkə baharım qayıdır?
Düşür əlhayə xəzanım deyinir yazə: "gəlir!"
Durma, ey dil, onu vəsf et gecə-gündüz, yalvar,
Bülbülə baxma, o, yalnız səhər avazə gəlir.
Ələminin adına sanki, yazılmış bu pəri,
Yol verin dilbərə, eşq aləminə tazə gəlir!
10.07.2018

──────
*E'caz - möcüzə
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Duyub, təbiət oyanmış, baharın ətri gəlir!
Çiçək dodaqlar öpən ruzgarın ətri gəlir!
Gülür çəmən, mənə novruzgülü deyir, məni dər,
Birinci sevgisidirmi, nübarın ətri gəlir?!
Uçub gəlirmi vusalım, görüb, qaçır hicran,
Qaçarın ətri qalarmı, uçarın ətri gəlir?!
Bu müşkdür, məni məst eyləyib, fərəh yetirən,
Düşüb kəməndimə ceyran, şikarın ətri gəlir?!
Sevibdi bir gülü bülbül, fəqan edir mən tək,
O dəm ki, xatirinə gül'üzarın ətri gəlir!
Rəqib əlində qalıb laləzarımız, alarıq,
Qübar edir ürəyim, laləzarın ətri gəlir!
Bahar təravəti var, eşqə düşdümü Ələmi,
Baharı sevdi, çün, ondan da yarın ətri gəilr!
17.03.2018
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Nəfəsindən bu qışın əsl bahar ətri gəlir,
Gün çıxır, naz eləyir, nazlı nigar ətri gəlir!
Ya, çaşıbdır yeni il, isti o günlər tələsib,
Nə qışın şaxtası gəldi, nə də qar ətri gəlir.
Düşmür, əlbəttə, soyuqlar ki, nigarım üşüyər,
Geymir o, qış donunu, bax, necə var - ətri gəlir!
Gizli gəlsin görüşə, bilməsin heç kim, demişəm,
Çəkdi zalım qızının, aləmə car, ətri, gəlir.
Gəldi gülzarə qədəm qoydu ki, güllər açıla,
Dindi güllər: bəs edər, ol gülüzar ətri gəlir.
Göndərir hey çox uzaqdan öpücüklər nə qədər,
Uçur indi mənə doğru, o qatar ətri gəlir.
Bu təbiət məni məftun eləyibdir, Ələmi,
O da sərməst olub, sevgili yar ətri gəlir.
02.01.2019

270

ƏLİ ƏLƏMİ

Bildim, nə səbəbdəndir ömür-gün vecə gəlmir,
Bəxtim başıbatmış ki, zəifdir, gücə gəlmir.
İlhamə gətirsin məni, nolar, o pərizad,
Gündüz gəzir, axşam yatır, ölmüş gecə gəlmir.
Dövran dəyişibdir, bu pəri başqa cür olmuş,
Bilməm, nə umur mən qaragündən, becə gəlmir.
Derlər, o, tovuz tək bəzənib, qürrələnir çox,
Gəlməz? Deyərəm, mən də: yoluq bir cücə, gəlmir!
Uydurdum özümçün ki, nağıl, keyfim açılsın,
Gördüm, düşən üç almadan hətta cecə gəlmir!
Şeytan yenə yoldan çıxarır, yox, boyun əyməm!
Boynu belə boynuyoğunun ülgücə gəlmir!
Ömrüm necə gəldi, necə getdi, hələ bilməm*,
Gecdir, Ələmi,.. bir yuxu - şirin, necə gəlmir!
27.10.2017
──────
*Heç bilmədim, ömrüm necə gəldi, necə getdi.
(Ağabəyim ağa)
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Ələnir başıma qar danələri, rəqs eləyir,
Göylərin inci və dürdanələri rəqs eləyir!
Qu quşu tək ölümü hiss eləyiblər sanki,
Çöllərin bu dəli-divanələri rəqs eləyir.
Ürəyim şəm' tək hicran oduna yandıqca,
Zövq alır yoxsa bu pərvanələri, rəqs eləyir?!
Ah, bu rəqqasələrin canı yana, vəcdə gəlib,
Təpədən dırnağacan, gör, nələri, rəqs eləyir!
Danışırlar neçə əfsanə mənim eşqimdən,
Ürəyim dinləyir əfsanələri, rəqs eləyir.
Suya qərq olmada aləm, hanı Nuhun gəmisi?
Tərk edibdir, dedi, tərsanələri, rəqs eləyir!
Ələminin qəzəlindən elə bil, vəcdə gəlib,
Durub hətta ona biganələri, rəqs eləyir!
24.11.2016

272

ƏLİ ƏLƏMİ

Ürək sevindi, sandı ki, qədəmlərin səs eyləyir,
Döyündü, verdi səs-səsə, bu səs ona bəs eyləyir!
Qapım açıqdı, döymə, gəl, önündə tə'zim eylərəm,
Bacarsan, eylə sən də ki, nələr sevən kəs eyləyir!
"Darıxmısanmı, sevgilim?"- soruşma, gözlərim deyər!
Yumulsa gözlərim, demə: "bu cür neçin bəs eyləyir?"
Ürək, yolundan eyləyən səni de, kimdi, sevgilin?
Adın demir ki, gizlədir, deyir, filankəs eyləyir!
Ey Allahın sevimlisi, nədəndi bəs qovuşmuruq,
De kimdi, bağlayır yolu, de, hansı nakəs eyləyir?!
O - gözlərim çəkən yola düzəl, Ələmi gözləyir,
Ürək sevindi, sandı ki, qədəmlərin səs eyləyir!
06.01.2019
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Dəli könlüm yenə də eşqdə mə'nanı gəzir,
Eləmir cəhd vüsalə, elə səhranı gəzir.
Bu qədər zərbi-məsəl var, bizə vermiş atalar,
Dövrə uyğun olanı azdı ki, dövranı gəzir.
Gər ayaq tutsa da, derlər ki, yalanlar yeriməz,
Bu yalandır, bu yalanlar tutub hər yanı gəzir!
"Necə oldunsa, görün sən elə",- yazmış babalar,
Girərək min dona düşmən, belə "nadanı" gəzir.
Balığı at, dedi, dəryaya ki, xaliq biləcək,
Xəlq onunçunmu atıb tor, gözü dəryanı gəzir?
Qarı düşmən mənə yüz böhtan atırkən, dindim,
Dedilər, eybdi, gör, özgədə nöqsanı gəzir.
Yüz kərə ölç dedi, biçmək üçün bircə kərə,
Yüz biçib ölçmədi kim, biçməyə dünyanı gəzir.
Ələmi durmadan axtardı, dedi, hardadı haqq,
Bu fikirlərlə elə sevgili cananı gəzir!
28.06.2015
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Sözlər necə şirindi bu gün sanki, bal dadır,
Yarəb, görəsən doğrumu, ya yarım aldadır?
Şadəm, o təbəssümlü dodaqlar pıçıldadı,
Əğyar ilə düşməndi daha, qeylü qaldadır!
Həsrət ilə baxdı bizə əğyar, çox şükür,
Çatmaz daha bilmiş ki, ömürlük o daldadır.
Səpdim ki, çiçəklər öpə yarın əyağını,
Gördüm ki, qucub sinəsini, sanki, bal dadır!
Gizlincə dedim vurğunuyam xəttü xalinin,
Şair, bu gözəllik, dedi, tək xəttü xaldadır?
Sordum, Ələmi, fikrə gedibsən nədən belə?
Dinməz sözümə, ləzzət alır - xoş xəyaldadır!
29.11.2014
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Ah, bu xəyalım mənim başımı hey aldadır,
Sanki, acı dillimin al dodağı bal dadır!
Dadmadım, heç bilmirəm, işdi, bu söz doğrusa,
Gör, dili şirinlərin ləbləri nə haldadır!
Bal arısı bal verir xeyli şirin, gen dayan,
Sancar, əgər bilsə ki, qəsdin həmən baldadır!
Saçı bulud, gözləri sayrışan ulduzsa da,
Fikrim onun göstərib, gizlədiyi xaldadır.
Lal oluram, dinmirəm, gəlsək əgər üz-üzə,
Dil-dil ötür, hər günah, hər nədisə, laldadır!
Sehrmi, ya möcüzə, hər nə desə düz gəlir,
Rəml atır, ol çarəmiz indi bu rəmmaldadır!
Qal, Ələmi, canının qeydinə, afətdir o,
Tazədisə eşqdə, zülmü hələ daldadır!
23.10.2016
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Var şairimiz, yazdı ki, afət - canalandır,
Afət dedi: "Şair sözü əlbəttə yalandır!"
Biz görməmişik varmı belə sülhsevər afət?
Hörmət eləyir hər kəs ona, qeydə qalandır.
Novruzgülü tək gəldi, bu dünyaya göz açdı,
Novruz qabağı, bax, belə gül arzulanandır!
Zəhmətsevər olmuş, həmi də sadə, səmimi,
Yaxşı tanıdıq biz onu, bir xeyli zamandır!
Bir cüt igid oğlan böyüdübdür Vətən üçün,
Gördük, necə qeyrətli, ləyaqətli cavandır.
Arzu edirik, Afətimiz həm nənə olsun,
Yaxşı nənə olsa nəvələrçün iş asandır.
Bu şe'r ilə təbrik eləyək Afəti qəlbən,
Zövqü bizə məlumdur onun: şe'r oxuyandır!
Qiymətli nə vardır, Ələmi, söz bazarında?
Sözdür, qanan üçün, bacarıb, sözlə inandır!
13.03.2014
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Yox-yox, darama telləri, əl vurma amandır!
Xoşdur, nəcə ki, yan daramışdın, elə yandır.
Sevməkdəmi qəlbin məni, bildir mənə hər gün,
Qaldır yenə kirpiklərini lütfən, inandır.
Bir söz demə, gizlin mənə bax, gözlərə qurban,
Dinməz danışaq, aldadaraq vaxtı dayandır.
Dəydimsə sənin xatirinə, incimə nolar,
Tənbeh elə bir busən ilə, səhvimi qandır.
İlhamımı səndən alıram, ruhumu oynat,
Aşiqdisə hər kimsə, onun təbi rəvandır.
Sən tək hanı sevdalı mələk, var ola bilməz!
Saf eşqin ilə Leylini, Şirini utandır.
Səhradə mənim tək, nə üçün kimsə görünmür?
Yatmış dəli-divanələri, ey dil, oyandır!
Bir şəmdi, sönsə Ələmin, öldü!.. Aman et,
Yandır məni, yandır məni, yandır məni, yandır!
24.04.2017
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İncik o dodaqlarda təbəssüm izi vardır,
Nolsun ki, danışmır, mənə gizlin sözü vardır.
Mən təkcə onu arzularam, neyçün inanmır,
Qəlbimdə onun tək, elə bilmiş, yüzü vardır?!
Əvvəlcə yanırdı ürəyi halıma, sonra,
Gördüm ki, məni yandıracaq bir közü vardır!
Şe'r aşiqidir, gözləri axdı yenə, bəh-bəh!
Duymüş ki, dikilmiş ona şair gözü vardır!
Şair sözünə, çox da deyiblər ki, inanma,
Hər sözdə səmimiyyəti, sözsüz özü vardır!
Əfsus, ömür-gün belə tez keçdi, əzizim,
Təkrar görərsən məni, bil, gec-tezi vardır!
Tənha Ələmi qaldı xəyallar qucağında,
Qucmaqçün onun indi də ancaq dizi vardır!
09.04.2017
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Tapmır, ananın gözləri Zəhranı axtarır,
Qan-yaş axıdır sel kimi, səhranı axtarır.
Bir dürrdi, gövhərdi, itirmişmi, tapmır o,
Dəryadə sədəf qalmadı, dəryanı axtarır.
İmdad elə, ya Rəbb, ananın yoxdu taqəti,
Zəhrasını axtarmağa xülyanı axtarır.
Bəlkə o, uçub göylərə, qucmuş gəlinciyin,
Gizlində yatızdırmağa röyanı axtarır.
Öz qanına qəltan Vətənimdə edib yenə,
Mənfurdi düşmən, neçə ceyranı axtarır!
Bil, erməni xain səni, xalqım, fikirləşib,
Məhv etmək üçün olmayan imkanı axtarır!
Görmür ana Zəhranı, dərindən çəkir bir ah,
"Eyy, həqq-ədalət!", - deyə hər yanı axtarır.
Vardırmı ədalət, anacan?.. Öldü, yoxdu, yox!
Tapmır Ələmi də onu, dünyanı axtarır!
15.07.2017
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Qəzəlxan şair dostum Yasin Xəlilə ithaf

Əyləşibdir nə gözəl, nazlı pərizad baxır,
Necə xoşbəxt, hanı qəm-qüssə, əcəb şad baxır!
Elə şahanə, ədalı baxışın rəhmi olar?
Nə deyim bəs ona, ya Rəbb, elə imdad, baxır!
Şux üzündə gözəlin gizli müəmması da var,
Deyəsən heç tanımır, sanki, mənə yad baxır!
Bir təlatüm, bilirəm, vardır onun qəlbində,
Əsəcəkdir, hələ ki, susmadadır bad baxır!
Sinəsi, boynu onun sanki, bəyaz billurdan!
Onu icad eləyən hardadı ustad, baxır?!
Sanki, güllər arası ahudur ol gizlənmiş,
Dayanıb pusquda mənlə neçə səyyad baxır!
Bu gözəl* qisməti imiş demə Yasin Xəlilin,
Ələmi qüssələnibdir daha naşad baxır!
02.11.2014
──────
* Şair Yasin Xəlilə məxsus kolleksiyadan bir
çini qadın fiquru nəzərdə tutulur.
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Göz yaşımda bütün aləm yenə batdıqca batır,
Tək ümidim hələ ki, əl-qolun atdıqca atır.
Harda qaldı, mələyim, söylə, o şirin yuxular,
Kimdi, bu zəhrini röyamıza qatdıqca qatır?!
Çəkdiyim nalədən əsla, yata bilməz kimsə,
Məst bəxtimsə oyanmır, elə yatdıqca yatır.
Sanki, ilğımdı vüsalım, mənə gəl-gəl eləyir,
Quru səhradə yalandan bizə çatdıqca çatır.
Nə həvəsdir, kim ilə eyləyir alver dünya?
Alır aldıqca bizi, sonra da satdıqca satır!
Sağ ikən canı xilas eyləməz, əfsus, ümman,
Qərq edir, sonra qaçıb, sahilə atdıqca atır.
Qovuşar aşiqə mə'şuq, Ələmi, səbr eylə,
Hissim aldatmaz, həmi əqlimə batdıqca batır!
10.12.2017
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Xoşdur, qədəmi gül o gözəl yarım olubdur,
Dəymişsə ayağı hara, gülzarım olubdur.
Könlüm quru səhralıq idi, gülşənə döndü,
Bağbanım o gündən ki, xiridarım olubdur.
Heç kim ala bilməzdi onun qəlbini, əsla,
Yalnız məni sevmiş o, vəfadarım olubdur.
Əlçatmaz olub qeyrilərə, sanki, mələkdir,
Yoxdur nə rəqibim, nə də əğyarım olubdur.
Dərdindən onun bildi ki, zar olmuşam, ey dil,
Dinmirdi, bilirdim ki, o da zarım olubdur.
Cənnət də ola, dar gələcəkdir ona mənsiz,
Ardınca gedim, mən dəxi, ilqarım olubdur.
Rəbbim, deyə sevmişdi o, dinsiz Ələmini,
Ya Rəbb, bağışla, belə dindarım olubdur!
19.08.2017
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Etmə irad, könül: getdi yarımız, yoxdur!
Getmirik özbaşına, ixtiyarımız yoxdur!
Qeybdən ətr saçıb, məst edir nigar bizi,
Yaxşı baxsın, desə hər kim, nigarımız yoxdur!
O mələküzlü məni öylə saldı caduya,
Külli-aləmdə belə cadugarımız yoxdur!
Bülbülüksə bizim, ey dil, qəfəs deyil yerimiz,
Arabir çıxmağa əfsus, açarımız yoxdur?
Gecdir, ey pir, deyirlər ki, eşqdən yazma,
Qanmayan eşqi arsız, der, arımız yoxdur.
Aşiq olmursa könül gər, nə lazım, at getsin,
Alqış aşiqlərə! Ayrı şüarımız yoxdur.
Yaz, yarat şe'r, Ələmi, xəlqə yadigar olsun,
Xəlqə layiq hələ ki, yadigarımız yoxdur.
17.09.2017
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Gəldi hardan, bilmədim heç, can alan afət budur?
Can nəyə lazımdır, al, ver - sevdiyi adət budur!
Başlayıb sorğu-sualə, şübhələrlə qol-boyun,
Yoxsa ki, məhşər ayağı gəldi, son saət budur?
Busələrlə məst edib, bihal ovundan həzz alan
Ovçular heç görməmişdim, düşdüyüm halət budur.
Bircə xoş sözdür əlacı, hər sözümdən söz tapır,
Onda ki, məst etdi söz, dünyadə ən rahət budur.
Surətində ol nigarın gizli bir mə'na yatıb,
Qaş-gözü, gül ləbləri bildirdi, ol ayət budur!
Eşqi bir ümman qədər, pirani canım neyləsin?
Qorxuram ki, qərq edə, neynim, qalan taqət budur!
Yox vüsalımçün, Ələmi, eşq ilə canın verən,
Gəldi hardan, bilmədim heç, can alan afət budur?!
25.10.2015
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Xar bilir, baxçada qönçə kimə yar olur,
Bülbül oxur eşq ilə, xar baxıb, xar olur!
Yarə qovuşmaq məgər oldumu asan, könül,
Sidq ilə ömrün boyu səcdədə yalvar, olur?
Baldı dodaq, dil acı, gör necə möcüzdü bu,
Hər acı sözdən sora bal yenə də var olur!
Mən o pəriçöhrəmə: "sən mələyimsən",-dedim,
Başqa mələklər görən, bunca sitəmkar olur?!
Canımı naz etmədən almısan, ey sevgilim,
Aşiq ilə eşqdə böyləmi bazar olur?!
Qarə daşı görməyə həccə gedənlər bilər,
Xalı görüb, öpmüşəm, mən kimi zəvvar olur?!
Bil, Ələmi eşqdə dərdə əlac istəmir,
Xoşdu onun könlünə hər necə azar olur!
05.08.2015
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Yar ilə, şükr edirəm, söhbətimiz yaxşı tutur!
Arabir nazı da var, ülfətimiz yaxşı tutur!
Salırıq yadə biz əğyari, gülüb lağ edirik,
Görürəm ki, həmi də qeybətimiz yaxşı tutur!
Mən ona şe'r oxusam qönçə dodaqlar açılar,
Gül və bülbül kimi bu xislətimiz yaxşı tutur!
Musiqi vurğunudur, mən də ki, söz xəstəsiyəm,
Dönürük nəğməyə biz, vəhdətimiz yaxşı tutur!
Tuta bilmirdi əzəllər mənə nöqsan, indi,
Göz qoyur hər işə, yox xəlvətimiz, yaxşı tutur!
Aləm eşq aləmidir, nura sitayiş edirik,
O məqam ilə bizim niyyətimiz yaxşı tutur!
Tut əlimdən, mələyim, bir yeni sevda yaşayaq!
Ələmi, olsun ona minnətimiz, yaxşı tutur!
16.08.2015
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Ey mələk, gəlməyə vermişdin işarə, hanı bəs?
Gizləmə gözləri, bax eşq ilə yarə, hanı bəs?
Demisən, səbr eləyim, dərd verən çarə verər,
Dərdi bol eyləmisən, bir dənə çarə hanı bəs?
Düşünürdük gecələr, Ay ilə ulduz biz olaq,
İtdi gündüz niyə Ay, söndü sitarə, hanı bəs?
Saçının vurğunuyam mən, niyə əlçatmaz olub,
Çox deyirdin, çəkəcəksən məni darə, hanı bəs?
Sən mənim könlümün, ey şübhə edən, bircəsisən!
Kimsə yox, qəlbimə gir gizlicə arə, hanı bəs?
Qoy olum bircə şirin busən ilə bəxtəvərin!
Bəs demişdin gələcəksən bu qərarə, hanı bəs?
Sehrə düşmüş Ələmi, gör, ona sən neyləmisən,
Tapmıram şairi, çəkdinmi kənarə, hanı bəs?!
07.01.2017
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Keçib artıq iş ki, işdən, işimiz fənadı, qardaş,
O hənaya oxşamır bu, bu necə hənadı, qardaş?!
Beləsiylə bir məkanda yaşamaq çətin bir işdi,
İşə bax, evim eviylə elə yan-yanadı, qardaş.
Adı, sanı var, babatdı, sanır öz-özün o, dana*
Demə, qanmazın biriymiş, elə bil, danadı, qardaş!
Nə qohum, nə qonşu, ondan ev-eşik də canə gəlmiş,
Elə bil ki, öz evində dəli qaynanadı, qardaş.
Çəkir eylə ki, özün o, qaç, ona yaxın dayanma,
Dedilər, əsib-çoşandı, belə fırtınadı, qardaş.
Oxudum bu şeri, bir gün,.. dəm imiş,.. dəmin ki, tutdum,
Dedi, bu mənim havamdı, bu ki, "can-canadı", qardaş.
Ələmi satardı, əfsus, evini alan da yoxdur,
Bu cürə həyat həyatdan elə imtinadı, qardaş.
01.08.2016

──────
Dana* - alim, bilikli
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Ələsgər Abdullayevə ithaf

Sorma tez-tez yaşımı, ey dil, yetər, hərdən soruş!
Ruhumun halın bu yaşda indi göylərdən soruş!
Keçdi illər, neyləsək də sanki, bir kam almadıq,
Yetmişə yetmiş yetərmi kamə, dilbərdən soruş!
Sidq ilə daim duyub yarı ürəkdən sevmişik,
Kim bilər zər qədrini, axtarma, zərgərdən soruş.
Dilbər, heyhat, qəlbimizdə gizlənib, çıxmır üzə,
Bəs deyilmi, tökmüşük leysan, o gövhərdən soruş.
Məst edib ahu baxışlı, çöldə ahulər onun,
Ətrini hardan alıbdır, müşki - ənbərdən soruş.
Yüz yaşarmı, ya yüz əlli, fərqi olmaz bizlərə,
Ta Ələsgər taleyin evdə Münəvvərdən soruş.
Dərdi çoxmu 70-in, der, gənc Ələmi, bilmərəm,
Get onu, gizlində yalnız, pir Ələsgərdən soruş!
10.12.2018
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Ey badə, dodağından öpüm, könlümü şad et!
Azad elə məndən məni, hərdən məni yad et!
Qafil axı bilməz, nədi surətdəki mə'na,
Aç zehnimi, ey badə, məni əhli-savad et.
Mey! Qayna şəhidin qanı tək, camını sındır,
Biganə onu alsa ələ, böylə cihad et!
Mey qədri bilən hər kəsə rəhmət dilə, saqi,
Eşq anlamayan kəslərə meyl etmə, inad et!
Qoy, dadə gətirsin sözü mey, nuş elə,sonra,
Ey sadə qəzəl şairi, yaz, yaxşı bir ad et.
Yarın, Ələmi tək, qoy alım ətrini səndən,
Ey badə, dodağından öpüm, könlümü şad et!
08.10.2016
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Ruhum əbədi mülkə, mən öldükdə, alar yol,
Mənlə tapar eşqin əbədiyyət, mən öləndə!"
(Xaqani Əmini)

Öp alnımı, gəl, eşq ilə, lütfünlə həlal et,
RUHUM, çəkəcəksənsə əziyyət, mən öləndə!
Rəqs eylə, ölən qu quşu tək, bir də qanad çal,
Bu rəqsi hesab etmə zərafət, mən öləndə!
Yüz dəf'ə ölürdüm, sənin uğrunda, dirilirdim,
Bir yol belə ölməzsən, ey afət, mən öləndə.
Ülfət edəcəksənsə əgər başqa biriylə,
Mən tək ona sən vermə şərafət , mən öləndə.
Son dəf'ə girib cismimə, aldat - de gözəldir,
Qismət elə könlümcə səadət mən öləndə.
Cism üçün ölüm var, Ələmi, ruh isə ölmür,
Kimlə gedəcəksən, de nəhayət, mən öləndə?!
23.10.2017
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Gülzardə, ey gül, nə gözəl söhbətin oldu!
Ondan sora getdin, mənə xeyli çətin oldu!
Güllər sənə etdikcə təmaşa alışırdı,
Gizlincə, eşitdim, deyəsən qeybətin oldu.
Sözlər necə şirindi, gülüm, bal dodağın tək,
Şirinlik, əzizim, sənin öz xislətin oldu!
Bihuş idim onda, nə danışdım, bilə bilməm,
Ey busə, səbəbkar sənin ləzzətin oldu!
Hər bir sevənə arzularam, mən belə şahlıq,
Başımda mənim tac sənin ismətin oldu!
Xoşdur ki, vurulduq yeniyetmə çağımızda,
Pir oldu bu gənc, eşqdə gördün mətin oldu?!
Şükr et, Ələmi, verdi İlahi bir əmanət,
Bir sevgi yaşatmaq əbədi qismətin oldu!
24.03.2017
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Hər gün deyirəm, bəlkə bu gün xoş xəbər oldu,
Halım, niyə gəlmir o xəbər, birtəhər oldu!
Yumdu gözünü onda ki, canan - gecə düşdü,
Göz açdı, görəydim ki, ayıldı - səhər oldu!
İllərdi, unutmuşmu, o, atmış məni, getmiş,
Neyçün o qayıtmır, necə müşkül səfər oldu?!
Şirindi səninlə bu həyatım, gəl, həyatım,
Sənsiz mənə döndü bu şəkər bir zəhər oldu!
Eşq aləminə mən elə can qoydum, əzizim,
Dünyadan o aşiq, dedilər, bixəbər oldu!
Çıxdım sənin eşqinlə, gülüstanə, nigarım,
Hər gül sənə oxşatdı özün, tazə-tər oldu!
"Ey qönçə, dərimmi?"- Ələmi sordu, cavabı:
"Qoxla məni, oxşa məni, öp, sonra dər",-oldu!
06.08.2018
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Bir busə mənə verdi o cananım, az oldu!
Yalvardım ona, güldü mənə: "canım, az oldu?"
Hərçənd ki, söz vermiş idi, gen qaça məndən,
Şükr eyləyirəm, olsa da hicranım, az oldu!
Hicran olalı sübhə qədər göz yaşı tökdüm,
Göndərdi xəbər: "ey gözü giryanım, az oldu!"
Yandırdı məni eşq ilə, tənbeh eləyirmiş!
Artır bu cəzanı mənə, Sultanım, az oldu!
Hər busəsinə bir qəzəl ithaf eləyərdim,
Narazı qalıb, güldü: "Qəzəlxanım, az oldu!"
Axtarma hədər, varmı ona tay, Ələmi, de?
Leyla ilə Şirin, - ikicə xanım!.. Az oldu!
26.09.2016
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Ölməz, dedilər, qonşumuz Əbləh çaşıb öldü,
Düz yolda qəfil kəllə-mayallaq aşıb öldü.
İncitmədi Əzrail onu son nəfəsində,
Əzraili çəkmiş dilə, qardaşlaşıb öldü.
Yaxşı tanıyanlar dedilər, gənc idi Əbləh,
Qeybət eləyənlər dedilər, yaşlaşıb öldü!
Bəlkə kasıb Əbləh o günü acqarın imiş,
Var-dövləti çoxmuş ya, başından daşıb öldü?
Düşsün başına daş, dedilər, daş-başı çoxmuş,
Başdaşına, sonra dirilib, sarmaşıb öldü!
Qeybət baş alıb getdi, rəvayət də yarandı,
Heç kim tanımazdı, kişi məşhurlaşıb öldü.
Bildin, Ələmi, tək sən, onun dərdi nə imiş:
Gördükdə ürəklər bu qədər daslaşıb, öldü!
13.04.2014
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Küsmüşdü, o gün gəldi barışdı, yenə küsdü,
Yalvardım hədər, güldü, danışdı, yenə küsdü.
Eşq atəşinə mən yazıq ahəstə yanırdım,
Od vurdu, görüb könlüm alışdı, yenə küsdü.
Vallahi, bunun nazı kimi naz ola bilməz,
Çox nazlı sənəmlərlə yarışdı, yenə küsdü?
Bumbuzdu daha sözləri, qəlbim buza döndü,
Tez gəldi bu qış, həddini aşdı, yenə küsdü.
Ömrüm, günüm əfsus mənim dərd ilə keçdi,
Dərdə dözənəm, çox sınamışdı, yenə küsdü.
Gördü, Ələmi xeyli qocalmış, düşüb əldən,
Sordu: "Bu həmən köhnə tanışdı?"... Yenə küsdü.
29.07.2016
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Bir kəlmə dedim, fikrimi canan başa düşdü,
Yox başı rəqibin, nə yazıq, çaş-başa düşdü.
Bə'zən də ki, söz yarə deməkçün gərək olmur,
Qəlbindən onun, qəlbimə köz birbaşa düşdü.
Ey qönçə, bahar oldu səninçün bu məhəbbət,
Gec gəldi, yetişdi mənə, neynim, qışa düşdü!
Ox gec atılıbsa axı ünvanına çatmaz,
Dərd eyləmə, qurban sənə, dəydi daşa, düşdü?
Bilməm nə oyundur, tutulanda şeş ayağım,
Söz qoydumu zərlər, cüt olub, şeş-qoşa düşdü?!
Gahi sevinir, gah üzülür nazlı nigarım,
Qüssəylə fərəh dəmlərimiz baş-başa düşdü.
Əhsən sənin e'cazına, ey şux, Ələmi ki,
Bir anlıq unutdu yaşını, sən yaşa düşdü!
01.06.2015
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Gəlməzdi bizə bəlkə də yarım, üzə düşdü!
Axır ki, yolu nazlı nigarın bizə düşdü!
Ayüzlümü təklikdə, gecə seyr eləyərdim,
Göz qoydu görənlər, bu görüş gündüzə düşdü.
Gözlər ürəyin güzgüsüdür, eşq ilə baxdım,
Guya, başa düşmürdü xəbərsiz, təzə düşdü.
Zümrüd kimi parlaqdı xumar gözləri, bildim,
Neyçün bu gülüstanda gözüm nərgizə düşdü.
Bir anda, nə olmuşdusa, ahım, göyə qalxdı,
Yandımmı, kəbab oldu dodaqlar, közə düşdü?!
Bilməm, saçı Leyla nə üçün incidi məndən,
Məcnun ürəyim dözmədi, sanki, düzə düşdü!
Bir şe'r ilə yarın, Ələmi, könlünü aldım,
Söz əhlinin hər vaxt işi şirin sözə düşdü!
04.10.2017
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Qəlbin, qələmin, bil ki, əzizim, yaşı olmaz!
Aşiqlər unutmuş yaşını, yaddaşı olmaz!
Əhsən, de, cavan ruhuna hər aşiqin, ey şux,
Göstərmək ona yaşın hər addımbaşı olmaz!
Divanədir, aşiqdisə, rüsvayi - cahandır,
Elnən bir olar sirri, fəqət, sirdaşı olmaz!
Göz gördü, ürək sevdimi, yalnız budu meyar,
Heç bir gözəlin bunca gözəl göz-qaşı olmaz!
Ustad deyən söz, necə gör, tazədi, tərdi,
İşlənsə də daim, o sözün nimdaşı olmaz!
Söz gəlməsə təb' ilə, onun ləzzəti yoxdur,
Ədvə yox isə, süzmə, heyifdir, aşı,.. olmaz!
Söz söyləmək üçün Ələmi bir himə bənddir,
Sözdə belə çılğın və cavan həmyaşı olmaz!
02.02.2018
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Ruhumcadı, bir "Bəstənigar" olsa, pis olmaz!
Dilləndi boyu bəstə nigar: olsa pis olmaz!
Simlərlə öpüşməkdədi barmaqları yarın,
Nərgiz kimi gözlər də xumar olsa pis olmaz!
Zövq ilə onu dinləyərək, könlüm açıldı,
Hər qəlbə düşə böylə açar, olsa, pis olmaz!
Könlündə yerim var isə dünya mənə heçdir,
Dəfn et, mənə qəlbində məzar olsa, pis olmaz!
Şe'rimlə, dedim, vəsf eləyim hüsnünü, canan!
Aşiq, dedi, əlbəttə yazar olsa, pis olmaz!
Hər beytə, dedim, bircə dənə busən olarmı?
- Gər, hər səhər, axşam və nahar olsa, pis olmaz!
- Sən - müjdəsi, ilk qönçəsi qəlbimdə baharın!
- Bir gül ilə mümkünmü bahar?... Olsa, pis olmaz!
- Göylər Ələmi eşqinə alqış eləyibdir!
- Yerlərdə də bir gün bu qərar olsa, pis olmaz!
12.02.2016
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Olsun ki, unutmuş məni,.. canan unudulmaz!
Ruhim anacaq, çıxsa da bu can,.. unudulmaz!
İlk sevgisi, ilk naləsi könlün, axı, ey dil,
Tutma sən ahıl yaşıma nöqsan, unudulmaz!
Mə'nası həyatın, onu bil, eşqdir ancaq,
Layiqdisə bir eşqə bir insan, unudulmaz!
İllərlə onun nazını çəkdim, onu sevdim,
Dözdümsə çətinliklərə asan, unudulmaz!
Ömrüm məni səbr ilə çəkib xeyli sınağa,
Bir ay nədi, bir gün nədi, bir an unudulmaz!
Qəlbim döyünür, ərşə çıxır əks-sədası,
Hər an, "unudulmaz",- deyir hər yan: "unudulmaz!"
Rö'yadə gəlib, şe'rin eşitmiş Ələminin,
Lütf ilə deyib ki, bu qəzəlxan unudulmaz!
12.08.2017
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Xeyli keçib sormur heç halımı zalım bir az,
Bəlkə səbəbkar odur, korlanıb halım bir az.
And içib indən belə ki, üzümə baxmasın,
Olsun, utancaq olub indi həyalım bir az.
Bəlkə, məni axtarır xeyli uzaqlarda o,
Getdi dalınca onun, gəzdi xəyalım bir az.
Eh, o gedib, lal olub tuti dilim, neyləyim?
Gəlsə əgər canlanar bəlkə də lalım bir az.
Dərdimə dərman olar incə təbəssümləri,
Balın əta eyləsin ləbləri balım bir az.
Açdı mənim başıma xeyli bəlalar, neçün?
Ərköyün olmuş mənim başı bəlalım bir az.
Bax, Ələmi, çox dedin, nazına qurban olum,
Artırıb öz nazını məncə cığalım bir az.
14.09.2016
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Gəl bəri, gəl, mırt vuraq ordan bir az, burdan bir az,
Sən də yardan küsmüsən? Söz salmayaq yardan bir az.
Müftəxor kəslər daraşdı, aləmi dar eylədi,
Indi «dar-dar» öyrədirlər, qurtaraq dardan bir az.
Baş verir aləmdə nə, kar ilə kordan al xəbər,
«Gördüyün» kordan bir az, hiss etdiyin kardan, bir az.
Haykanuş Vartan qızı ram eyləmişdi Məmmədi,
Az qala getsin vətən, səbr etmədi Vartan bir az.
Nöş mənim dövrəmdə bəs dövriyyə, dövran eyləmir,
Çarə eylər hər zada, biz pul tapaq hardan bir az?
Kimlər üçün var olur yoxdan, adı «əl çirkidir»?
Olmayan çirkdən danışma, söhbət aç vardan bir az.
Dərdi-sərin aləmin bəs hansı yolla həzm edək,
Bəlkə bir xeyri ola, içsək «zəhirmardan» bir az?
Heç bu qış qar da gətirmir, ruzisindən yox soraq,
İstəyirdim, toplayaq, biz nuş edək qardan bir az.
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Qarqızı gördüm o gün, bildirdilər, «silkonludur»
Anladım, fərqlənməyir, neyçün, yanı şardan bir az.
Ey Ələmi, söhbətə yarın adıyla başladıq,
Qurtaraq, gəl, biz onunla, düşmüşük kardan bir az.
27.08.2011
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İlham pərimiz nazlıdır, asan ələ gəlməz,
Öz keyfinə düşməzsə dönər tənbələ, gəlməz.
Bir vergidir öz şairinə bil ki, xudadən,
Titrərmi, heç onsuz ürəyə zəlzələ gəlməz.
Onsuz nə qəzəl, yaxşı rədif, qafiyə olmaz,
Misralara səf-səf düzülüb, əl-ələ gəlməz.
Sözlər himə bənddir, eşidirlər onu yalnız,
Ol əlbəyaxa söz ilə, hey höccələ, gəlməz.
Qəlbimdə ocaq çatmağa boş sözləri yığma,
Gəlməz vecə, şair, belə vecsiz şələ gəlməz.
Yar ilə vüsal anları ol, gen qaçır, heyhat,
Hicran dəmimi görməsə zalım hələ gəlməz.
Təksən, Ələmi, bəs niyə gəlmir o pərizad?
"Neyçün,"- çığırıb, dur gecəni silkələ: "gəlməz?!"
13.11.2014
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Nədən ol büti-pərivəş dəxi bir bu yanə gəlməz,
Məgər ol xərabə evdən usanıb cəzanə gəlməz?
Ə.Nəbati

Gəlməz bəlalı yarım bir də cəhanə, gəlməz!
Neynir bu zülmü, tazə bir imtəhanə gəlməz!
Gahi yaxındadır o, gahi uzaqda hər dəm,
Yollarda qaldı yorğun, düşmüş ziyanə, gəlməz.
Tez gəl, desəydim əvvəl, bir an gələrdi canan,
Dövran dəyişmiş, indi pisdir zəmanə, gəlməz.
Aldatdı, hər nə verdi, zülm ilə aldı dünya,
Bilsə nədir bu alver, bir kəs dükanə gəlməz!
Bir də doğulsam, ey dil, mən yalvarımmı gəlsin,
Söylər, mələkdir artıq, eylər bəhanə, gəlməz!
Yox kimsə yarə bənzər, vəsf eylə, durma, şair!
Sözlər qalıbdır aciz, boş söz dəhanə gəlməz!
Gizlətdi qarə saçlar, ah, ay cəmalı məndən,
Bəxtim ki, qarə,.. dadə əğyar - şanə gəlməz.
Düşmə, Ələmi, eşqə, piranisən, deyirlər,
Neynim, bu boyda sevda gər, novcəvanə gəlməz?!
14.06.2018
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İllərlə görünmürsə nigarım gözə, gəlməz?
Bəlkə o mənimlə, utanıb, göz-gözə gəlməz?
Gözmuncuğu tək gözlərim üstündə olarsa,
Hifz eyləyər eşqim, daha yarım gözə gəlməz!
Duymuşdum, onun meyli var idi, bizə gəlsin,
Yalvarmalıyam, çünki, düşərsə üzə, gəlməz!
Kaş ovculuğumdan xəbəri olmaya yarın,
Bilsə tora düşmək var, o ceyran düzə gəlməz!
Eşqim elə ümmandı ki, qərq olsa əminəm,
Gər sahilə hey can ata canan, üzə, gəlməz!
Misraları cüt-cüt yoluna nərdivan etdim,
Qoymur qədəmin pilləyə, baxmaz sözə, gəlməz?!
"Ay üzlü, bulud saçlım" o dilbər gecələrdən,
Bir sirrdi, neyçün buyurub, gündüzə gəlməz?
Kor etdi gözün heyf Ələmi yar yolunda,
Yaş tökdü, görünmürsə nigarım gözə, gəlməz?!..
15.05.2015
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Gər eşqdə sən tək məni heç kim duya bilməz,
Bir kimsə də mən tək bu yola can qoya bilməz.
Tanrım sənə sonsuz bu gözəllikləri vermiş,
Ulduzlar əgər cəm ola saysın, saya bilməz!
Gəl, gəl ki, xəyalımda səni seyr eləyim mən,
Seyr etsə də, acgözdü, bu gözlər doya bilməz!
Hicran küləyi əsdi, yenilməz qaya oldum,
Yellər nə qopardı, nə apardı, qaya bilməz!
Göz yaşım axıtmaqla, məni kor eləyirsən?
Kor tutduğunu, bilmisən, əldən qoya bilməz.
Ney səsləri ətrafa yayır sirrimi, neynim?
Gizlində, dedim, xəlq, danışsam suya, bilməz!
Tərk et, Ələmi, cismini, get, yarə qovuş tez,
Gəlsin, dabanından soyacaq kim, soya bilməz!
07.10.2018
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Tənha gəzişir yar yenə bağdə, mənsiz!
Tapmır özünü düzdə, nə bir dağdə mənsiz!
Şeh göz yaşıdır, ağladı bülbül bu çəməndə,
Qəm-qüssəlidir qönçə də, yarpağ də, mənsiz!
Həsrətmi çəkibdir, saralıbdır, deyə bilmir,
Gizlincə nələrsə darıxır tağdə mənsiz.
Sahildə gəzərdik, sevinərdi bizi görcək,
Fəryad eləyir, dözmür o irmağ də mənsiz.
Düşdükcə ayaq izləri yarın, izim üstə,
Yarəb, sevinir gör necə torpağ də mənsiz!
Bəlkə də tapıb orda rəqibim, yenə fürsət!
Gahi sülənir solda, gəhi sağdə mənsiz!
Aldı məni məndən neçün afət bu çağımda,
Neynim, Ələmi, bəs belə bir çağdə mənsiz?!
14.03.2017
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Göylər necə yorğun, səssiz və səmirsiz!
Əhvalıma uyğun: səssiz və səmirsiz!
Qəlbim daha bomboş, cismimdə uğultu!
Gözlər isə dolğun, səssiz və səmirsiz.
Ahu kimi qəlbim - bir dərdin əlində,
Didməkdədi quzğun, səssiz və səmirsiz!
Yazdın mənə tale, ya Rəbb, pozuldu?
Güldü mənə pozğun, səssiz və səmirsiz.
Eşq aləmi qurdun,.. neyçün de, qururdun,
Uçmuşsa bu qurğun, səssiz və səmirsiz?!
Yoxsa o gülüstan, bülbül nəyə lazım,
Rəngi daha solğun, səssiz və səmirsiz?!
Şe'r ağlayır indi, yazmır Ələmi, ta!
Öz dərdinə vurğun, səssiz və səmirsiz!
06.07.2017
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Yenə də qar ələnir başıma səssiz-səssiz,
Qoşulubdur niyə göz yaşıma səssiz-səssiz?
Qərq edib busələrə, dərdimi bilməkmi dilər?
Nə deyim indi bu sirdaşıma səssiz-səssiz?
Elə bil daş asılıb, ağrı çəkən qəlbimdən,
"Daha düş",- yalvarıram daşıma səssiz-səssiz.
Ruhumu incidib ağrıtdı, rəqibə lə'nət,
Su qatır hər zaman o, aşıma, səssiz-səssiz.
Doğulub mənlə ekiz, gəldi bu dünyayə qəmim,
Dözürəm sevgili qardaşıma, səssiz-səssiz.
Baş qoyub, mən o dizin üstünə, rahət ölərəm,
Baxa bilsəm sənə - başdaşıma səssiz-səssiz.
Heç unutmam, Ələmi, ruhu gözəl sevgilimi,
Nəqş olub ruhuma, yaddaşıma səssiz-səssiz!
28.11.2015
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MÜXTƏLİF ŞEİRLƏR
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PIÇILDAŞ MƏNİMLƏ ÇİÇƏK DİLİNDƏ
Sən heç bilirsənmi mənim nəyimsən?
Köksümə sığınıb eşit, deyim: "Sən...
Sən mənim ətirli ağ çiçəyimsən!"
Qoxlayım, oxşayım, solma əlimdə,
Pıçıldaş mənimlə çiçək dilində!
Elə pıçıldaşaq, bilən olmasın,
Bu dəli sevdaya gülən olmasın,
Sevgidən bizim tək ölən olmasın,
Çiçək aləmində, çiçək selində!
Pıçıldaş mənimlə çiçək dilində!
Çiçəklər gör, necə pıçıldaşırlar!
Əsirlər, coşurlar, qucaqlaşırlar,
Sevib, bir-birinə nəğmə qoşurlar!
Nə böyük sevda var çiçək çölündə!
Pıçıldaş mənimlə çiçək dilində!
Ruhlar aləmindən toxun əlimə,
Bir az da yaxın gəl, yaxın əlimə!
Mələklər, həsədlə baxin əlimə!
Ayıra bilməzmiş bizi ölüm də!
Pıçıldaş mənimlə çiçək dilində!
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Bilməzdim, doğrudan Cülyetta varmış!
Mənimçün özünü oda yaxarmış!
Keçibdir o anlar, uzaqda qalmış!
Gülümsə önümdə, çiçək telində!
Pıçıldaş mənimlə çiçək dilində!
Pıçıldaş, pıçıldaş... çiçək dilində!
22.03.2013
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MƏN BÖYÜK SEVGİYLƏ SEVMƏK ÜÇÜNƏM
Güldü dodaqların al çiçək kimi,
Gəzişdi nəfəsim yanağın üstdə.
Bir zərif, titrəyən kəpənək kimi,
Qondu dodaqlarım dodağın üstə.
Heyif ki, ürkütdün o kəpənəyi,
Belə sevilməsə çiçəklər ölər.
Belə nəvazişlə, incə sevməyi,
Kəpənək eşqini duyanlar bilər.
Gözün niyə doldu, gözündən soruş,
Sevgisiz beləcə dolmaq olarmı?
Günahkar özünsən, özündən soruş,
Bu qədər sevimli olmaq olarmı?
Nə çoxdur qızaran, gülən çiçəklər,
Nədənsə, kəpənək tək səni seçdi.
Nə ovsun oxudu nadinc ləçəklər,
Kəpənək qəlbini oxladı, keçdi?
Unudub olmayan «olub-keçəni»,
Bəlkə də sən məni rədd etməlisən!
Lakin, sənə layiq gözəl sevgimi,
Çalışma, rədd edə bilməyəcəksən.
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Saxla bu sevgimi, sən dar gününə,
Son «gəlin paltarın»- ağ kəfən kimi.
Qucsun gül bədəni mənim yerimə,
Ruhumuz göylərdə qovuşan kimi.
Bu gözəl dünyaya gəlmişik neyçün?
Mən səni görən tək bildim neyçünəm!
Sən böyük sevgiylə sevilmək üçün,
Mən böyük sevgiylə sevmək üçünəm.
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PIÇILDAŞAN O YARPAQLAR
Yağış yağır narın-narın,
Layla çalır yavaş-yavaş...
Səndən ötrü yarpaqların
Üzündə yaş, gözündə yaş!..
Duyğularım çaşıb, qalıb,
Yaxındasan, uzaqdasan?
Bu günümdə axtarıram,
Dünəndəsən, sabahdasan?
Keçmişdəmi? Qayıt geri!
Gələcəkdə? Tələs bir az!
Sənsiz neynim bu günləri?
Yaşamağa həvəsim az!
Pıçıldaşan o yarpaqlar
Bəlkə bizdən danışırlar?
Sevişirlər bizim kimi:
Küsüşürlər, barışırlar...
Günəş doğur, örpəyini
Asta-asta çəkir yana...
O gülərüz Günəş kimi
Heyatıma doğulsana!
17.07.2018
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MƏN QORXURAM BU SEVİMLİ KÜLƏKDƏN
Sevəcəkmi mənim kimi o, görən,
Qucacaqmı o da məni ürəkdən?
Təlatümlə silkəliyib əsdirən,
Mən qorxuram bu sevimli küləkdən!
Onu öpüb mənə doğru əsirsə,
Bu həvəslə yanıma tələsirsə,
Bizim aramızda əsir-yesirsə,
Mən qorxuram bu sevimli küləkdən!
Mən qorxuram bu sevimli küləkdən!
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TƏSƏLLİ VER
Şeir desin gözlərinə gözlərim,
Gözlərini yumma, gülüm, bacarsan!
İstəyirəm, gözlərindən söz dərim,
Çəkinirəm, kirpiyinlə qucarsan!
Qucub, sonra salarsansa gözündən,
Öpə-öpə üzülərəm üzündən,
Yalvararam, yapışaram dizindən,
Məni atıb, gəncliyimə uçarsan?
Səni yoran gəncliyimdən incisən,
Geriyə qaç, neyləyirsən gənci sən!
Çox incəsən, qəlbimdə bir incisən!
Pıçıltını ürəyimə açar san!
Təsəlli ver, gülüm, bir az təsəlli,
De ki, yaşı olsa belə yüz əlli,
Yapışarsan Ələmidən yüzəlli,
Ürəyini yenə ona açarsan!
20.10.2018
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GİR QƏLBİMƏ
Saçlarının əllərim tək
Nə mehriban darağı var?!
Tumarlayar səhər, axşam,
Yəqin nəsə marağı var.
Bir busə ver, söz yerinə,
Gir qəlbimə - öz yerinə.
Dedim, baxım gözlərinə,
Dedin, yox-yox, yarağı var.
Sevgim sonsuz, dəniz qədər,
Qorxdunmu səni qərq edər?
Rişxənd ilə güldü gözlər:
«Dənizin də qırağı var».
Yarısərxoş baxan göz də,
Pıçıltı da, qırıq söz də,
Eyham vurdu, qəlbimizdə
Büllur sevgi çırağı var.
Neyçün qaçır, gəlmir ələ,
O ki, yanır atəş ilə?
Dada yetdi şirin hiylə,
Daddım, şirin dodağı var.
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Pıçıldaş mənimlə çiçək dilində
AĞLAYIRSAN
Susmur göz yaşların, ta sözə dönür,
Könül, vərəqlərə söz ağlayırsan!
Közərir sinəndə, söz közə dönür,
Od tutur vərəqlər, köz ağlayırsan?
Düzəl, gözlərinin çəkdiyi yola,
Qıyma, vüsal orda saçların yola!
Sevincin lal-dinməz göz yaşın ola,
Deyəm, nə gözəldir, düz ağlayırsan!
Nədir bu işkəncə, nədir bu ağı,
Bəzəndir hicranı bayramsayağı!
Hələ yetişməyib məhşər ayağı,
Ələmi, vaxtından tez ağlayırsan!
26.09.2018
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YANIR
Bu eşq məbədinin atəşi sönməz,
Alışır hər küncü, bucağı yanır!
İlahi sevgidir, bitməz, tükənməz,
Məni qucaqlayır, qucağı yanır!
Gözəldi bərq vuran zümrüd gözləri,
Şirin təbəssümü, nadinc sözləri!
Yenə dil-dil ötür bayaqdan bəri,
Bu dili yanmışın dodağı yanır!
Ələmi vurğundu oda, atəşə,
Elə rahət yanır, düşmür təşvişə!
Allaha şükr edir, çünki, həmişə
Evi yıxılsa da ocağı yanır!
24.11.2015
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DÜYMƏLƏR
Düzülübdür tər sinənə,
Nə gözəldir zər düymələr!
Neyçün acıq verir mənə,
Baxır birtəhər düymələr?
Axı, məndə nə günah var?
Məndə deyil ki, ixtiyar.
Gecələr mənsiz açılar,
Bağlanar səhər düymələr.
Gözəllər insafsız olar,
Düymələrdə insafmı var?
Əl vursam, qiyamət qopar,
Davakardır şər düymələr.
Naz eyləyib gülə-gülə,
Vurma qıfıl şirin dilə.
Dar bağlama, insaf elə,
Sinəni əzər düymələr!
Açılmayır, tilsimlidir,
Sirrini bağlayan bilir.
Şeir desəm görən, bir-bir
Qırılıb düşər düymələr?
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Qəflətən açılsa əgər,
Ələmi dadına yetər,
Deyər: «dəyməsin bədnəzər»,
Göz yumar, dözər, düymələr.
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BİR MƏN İDİM, BİR DƏ Kİ CANAN İDİ
Seyrə çıxan bağı, tutub əl-ələ,
Bir mən idim, bir də ki canan idi!
Şe'r oxuyan: gül elə, bülbül belə,
Bir mən idim, bir də ki canan idi!
Göydə yazılmış, dedi, fərmanımız!
Qurban Ona eşqə yanan canımız!
Şükr elədik, var belə imkanımız:
Bir mən idim, bir də ki canan idi!
Şirin imiş, al dodağı bal imiş!
Göz danışarmış, dilimiz lal imiş!
Dözmədi, "can, can" dedi, bihal imiş!
Bir mən idim, bir də ki canan idi!
Aşiq olanlar sevişə mən kimi,
Zövq alıram, görsəm əgər şən, kimi!
Rəbbimiz endirdi, de, göydən kimi?
Bir mən idim, bir də ki canan idi!
Gəlsin o şeytanı, dedik, lə'nətə,
Bəlkə o, təhrik eləyir şəhvətə?!
Şükr eləyən həm, bu gözəl qismətə,
Bir mən idim, bir də ki canan idi!
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Eh, bu xəyal idi, çevirdim sözə,
Tazə bahar ətri gəlir, təptəzə!
Eyləyib ümmid Ələmi - baməzə:
"Bir mən idim, bir də ki canan idi!"
07.04.2018
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TƏLƏS BİR AZ
Tələs bir az, hardasan?
Qovuşmağa ləngimə.
Külək kimi, yoldasan,
Əzizim, əs, səngimə!
Vüsalımız gendəmi?
Günahımız məndəmi?
Darıxmısan sən də-mi?
Gələndə bax rəngimə!
Uçaq, gedək, zövq alaq,
Səmalara yol salaq.
Qəzəldə şah beyt olaq,
Qoşul sən ahəngimə!
Alın yazım bir çələng!
Olub könül çərpələng!
Dodaqların verdi rəng,
Qədəhdə pürrəngimə.
Ömür keçir durmadan,
Ölək başa vurmadan?
Deyərmi kim, vurmadan,
Nə qaldı son zəngimə?
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Həyat gözəl, bəs nədən
Olur bizi göynədən?
Baxaq ona zirvədən!
Nəfəs verim, təngimə!
Əgər Ələmin mənəm,
Nədən bu qəm, ey sənəm?
Çətin ki, əldən verəm,
Vüsal keçər çəngimə!
04.07.2015
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ARA YAR
Məhəbbətdən tor qurub,
Məni saldın tora, yar!
Ovun sənə vurulub,
Atıb getdin hara, yar?
Küləklər qucar səni,
Saçlarını darayar.
Qısqanclıq sıxar məni,
Gözüm səni arayar.
Qarayanız deyilsən,
Gözləri qapqara yar.
Ağappaq geyinmisən,
Batmısanmı qara, yar?!
Sənə minnətçi düşsəm,
Gələrsənmi yar, a yar?
İnsafmı, ömrü boyu
Yarına yalvara yar?
İllər keçə, vallahi,
Can atacaq yara yar.
Eh... fərqi varmı axı,
Vurulubsa yara yar?
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Mən ölürəm səninçün,
Dərdimə tap çara, yar.
Sən də darıx mənimçün,
Axtar məni, ara, yar!
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MƏNİ XOŞBƏXT EDƏRSƏNMİ?
Ürəyimə heç nə yatmır,
Bilirəm ki, nəsə çatmır,
Duyğumu kimsə oyatmır…
Bəhanəmi kəsərsənmi?
Məni xoşbəxt edərsənmi?
Dodaqlar yanmaq istəyir,
Sinənə qonmaq istəyir.
Saçım daranmaq istəyir,
Sən meh olub, əsərsənmi?
Məni xoşbəxt edərsənmi?
Göz yumulur, yuxum, dağıl!
Bihuşammı, kəsmir ağıl?
Qurtarmasın sevgi-nağıl!
Bu nağılsız dözərsənmi?
Məni xoşbəxt edərsənmi?
Biri vardı, biri yoxdu…
Nə lazım, üç alma çoxdu,
Biri bəsdir, gözüm toxdu,
Almam mənim, düşərsənmi?
Məni xoşbəxt edərsənmi?
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Ürəyini azad burax,
İstəyirmi, uzaq duraq?
Ayrılanda ağlayaraq,
Gözlərimdən öpərsənmi?
Məni xoşbəxt edərsənmi?
11.01.2011
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YETİM ŞEİRLƏRİM
Bu sevginin günahı nə, dərdi nə?
Yetim qaldı aramızda, deyəsən.
Qəbahətmi, sahib durmaq eşqinə,
Əlac yox bu bəlamıza, deyəsən.
Mən yazdığım şeirlər də yetimdir,
İçin çəkib, anasını soraqlar.
Vallah-billah, dünya ölüm-itimdir,
İnsaf elə, analıq et, nə olar?
Həkim, durma, doğra məni, kəs məni,
O dunyadan çağırır bir səs məni...
Bu dünyada arasa bir kəs məni,
İnsaf edər yaramız da, deyəsən.
Sığarmı qanuna həddi eşqimin?
Qanun qarşısını ala bilərmi?
Qanunsuz doğulmuş şeirlərimin,
Qanuni anası ola bilərmi?
Hər zaman belədir, əzizim, öncə,
Gələrkən məhəbbət qanuni olmur.
Qonur könüllərə tezcə, gizlicə,
Olsa da, sonradan qanuni olur.
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Bütün kainata hakimdir sevgi,
Ona ülviliyi Tanrım veribdir.
Məcnunun sevgisi, Leylinin eşqi,
Hansı qanunlarla tənzimlənibdir?
Çox ögey analar çıxacaq üzə,
Şeir balamızın anası olsun.
Çətin ki, dözəsən, gəlsən üz-üzə,
Qoyma, özgələrin balası olsun.
Necə də oxşayır onlar, bax, sənə,
Övlad anasına oxşayan kimi!
Səni çox istəyir onlar baxsana,
Elə mənim kimi çoşqun, səmimi.
Birisi kövrəkdir, duyğusü dərin,
O biri nazlıdır, nəvazişlidir,
Biri zarafatcıl, hərdənbir həlim,
Hərdən də dəlisov... Sənin kimidir!
Hara qaçaçaqsan bu körpələrdən?
Səni izləyirlər qarabaqara.
Öpüb məhəbbətlə gizlində hərdən,
Başını tumarla, telini dara.
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Qoysan da özünü bilməməzliyə,
Onsuz da, bilirsən onlar sənindir.
Yetim şeirlərim çətin gözləyə,
Bir də görəcəksən sənə qənimdir!
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TƏLƏSMƏ
Dəymisənsə nazlı yarın xətrinə,
Tez tələsib salma səsə, küsdüsə.
Yaxşı düşün, istəyəcək xətri nə?
Səbrini bas, getmə kəsə, küsdüsə.
Diqqət elə, gör, nə düşüb könlünə,
Mehriban ol, əllərin al əlinə,
Güc ver indi, durma, şirin dilinə,
Şerini de birnəfəsə, küsdüsə.
Sanma, Ələmi, işi mən korladım,
Düz deyirəm, nə mənası, aldadım?
Küsməyin öz ləzzəti var, bil dadın,
Küsdürüb hey, düş həvəsə, küsdüsə.
21.06.2011
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ÖLMƏZMİ?
Vüsal yolumuz sökülüb,
Gözüm o yola dikilib…
Hicran yolumdan çəkilib,
Yola gələrmi-gəlməzmi?
Səhv edirəm, anlamışam,
Özümü çox danlamışam…
Yenə onu yanlamışam,
Salam verərmi-verməzmi?
Sənin gülün mənim! Gülüm,
İzn ver, ətrini bilim!
Gülsün mənlə, mən də bilim,
Mənsiz gülərmi-gülməzmi?
Yarım göyçək, istiqanlı,
Çox ərköyün, həm eyhamlı,
Sınsın əlim, bu tikanlı
Gülü dərərmi-dərməzmi?
Fikirlərin pərən-pərən,
Bumu, səni düşündürən?
«Bir az da naz etsəm, görən,
Əli ölərmi-ölməzmi?»
25.01.2011
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KİMİN OLACAQ?
Sənin gözəlliyin işğal edilib...
Neyləyək, qoy olsun, belə qalacaq.
Duyğular aləmin fəth edilməyib,
Görəsən, o aləm kimin olacaq?
Şirin dodaqların öpülüb bərk-bərk,
Kim deyib onlara: «çiçəkdən göyçək»?
Duyğu aləmində başqadır istək...
Görəsən, o aləm kimin olacaq?
Mənim xəyalımın oldun hakimi,
Qınama özünü gunahkar kimi,
Olsam xəyalının adi sakini,
Görəsən, o aləm kimin olacaq?
O aləm sanki, bir bakirə qızdır,
Kimsə toxunmayıb, toxunulmazdır!
Bacarsan buraxma, məni də azdır!
Görəsən, o aləm kimin olacaq?
Bilməm, bu nə sevda, bu nə həvəsdir?
Sənin xəyalına gəlmək əbəsdir,
Mənim xəyalımda görüşsək bəsdir.
Görəsən, o aləm kimin olacaq?
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Bu gecikmiş sevgi gunahmı, savab?
Axtarma, suala, axtarma cavab.
Bu sevda yolunda gətirməsəm tab,
Görəsən, o aləm kimin olacaq?
Tələsir Ələmi,vaxtı daralıb,
Mənmi dərdin çəkim, mənəmi qalıb?
Ölüm ayağında hey xəbər alıb,
Görəsən, o aləm kimin olacaq?
Görəsən, o aləm kimin olacaq?
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DEMƏYƏ BİLMİRƏM
Köynəyin buludtək yumşaq və mavi,
Göylərdənmi endin, mələk-səmavi?
Rəngin səndən alıb, olub de, mavi?
Ya sən bənzəmisən göyə, bilmirəm.
Deməyə bilmirəm!
Deyə bilmirəm!
Titrək dodaqların cadar-cadardır!
Qızarır, ay aman alışacaqdır!
Demə ki, heç sənə dəxlimi vardır!
Məni cəlb eləyir niyə, bilmirəm!
Deməyə bilmirəm!
Deyə bilmirəm!
Mən səni o qədər əzizlədim ki!..
Sən mənə o qədər naz eylədin ki!..
Dözmədin? Xəfifcə tez söylədin ki,
Gəl, daha xətrinə dəyə bilmirəm,
Deməyə bilmirəm!
Deyə bilmirəm!
04.06.2012
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PİYALƏ
Xəyalları çəkib onu uzağa...
Can atsam, da çatammıram vüsalə!
Dayanmısan yarla dodaq-dodağa,
Nə xoşbəxtsən, bəxtəvərsən, piyalə!
Yoxdu heyif, bir busəlik cürətim,
Bircə anlıq vüsalıma çatım mən.
De, mey dadan o ləblərin ləzzətin
Piyalənin ləbindənmi dadım mən?
Neylədin sən, neyləyirsən piyaləm,
Axır axı yarın ahu gözləri?!
Mən özüm də bu hal ilə bihaləm,
Eşitmirmi pıçıltılı sözləri?!
Xəyalların ağuşundan çıxmır o,
Saçlarını tumarlaram xəyalən!
Nə olsun ki, məhəl qoymur, baxmır o,
Ad qoyuram ona: "mənim Xəyaləm!"
Səs-səmirsiz ürəyimə sığınır,
Sızıldayır, ovunmayır bu naləm!
O güldodaq neyçün məndən yayınır?
Onu məndən ayırma sən piyaləm!
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Şimşək çaxdı?! Göz yaşları yağışdı!
Ovundurum tel-tel axan selləri?
Aman Allah, bax, bu necə baxışdı?!
Çiynimdədi, üzümdədi əlləri!..
Arzulardım bu bir anli bir günü,
Bax, beləcə mənim oldu bu laləm!
Bir sevgiyə qurban verdin ömrünü?!
Salamat qal, düşdün yerə, piyaləm!
06.10.2013
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KÖKSÜMƏ SIĞIN
İlahi, bir belə yük olmaz axı,
Kədər yığın-yığın, dərd yığın-yığın!
Hərə min dərd qoyur hər dərdim üstə!..
Demisən, gətirin, çiyninə yığın?!
Gəzirəm bu yüklə belədən-belə...
Yaşamaqdımı bu, yoxsa bir tələ?
Sənmi tapşırmısan, azmı bu şələ,
De, sonu yoxdumu bu tapşırığın?
Daha gücüm çatmır, titrəyir dizim!..
Lal baxma gözümə, gözü nərgizim!
Mən səni sevirəm, nolar, əzizim,
Dinlə ürəyimi, köksümə sığın!
29.05.2017
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NƏDƏNSƏ
Aramırıq, axtarmırıq, tapmırıq,
Nə sən məni, nə mən səni, nədənsə!
Can atmırıq, arzulara çatmırıq,
İncimisən, qına məni, nədənsə!
Xatirələr yaddaşımda yorulur,
Gecikirsən, ocaq sönür, qor olur,
Gözləməkdən gözüm nolsun kor olur,
Gözləyirəm hədiyyəni, nədənsə!
Şux baxışla ürək ağrım azalar,
Mənə məlhəm səncə hansı söz olar?
Baxışlarla söz qandıran az olar,
Unutmuram sən deyəni, nədənsə!
Xəyallarla qanadlanıb uçurduq,
Məktub yazıb göyərçinlər uçurduq...
Vüsal adlı bir yuvanı uçurduq,
İsitmədin üşüyəni, nədənsə!
Saçlarına düşüb çoxdan Əli, dən!
Kimdir mənə o qeybdən əl edən?..
Gəl, qurbandı nə istəsən Əlidən,
Borclu qaldıq son busəni nədənsə!
27.10.2013
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RUHLAR ALƏMİNDƏ GÖRÜŞƏNƏDƏK
Səni bu dünyada görməyəcyəm,
Vüsal qönçələrin dərməyəcəyəm,
Bu ömrü əzabsız sürməyəcəyəm.
Bir az o dünyada həsrətimi çək,
Ruhlar aləmində görüşənədək.
Dedin, dərd əlindən qaçıb gedirəm,
Bu fani dünyadan köçüb gedirəm,
Haqqın dərgahına uçub gedirəm!
Köksümə sığınıb deyəydin gərək:
Ruhlar aləmində görüşənədək!
Nə üçün sevgimiz, nisgilli olsun?
Hər çiçək, hər qönçə bülbüllü olsun!
Adın tək qəbrin də qoy güllü olsun.
Səpim üzərinə indi gül, çiçək,
Ruhlar aləmində görüşənədək.
Sən orda kimsəsiz, mənsə bu yanda,
Yoxdur sənin kimi məni duyan da,
O xoşbəxt illəri arzulayanda,
Çək kədər yükünü, qəm yükünü tək,
Ruhlar aləmində görüşənədək...
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AY CEYRANIM
(Sonuncu dəfə ayılarkən, şövq ilə bəzənib,
«Ay ceyranım» saz havasını dinləmək istəmişdin)

Sənmi vəfasız, dünyamı?
Qaçıb getdin, ay ceyranım!
O dünyaya bu dünyanı
Satıb, getdin, ay ceyranım!
Sənsiz kəsilməzmiş ahım,
Sığınmağa yox pənahım,
Bilmədim, nəymiş günahım,
Atıb, getdin, ay ceyranım!
Son arzunla gör, neylədin,
Bəzəndir məni, söylədin,
Əllərinlə rəqs eylədin,
Yatıb, getdin, ay ceyranım!
Səsləndi o saz havası,
Nəydi qəlbin təmənnası?!
Bir an yaşamaq sevdası!
Çatıb, getdin, ay ceyranım!
Bəzənmişdin humay kimi,
Yoxdu hay bu haray kimi,
Dan söküləndə, Ay kimi
Batıb getdin, ay ceyranım!
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Doymadım, sevimli qadın,
Bildim ki, sən də doymadın.
Əliyçün «Ələmi» adın
Tapıb, getdin, ay ceyranım!
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NİYƏ GƏLDİN?
(İztirablı çağlarımda iş otağıma
bir göyərçin girmişdi.)

Ey quşcığazım, ömrümə neyçin, niyə gəldin?
Ürkək baxan ey göycə göyərçin, niyə gəldin?
Göndərdi səni kim axı ruhlar diyarından,
Söylə mənə bir müjdə varınmı nigarımdan?!
Uçdun deyəsən sən mənim öz arzularımdan...
Çarən hanı cismimdəki keyçin, niyə gəldin?
Ürkək baxan ey göycə göyərçin, niyə gəldin?
Tənhamı qalıbsan de görüm, sən də mənim tək?
Tale bizə olmuşmu bu aləmdə qənim tək?!
Ey dərdü-qəmin səbr ilə mən tək çəkənim tək,
Qismət bizə dərddir, bu gileyçin niyə gəldin?
Ürkək baxan ey göycə göyərçin, niyə gəldin?
Sevdalı sözə bəlkə sənin ehtiyacın var?
Quşlar gözəli, dərdə şeirsə əlacın, var!
Sevdim səni, öpdüm səni, şahzadə, tacın var!
Çəkdikcə sığal tükləri çin-çin, niyə gəldin?
Ürkək baxan ey göycə göyərçin, niyə gəldin?
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Sən nazlı gözəl, nazına vurğundu xəlayiq!
Bu nazü-nəvaziş mənə, yalnız mənə layiq!
Qəlbimdə həzin ney səsi vardır sənə layiq!
Gəldinmi düzün söylə, o neyçin, niyə gəldin?
Ürkək baxan ey göycə göyərçin, niyə gəldin?
Uç-uç ki, səmalar, gözəlim, qoy sənin olsun,
Şadlan və bacarsan, bu sənin son qəmin olsun!
Gözlər Ələmi yarı sənin tək, əmin olsun,
Verməz ki, sual heç ona: neyçin, niyə gəldin?
Ey quşcığazım, göycə göyərçin, niyə gəldin?
21.01.2014
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İNSAFIN HANI?
- İnsafın hanı bəs, bizi tərk etdin, əzizim!
İncitməz idin sən bizi,.. incitdin, əzizim!
Sənsiz töküb aləm bizə göz yaşları, ağlar,
Səssiz və səmirsiz, gülərüz getdin, əzizim!
- Getmişsə də cismim, sizi ruhum hər an izlər,
Əvvəlki kimi, gizlicə oxşar və əzizlər,
Qəlbən yaşadın siz məni, rahət olaram mən,
İncitməyəsiz ruhumu,.. hərdən dola gözlər.
27.01.2017
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SEVƏN TAPILAR
Ehey! Yarla qoşa gedən,
Əl-ələ, baş-başa gedən,
Eşqi daşa-daşa gedən,
Mənim də bəxtim açılar!
Məni də sevən tapılar!
Mavigözəm, dəniz kimi,
Kim var mən ağbəniz kimi?
Sevilsəm, çöhrəniz kimi,
Mənim də çöhrəm açılar,
Məni də sevən tapılar!
Qəlbim saf, paxıl deyiləm!
Yüngül, kəmağıl deyiləm!
Mən varam, nağıl deyiləm!
İşgüzaram, tayımmı var?
Məni də sevən tapılar!
Bərbəzəksiz alyanağam!
Gülməsəm də, güldodağam!
Bəyəm, mən qaraqabağam?
Açılar bir gün qapılar,
Məni də sevən tapılar!
05.03.2011
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SƏNİ BAĞIŞLAR
«Sevirəm» demə tez, deməyə bilsən,
Sına hisslərini, bir az da sına.
Çox da ki, bu sözü çox gözləyirəm,
Doğrusu, qəlbim də az qalıb sına.
Yox-yox, yarıkönül gətirmə dilə,
Mənim xatirimə söyləmə sən, sus!
Əgər demirsənsə, dözürsən hələ,
Deməyə bilməsən, de onda yalnız.
Yaş ötür, durmadan ağarır saçlar,
Gözləyir yolunu bir kəs dünyada.
Əzizim, ağ saçlar səni bağışlar,
Gəlsən ömrümüzün son anında da.
Bizi dəli edib bu dəli sevgi,
Biz nə istəyirik bir-birimizdən?
Qaçırıq, əl çəkmir bu zəli sevgi,
Qaçmaq istəmirik çünki, ürəkdən.
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DEMƏSƏN DƏ
Sən, ey məni izləyən,
Xəyalında gizləyən,
İstəyirəm, gözləyəm,
Hey səni əzizləyəm!
Mənim tək elə sən də,
Desən də, deməsən də!
Bizə çox eylər əsər,
Qəlbində tellər əsər,
Dodaqlar, dillər əsər,
Yanaqda sellər əsər
Həsrətlə yel əsəndə!
Desən də, deməsən də!
Məni mən tək duyanım,
Ey sevgimə həyanım,
Sən gül, nura boyanım,
Qoy, qarşında dayanım,
Bircə anlıq, küsəndə!
Desən də, deməsən də!
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Sən eşqimlə yanırsan,
Neyçün axı, danırsan?
De, günahmı sanırsan,
Məndənmi utanırsan?
Ay dəli, beləsən, də!
Desən də, deməsən də!
21.02.2012
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QORU, GÖZÜM NURU
Yanmaq istəmədin bu eşq oduna,
Soyuqluq yaraşmaz sevgi adına,
Odum, çətin, yetə bir də dadına,
Qalmadı istisi, ocağın qoru...
Qoru, gözüm nuru, özünü qoru!
Mənə nisgil qaldı o keçmişlərdən,
Nə görüb, nə daddım yetişmişlərdən?
Heç, qismət deyilmiş dərilmişlər də,
Tağlar ələk-vələk, bostan da uru...
Qoru, gözüm nuru, özünü qoru!
Sən məni hamıdan oğurlamısan.
Sən mənim qəlbimi sehrləmisən,
Nə üçün, kim üçün möhürləmisən,
Ey oğrun baxışlım, ey qəlbi oğrum?
Qoru, gözüm nuru, özünü qoru!
Mən dada bilməsəm bal dodağından,
Axacaq, arabir, yaş yanağından?
Çəkinmə, əzizim, el qınağından,
Sən aydan arısan, sudan da duru,
Qoru, gözüm nuru, özünü qoru!
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Deməyək, ayrıyıq, daha nəyim var,
Sənin hər izini izləyənin var,
Mənimsə göylərdə gözləyənim var,
Mən uçub gedəndə göylərə doğru,
Qoru, gözüm nuru, özünü qoru!
Əsir ömrümüzü kəsən küləklər,
Xəlbiri oynadıb, hanı ələklər?..
Kaş, bir də oyana nadinc kələklər,
Uçurub dağıda səndə qüruru...
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QALASAN İSTİ XƏYALLARDA
Gəldi qış fəsli, bayırda dəli, çılğın yel əsir,
Bu dəli bilməyirəm heç, hara neyçün tələsir,
Baxıram pəncərədən mən, ürəyim tel-tel əsir,
Nəyə lazımdı çıxıb çöldə-bayırda azasan?
Qalasan isti xəyallarda, şeirler yazasan!
Qorxuram, indicə bax, qaz da, işıq da kəsilə,
Xeyri olmaz ki, danışsan nə qədər mərkəz ilə!
Telefonda qızışıb, qeybət edib bir kəs ilə,
Söyəsən, söylənəsən?.. Yox, kimə lazım qızasan?
Qalasan isti xəyallarda, şeirler yazasan!
Geyinib kürk, papaq, yorğanı üç qat edəsən,
Ehtiyac yox ocağa, bax belə isbat edəsən!
Yeri var, mey dadasan, keyfini babat edəsən,
Qələmi əldə tutub tez, özünü toplayasan,
Qalasan isti xəyallarda, şeirler yazasan!
Bir xəyal eyləyirəm, neyləyir əsgər balamız,
Əl tətikdə dayanıbdır, üşümür nər balamız?
Sağsalamatmı görən, orda hünərvər balamız?
Gedəsən, orda ona təptəzə səngər qazasan!
Qalasan isti xəyallarda, şeirler yazasan!
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Arabir boylanıram, kəsmədimi qar hələ də,
Qızınıb bır balaca başlamışam var-gələ də,
Kişi, şükranlıq edib indi - bu son mərhələdə,
Ürəyindən çalışıb qüssəni, qəmi pozasan,
Qalasan isti xəyallarda, şeirler yazasan!
Ələmi, kaş bu gün bir kərə bəxtin gətirə,
Tez motal pendirini yağ ilə büksün fətirə,
Lumulu çay və mürəbbə, özü yarın yetirə!..
Düşünürsənsə bu cür, sağ çıxacaqsan yaza, san!
Qalasan isti xəyallarda, şeirlər yazasan!
30.01.2014
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DÖNÜB, MƏNƏ GÜLÜMSƏ
Sevgimizin ömrü hələ bitməyib,
Ümid baxır, mənimlədir, itməyib,
Nə qədər ki, ayaqların getməyib,
Çarəsi var, qəlbin dilim-dilimsə:
İnsaf elə, dönüb, mənə gülümsə!
Çəmənlikdə gülümsəyən gül nə çox!
Yadlar görsə üzəcəklər, gülmə çox!
Ləçəklərin jaləsini silmə çox,
Dodaqların məni sevən gülümsə,
İnsaf elə, dönüb, mənə gülümsə!
Səni sevdim, məgər çoxmu gunahım?
Bu günüm xoş, nə olacaq sabahım?
Qənim ola taleyimə tamahım,
Gözləyəcəm, sonu biləm ölümsə!
İnsaf elə, dönüb, mənə gülümsə!
Sevgi olub həyatımın mənası,
Mən sevgiylə yanasıyam, yanası.
Bağışlayar uşaqların anası,
Ələmi, tək günahkar bu dilimsə.
İnsaf elə, dönüb, mənə gülümsə!
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ARABİR
Kaş ki, mən kövrəlib, şeir yazarkən,
Gələydin, qəlbimi duyan, arabir!
Xəyalım axtarıb səni, azarkən,
Onu öz yoluna qoyan, ara bir!
Özün demirdinmi, mənə bağlısan?
Mən sənin kimiyəm, vallah, haqlısan.
Fikrim səninlədir, nə maraqlısan?!
Fikrimdə ol mənə həyan arabir.
Qəlbindən keçəni düz deməsən də,
Sənin olcağam, döz, deməsən də!
Neynək sən yolumu gözləməsən də,
Çaşıb, yolum üstə dayan arabir.
Çağlayır sevgimiz, tükənən deyil,
Ox çıxıb kamandan, o, dönən deyil!
Səni yandıran od heç sönən deyil,
Yanarsan, Ələmi, oyan arabir.
16.10.2010
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BADƏ – SƏN
Toxundurub aram-aram ləbə ləb,
Mənə baxıb qızarırsız: badə, sən!
Ləbində bal, badəndə al ləbələb,
Baş açmıram, sənmi - badə, badə - sən!
Sərməst olub, qollarıma yar aşır!
Qollarını tez boynuma, yar, aşır!
Badə yara, yar da yara yaraşır!
Boynun incə, dodaqda mey - badəsən!
İki badə arasında əsirəm!
Ötürdükcə busələri əsirəm!
Görürsən, yar dodaqları əsir, əm!
Vermə gözəl bu fürsəti badə sən!
Necə deyim, yanır yarəm, yarə bəs?
Qoy meh əssin, sağalmasın yarə bəs?
Badi-səba, əsmə, deyir yar, əbəs,
Ələmiyçün mənim sevgim - bad əsən!
20.09.2012
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MÜBARƏK
Gəlir ömrümüzə təzə il, gəlir,
Bol sevgi gətirsin, ilin mübarək!
Dilin dodağımda bal tək əriyir,
Balın nə şirindir, balın mübarək!
Üzümə toxunan telin mübarək!
Əlimdə titrəyən belin mübarək!
Boynuma dolanan qolun mübarək!
Sinəndə öpdüyüm hilin mübarək!
Mən səni xəyalən hey izləyirəm,
Fikrimdə qucuram, əzizləyirəm,
Mən səndən, əzizim, gül gözləyirəm,
Nə vaxt deyəcəyəm, gülün mübarək?
31.12.2012
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AĞLATSIN
Kökdən düşübdü tar könlüm,
Kim kökləsin, kim ağlatsın?
Çal, segahla yatar könlüm,
Mizrab döyüb, sim ağlatsın.
Necə dözüm eyhamlara,
Cavanlıq hara, mən hara?!
De mənə söz atan yara,
Qorxuram, him-cim ağlatsın!
Çal, od alım "Kərəmi"dən,
Kərəm eylə, kərəm edən!
Biri bağlı qırx düymədən,
Məni də tilsim ağlatsın?
Can qurtarmaz ölüm ilə,
Çox oynama külüm ilə,
Xoşbəxtdim öz Əslim ilə,
Məni öz Əslim ağlatsın!
Tanrı verib, döz hökmünə,
Əməl edir tez hökmünə.
Hönkür çəkib öz hökmünə,
Ağlasın tanrım, ağlatsın!
14.07.2013
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GİRMƏ GÖZÜMƏ
heyif durub göz-gözə
gözlərimiz gülmədi
mənimçün yaranmış o
heç mənimçün ölmədi
gözüm itikçi olub
tapmır baxışlarını
izi itirər axı
saxla yağışlarını
çöldə üşüyürəm tez
qaldır kirpiklərini.
söylə, kimə vermisən
mənim doğma yerimi
daha yağışlar yağmır
gözüm səndən su içmir
göz yaşların quruyub
səndə quraqlıq keçir
gözün kimdə qalıb, ya
gözün kimə düşübsə
girmə gözümə daha
gözümdən ki, düşübsən
25.02.2015
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ANAM
Hələ süd qoxusu burnumda qalıb,
Anamçün burnumun ucu göynəyir!
Dediyi laylalar yadımda qalıb,
Anamsız laylalar görən neyləyir?
Köksünə sığınıb, "ana" demədim,
Desəydim, bilirdim gözəl səslənər!
Eh, "bacı" sözünə öyrəşdi dilim,
Demişdi: "belə de, mənə gülərlər".
Bəlkə fikirləşib, balam neyləyər,
Ana itirəndə "ana" kəlməsin!
Balamı ağrıdar, dili göynəyər,
İndidən bu sözə qoy öyrəşməsin!
"Bacı" hamımıza müqəddəs sözdü,
Mənimçün daha bir mənası da var.
"Bacı" "ana" qədər mənə əzizdi,
Analıq edirlər mənə bacılar!
26.02.2015
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OYNADI
Açıldı, çox şükür, bir səhər yenə,
Yuxudan oyanıb, quşlar oynadı!
Bir gül bağışladı bir gözəl mənə,
Əyilib, düzəlib, qaşlar oynadı!
Diksindi ömrümün cavanlıq çağı,
Dindirdim, açıldı qaşı-qabağı,
Titrədi sinəsi, dili, dodağı,
Güldü, kirpiklərdə yaşlar oynadı!
İstədi söz qoşsun ona Ələmi,
Qondu barmaqlara şair qələmi...
Əlləri titrədi,.. bu zəlzələmi?
Daş yağdı başına, daşlar oynadı!
17.05.2015
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NƏVƏLƏRƏ
Yenə də boynuma nə sarılıbsan?!
Doymuram, mələyim, şirin dilindən!
Nənənin əlindən məni alıbsan,
Yəqin ki, onu da mənim əlimdən!
Ata-anasından qaçıb gizlənib,
Baba qucağında yenə bu dəcəl.
Hələ bantına bax, necə bəzənib,
Bantı tək bəxti də kaş olsun gözəl!
Hanı, xəbər tuta indi nənəsi,
Mənlə işi yoxdu, onu qısqana...
Övlad ağacının şirin meyvəsi,
Xoşbəxtdi, qismətsə əgər bağbana.
Talein ən şirin anlari budur,
Sayasan onları, gəlməyə saya!
Nənələr, babalar özün unudur,
Elə ki, nəvələr gəlir dünyaya.
27.06.2015
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SONUNCUM OL
Çox oldu, çox, deyəsən,
Məndən sevgi oğrusu.
Əlüstü sevgilərdən
Xoşum gəlmir, doğrusu.
Bilirdim ki, olacaq
Bir gün bunun sorğusu...
Boş qoyma ürəyimi,
Dolursan, sonacan dol!
Mən sənin ilkinəmmi?
Sən mənim sonuncum ol!
Keçənlər dönməz geri,
Olmalıydı olanlar.
Hərəsi bir dərd çəkib
Məni dərdə salanlar.
Nə varsa sənin olsun,
Bəsindirmi qalanlar?
Çıxmısansa bu yola,
Tez gəl, sənə yaxşı yol!
Mən sənin ilkinəmmi,
Sən mənim sonuncum ol!
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Mən sevgi aləmində
Baş olmuşam, əzizim!
Ən sevdalı gözlərdə
Yaş olmuşam əzizim!
Tale məni dəyişib,
Daş olmuşam, əzizim!
Bu daşı əritməsən,
Vaxtsız - açılmamış sol!
Mən sənin ilkinəmmi?
Sən mənim sonuncum ol!
29.06.2015
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SƏRBƏST ŞEİRLƏR
sən oksigensən...
qiymətlisən...həyat üçün...
sənin qiymətini vermirlər...
mənisə qiymətləndirirlər... ölürlər mənim üçün...
bilirlər axı mən oksidləşmirəm
* * *
qonşumuz oksigen xanımın iki ekiz uşağı var
hidrogen adında
hərəsi bir əlindən tutub
gəzişirlər
su kimi şirindilər
* * *
uran oğlu uran yüngüllük eləmə...
ağırlaş bir az...zənginləş...
yoxsa kimə lazımsan...
xeyirəmi yarayacaqsan şərəmi ...
özün fikirləş
* * *
özünü gümüş yerinə qoyur
bığı boz Aiümınum kişi
parıldayır danışanda gümüşü dişi
dözümlüdür yaxşı keçirir
cərəyan xəstəliyini
02.07.2016
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GÜLÜMSƏ
üzünə gözəl bir qız şəkili
çəkmisən nənəcan
təbəssümü gözəl
yanaqları şirin
dişləri dürdanə...
heyif ... eyibi var bir danə:
baxışları nigaran
illərin o tayından
gəlib çata bilmir bu dəcəl qıza
ürək qoymusan nənəcan
bu şəkilə bilirəm
heyif ki
döyüntüsünü yaxşı eşitmirəm
mən qulağı batmış...
gülümsə mənə
gülümsə nənə
gözəl qız... gülümsə yenə
13.05.2018
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TƏK SƏBİR
Nazlı ceyranım,
gəzmə bağ(i)də,
gəldi tək səbir!
Dözmürəm bu gün,
nəfsim oldu ta
vəhşi bir bəbir!
Kimsə yoxdu, bax,
bir haray çəkə,
bağ(i)ban yatıb,
Sən də qaçma ta,
yoxdu faidə,
salma hay-həşir!
Əl atım, tutum,
incədir belin,
sıxmaram daha,
Qoxlayım bir az,
müşkün hardadır,
hey saçır ətir!
Qarə gözlərin
baxdı naz ilə,
hal(i)dən düşüm,
Bir də halə tez
gəlməyim - çətin,
vaxtımız keçir!
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Vəsf edim, gülüm,
qoy baxım sənin
xəttü xalinə,
Ayədir üzün,
xətm edim, öpüm
sonra birbəbir!
Dərd-qəm mənə
neyləyər, gülüm,
varsa sevgimiz,
Yağsın üstümə,
qorxmuram daha,..
eşqimiz - çətir!
Şükr edir, necə,
Əl'əmi bu gün,
bəs neçün, nədən?!
Ta inanmaz o,
nəhsdir, desə
kimsə, tək səbir!
05.09.2018
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SÖZ ADAMI
Bəlkə də yaşayır son günlərini,
Qəbir yeri hazır, vəsiyyət hazır!
Ver ona, gecikmə, tez dəftərini,
Qəlbində bu adam şeirlər yazır!
Əl əsir, diz əsir, vücudu əsir,
Fəqət, dilindəki şeirlər əsmir!
Arabir dayanır, sözünü kəsir,
Bir az vaxt uzadır yəqin,.. tələsmir!
Yığıb dostlarını, qohumlarını,
Kiçiklə, böyüklə o, halallaşır!..
Dünya yaraşdımı ona bilmirem,
Hər iki dünyaya o, çox yaraşır!
13.09.2018
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BİLİRƏM EEY, BİLİRƏM!
Darıxıram sənin üçün, əzizim,
Elə sən də,.. bilirəm eey, bilirəm!
Gələrsənmi, yol çəkir eey gözlərim?
De: "yoldayam, gəlirəm eey, gəlirəm!"
Üşüyürəm, kəsir məni sazaqlar!
Ruhun gəlsə, öpüb, məni qucaqlar?
Olacaqmı, dediyimiz o çağlar?
Sənin üçün ölürəm eey, ölürəm!
Gizlənibsən bəlkə, məndən, "kələyim",
Səni tapmaq şirin arzum, diləyim!
Doluxsunma, bu gün!.. Mən də, mələyim,
Göz yaşımı silirəm eey, silirəm!
Ruhun, hər an başım üstdə çərpələng,
Səninkidir qövsi-quzeh rəngbərəng?
Eşqə saldın Ələmini çox qəşəng,
Dəli olub,... gülürəm eey, gülürəm!
07.02.2019
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AZƏRBAYCANLI MARŞI
Türkük, talışıq, kürdük, avar, ləzgi, tat,.. ey can,
Biz - azərbaycanlı, vətən - Azərbaycan!
Yarəb, neçə millət, neçə soykök,.. necə zəngin!
Tərif eləyim hansı gülün mən bu çələngin?!
Göy qurşağı tək, bərq vurur hər biri rəngin!
Göylər bu şəfəqlərlə nə xoşbəxt, al-əlvan!
Biz - azərbaycanlı, vətən - Azərbaycan!
Zümrüddü cəmən, aldı şəfəq, mavidi göylər!..
Dan ulduzuna altun hilal eşqini söylər!
Bu bayrağımız, xalqım onunla nələr eylər!
Birlikdə, zəfərlə yazarıq şəninə dastan!
Biz - azərbaycanlı, vətən - Azərbaycan!
Burda yaşayan hər kəs ilə ülfətimiz var!
Sadiqsə vətəndaşlığına, rəğbətimiz var!
Hər dinə və imana böyük hörmətimiz var!
Var milli bərabərliyimiz, bəllidir ünvan:
Biz - azərbaycanlı, vətən - Azərbaycan!
Bir yallı gedir bir-birinin toy-düyünündə!
Həm dərdi-səri eynidir, eyni, çiynində!
Yumruq kimi xalqım Vətənin hər çətinində!
Cəngi yenə çaldır, bizə əmr eylə, komandan!
Biz - azərbaycanlı, vətən - Azərbaycan!
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Qardaş! Demə, kimdir burada ilk, birinci,
Mənasız işin olma giriftarı, girinci,
Hər xəlq Vətən sinəsi üstündə bir inci!
Hayqırdı sükutiylə qavaldaşlı Qobustan:
Biz - azərbaycanlı, vətən - Azərbaycan!
Allah nəzərində nədi sultanı, gədası?
Bir kəsdə ədalət hanı çoxdursa ədası?
Göylərdə qoy uçsun sözümün əks-sədası:
İnsanlıq əsas olmalı, insan olaq, insan!
Türkük, talışıq, kürdük, avar, ləzgi, tat,.. ey can,
Biz - azərbaycanlı, vətən - Azərbaycan!
26.05.2017
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BİR DEYİŞMƏDƏN
Xatirələr od tutacaq, yanacaq,
O günləri yada salaq, görəsən?
Bu sevgidən gözəl kitab qalacaq!
Bu kitabı hardan alaq, görəsən?
Sevər, sevər... Sevgisindən yorulmaz!
Neyçün sevdin? Cavabı yox, sorulmaz!
Duyğusuzdan bu sevənə yar olmaz!
Könül vermir, harda qalaq, görəsən?
* * *
Kim isə kövrəlib, yağır bu yağış,
Məni öldürəcək o qəmli baxış,
Tələs qibləmi tap, sübh açılmamış,
Üzümü qibləyə çevir bu axşam!
Misralar bəzənib, ətirlənibdir,
Yağışdan gizlənir, çətirlənibdir!
Bu şeir kim üçün sətirlənibdir?
Kim isə kimisə sevir bu axşam!
Susdu, xatirələr həddin aşmadı,
Yeni səs eşitdi, fəqət çaşmadı,
Şeirlə başladı, salamlaşmadı,
Deyimmi "axşamın xeyir", bu axşam?
Yazdım, bir balaca dərdim azaldı,
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Bilmirəm, bu azar necə azardı.
Ələmi yolunu bu cür azardı?!
Qəlbimi bir arzu yeyir bu axşam!
04.09.2013
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ŞƏRTİ ŞUMDA
Alver olub dövrümüzün gərdişi,
Biz də edək, gəl, belə bir vərdişi:
Hər şeirə - busə, budur mərd işi!
Sövdəmizi biz eləsəydik gərək,
Şərtimizi şumda kəsəydik gərək!
Böylə məsəl var: "yeməsən qaz ətin,
Bilməyəcəksən sən onun ləzzətin".
Hər barışıqçın ki, şeir - rüşvətin,
Ləzzət üçün gündə küsəydik gərək!
Şərtimizi şumda kəsəydik gərək!
Neyləmiş idim, dodağın incidi?
Mən bilən, o, razı idi, dinc idi!
Onda ki, yarın hələlik gənc idi,
Vəcdə gəlib, tir - tir əsəydik gərək!
Şərtimizi şumda kəsəydik gərək!
Arzulamaz ta Ələmi kimsəni,
Kim sevər, ey gül, beləcə, kim səni?
Qucmaq üçün, çatmayır ərkim, səni,
Sevmək üçün biz tələsəydik gərək!
Şərtimizi şumda kəsəydik gərək!
30.12.2010
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RÜŞVƏTDƏN UZAĞAM
Çərşənbə günündə çeşmə başında,
Gözüm bir alagöz xanıma düşdü.
Aşıq Ələsgər

Çərşənbə günündə mən «CİP» maşında,
Gözüm bir alagöz xanıma düşdü.
«Avtoşluq» elədim ahıl yaşımda,
Gördü yol polisi, dalıma düşdü.
Deyincə: «tayım yox, təkəm, maşallah»,
Az qaldı ki, gedəm kəllə-mayallaq,
Fit çaldı polismen, qaşqabaq sallaq,
Üşütmə, qızdırma qanıma düşdü.
İşarət eylədim, fikrimi bildi,
Yaxın buraxmadı, geri çəkildi,
«Rüşvətdən uzağam!»-dedi və güldü,
Güləndə qadası canıma düşdü.
Bu gülüş onu da, məni də yaxdı,
Əlimdə «onluğa» qəzəblə baxdı,
«Dubinka» fırlandı, şimşək tək çaxdı,
Sındı qol qanadım, yanıma düşdü.
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Yoxlayıb dedilər, bu ki, hallıdır,
Bu halda cərimə çox bahalıdır,
Yazdılar ki, «CİP» də özgə malıdır!..
Bu ləkə adıma, sanıma düşdü.
Əli Ələsgər tək, day bundan belə,
Baxmaz linza taxmış bic gözəllərə!
Vurğunam əzəldən qara gözlərə,
Qaçdım, öz xanımım yadıma düşdü
28.03.2011
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GEDƏR BİR GÜN
Qürrələnmə, gözəlliyin Allah payıdır,
Nə verirsə bizə, gec-tez geri qayıdır!
Əsirgəmə bir busəni ki, «havayıdır?»
Zənn eyləmə, mələksən, ta o səndən almaz,
«Gedər bir gün bu gözəllik sənə də qalmaz!»*
Xəsislik bir adətidir gözəllərin də,
Taleyim bu gözəllərin öz əllərində,
Ey könül, qoy oynatsınlar, döz, əllərində,
Bir eyham vur, çox desələr ki, olmaz-olmaz:
«Gedər bir gün bu gözəllik sənə də qalmaz!»
Səmalara bizi dartan bil ki, sevgidir,
Kainatın sonun bilməm, ilki sevgidir,
Şəhvət sevgi nökəridir, həm ötərgidir,
Sevgi yoxsa, şəhvət ilə könlüm ucalmaz!
«Gedər bir gün bu gözəllik sənə də qalmaz!»
Zaman bir gün boğazıma dizin qoyacaq,
Tumar sevən saçlarına izin qoyacaq,
Allah bilir, yarı yolda yüzün qoyacaq,
Qocaldar o «QOCA» bizi, özü qocalmaz,
«Gedər bir gün bu gözəllik sənə də qalmaz!»
──────
*Misra Rəsul Rzanındır.
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Ayrılan öz budağından yarpaqlar sarı,
Qayıdammaz, ha can ata budağa sarı,
Tapdaladar xəzan bizə bu yarpaqları,
Zənn edirdi yaşıl yarpaq hələ saralmaz!
«Gedər bir gün bu gözəllik sənə də qalmaz!»
Nə gözəldir bu kainat! De ki, mənimdir!
Bu dənizlər, o zirvələr, səma sənindir!
Nankor kəslər gözəlliyə, heyif, qənimdir!
Əmanətdir, əmanətə xəyanət olmaz!
«Gedər bir gün bu gözəllik sənə də qalmaz!»
Vəfa umma ötərgidən, nə aydan, ildən,
Çətin gəlir mənimçün day, fəsil fəsildən,
Əl tutmadın Ələmiyə, bax, düşdü əldən,
Ha nazlan, ha nəvaziş et, fərqinə varmaz!
«Gedər bir gün bu gözəllik sənə də qalmaz!»
23.04.2011
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DEYİRSƏN Kİ, AĞ OLDU
("İntellektual şeir yaz",-deyen bir dostuma zarafat.)

Deyirsən, elmdən yaz, isti sevgidən öncə,
Sevgi nədir, yaraşmaz sənin kimi gülüncə!...
Bu şeirmi olacaq, yoxsa soyuq düşüncə?
Qəlbinə necə girim, çöldə, çox sazaq oldu?
Deyirsən ki, ağ oldu!
İnanmazsan sən mənə, nə qədər "sən,.. sən"- desəm,
Gizlədərsən, əlacım bilsən əgər səndəsə!...
Deyimmi ki, bu yerdə qafiyədir "həndəsə",
Sənə gedərdi düz yol, sındı, üçbucaq oldu.
Deyirsən ki, ağ oldu!
İnkar inkar olunur, incisə də çox inkar,
Əksliklər vəhdətdə olmazsa necə olar?
Kəmiyyət dəyişdikcə keyfiyyətə nə söz var?
Dialektik söz budur,.. sevgimiz yasaq oldu.
Deyirsən ki, ağ oldu!
Cazibə qanunuyla sınama bülbülləri,
Rezonansa gəldisə qəlbimizin telləri...
Ayaqların altına səpdim o gün gülləri,
Güllər öpdü sinəni, dönüb bir qucaq oldu.
Deyirsən ki, ağ oldu!
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Nə qədər şeir yazam, olur yenə faydasız!
Bu sevgi necə şeydir ki, düstursuz, qaydasız?
Fiziki qanunlara sığışmaz, nə haydasız?!
Can atdıqca mən ona, o məndən uzaq oldu!
Deyirsən ki, ağ oldu!
Deyirsən ki, ağ oldu!
28.12.2015
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QULLUĞUN, MƏSLƏHƏTÜN,
TAPŞIRIĞUN, GÖSTƏRİŞÜN
Müntəzirəm mən hüzurunda, buyur, varmı işün?
Qulluğun, məsləhətün, tapşırığun, göstərişün?
Quru "can-can" deyərək, canə gətirdik bədəni,
Guya biz ayrı cürük, sadəürəkli, mədəni!
Necə söysəm düz olar, mən bu sözü işlədəni?
Yerli-yersiz deyir o, bilməyirəm amma, neçün:
"Qulluğun, məsləhətün, tapşırığun, göstərişün?"
Səni bir böylə "səmimi" yaradıbmı yaradan?
Bu "mərifət", bu "sədaqət" axı səndə haradan?
Lazım olsan bilirəm, tez çıxacaqsan aradan!
Döşüvə öylə döyürsən ki, qabar oldu döşün:
"Qulluğun, məsləhətün, tapşırığun, göstərişün?"
Nə deyim day, a qırışmal, ələ saldınmı bizi?!
Yola verdin, yola indi belə saldınmı bizi?!
Bu sözünlə, bu dilinlə dilə saldınmı bizi?!
Deməmişdən, sözü göyçək, sözüvü yaxşı düşün:
"Qulluğun, məsləhətün, tapşırığun, göstərişün?"
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Oxucum, mən nə deyərdimsə bilirsən, bilirəm!
Oxuduqca qımışırsan və gülürsən, bilirəm!
Qoşulub mən də sənə, xeyli ürəkdən gülürəm,
Mənə də zövq verir, çünki, şirindir gülüşün!
Qulluğun, məsləhətün, tapşırığun, göstərişün?
04.11.2017
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SƏNİ GÖZLƏR
İncitdin,.. ürək ağrısa da qal yenə burda!
Yol çəkdi gözüm, azmayasan sən o cığırda,
İzlər səni gözlər!
Bu ömr-günü həsr elədim mən sənə, canan,
Sən isə mənim yanğıma güldün: "bu yalandan!"
Közlər səni gözlər!
Hicran məni, qorxum daha yoxdur, üzə sənsiz,
Divanən olub düşmüşəm artıq düzə sənsiz!
Düzlər səni gözlər!
Gözlər çəkirəm pəncərəmə, sanki sənindi,
Göz qoymuşam, ahımla dolur gözlərin indi!
Gözlər səni gözlər!
Göz yaşları qəlbimdən axıb tutdu cahanı,
Axtarmadadır ki, o mələk hardadı, hanı?
İzlər səni, gözlər!
Baş qoymuşam, öz dizlərimi qucmuşam heyhat,
Tez gəl sən, əzizim, ona baş qoy, sən özün yat!
Dizlər səni gözlər!
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Durmaz, Ələmi şe'r oxuyar, gəlsən əgər sən,
Güldükcə sənə ad da qoyar: "gülməşəkərsən!"
Sözlər səni gözlər!
08.09.2018
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TƏK BƏNDLƏR
Çırpınır kirpiklər, yanaqlar pörtür,
Yumub gözlərini, fikrə gedirsən…
Neyçün gah üzümə qapını örtür,
Gah da yelpiklərlə gəl-gəl edirsən?!
*
*
*
Qızıl qiymətlidir öz bazarında,
Söz qızıldan üstün söz bazarında.
*
*
*
Sən həyatı sevə-sevə yaşayır,
Şükr edirsən: «çox arzuya yetmişəm?»
Düşün hər gün, həyat təzə başlayır,
Fərq eləməz, yaş desə də: «yetmişəm».
*
*
*
Bu dilbər, gör, necə iddialıdır?!
Hər sözü, cümləsi üç nidalıdır.
Dili şirindirmi? Dada bilmədim,
Amma dodaqları beçə ballıdır!
*
*
*
Yar göründü, külək kəsdi,
Tanrım nə üçün tələsdi?
Yarı görcək, ahmı çəkdi,
Getdi nəfəsi, gəlmədi?!
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*
*
*
Qaçmaq istəyirəm, özüm-özümdən,
Adamda bu qədər günahmı olar?
Nə üçün utanır gözüm gözümdən,
Yoxsa ki, güzgünün qəbahəti var?
*
*
*
Ömür keçdi orda-burda,
Hiss etmədik, xırda-xırda.
Neyçün gəldik, neyçün getdik?
Sual gəldi ən axırda.
*
*
*
Söhbət eləyir sevgililər - Ay, dan ulduzu...
Sübhün üzü gülməkdə, tələs, ay dan ulduzu!
İnsaf elə, ey Gün, bu səhər ləngi, səbr elə,
Ürkütmə, ayırma belə tez Aydan ulduzu!
03.05.2011
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BAHAR NAZ ELƏYİR
Yenidən yağdı yağış, əsdi küləklər niyə bəs,
Geriyə döndümü qış, yox kəpənəklər, niyə bəs?!
Soyunur güllü donun, çimsin ağaclar, tələsir,
Üşüyür bağda çiçəklər, ləçəyi tir-tir əsir!
Sallayıb qaş-qabağın kinli buludlar yenidən,
Sanki, qısqanc o gözəldir, nəyəsə eyham edən.
Günəşin altına salmışdı təbiət xalı,
Necə islandısa xalı, pozulub əhvalı!
Ahu-zar eylədi, yalvardısa bülbül nə qədər,
Açmadı qönçə dodağın, ölüb insafı səhər?!
Bağban baxdı təəssüflə axan sel-sulara,
İstəmirdi bu təhər baxçanı tezdən suvara.
Bax, dünən kimsə təəccüb elədi istilərə,
Axtarır indi, sığınsın daha da isti yerə.
Boylanır pəncərədən körpə, o çılğın nəvələr,
Yeni bir qış nağılı söyləsəm işlər düzələr!
Ələmi, bəsdi, gileylənmə, bu yaz naz eləyir,
Qurudur paltarını, səbr elə, işlər düzəlir.
23.04.2016
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Meydəki məna bizi məst eyləyib,
Saqi kimi badə süzənlərdənik.
Qol götürüb, sufisayaq oynayan,
Vəcdə gəlib, göydə süzənlərdənik.
Qaldı o səhradə o məcnunlər,
Qəlbə yatan ayrı düzənlərdənik.
Sözləri dürdanə bilib, seçmişik,
Təsbehə dürdanə düzənlərdənik.
Qönçə gülün nazını əvvəl çəkib,
Sonra budağından üzənlərdənik.
Acgözü, dünya malına vurğunu
Rədd edənik, nəfsi əzənlərdənik.
Kimdir o haqsız ki, bizi dənləsin,
Sanmasın ol danə gəzənlər, dənik.
Basdı bütün aləmi göz yaşları,
Nuh ilə dəryadə üzənlərdənik.
Çox da zamansızdı, məkansızdır O,
Haqqı biz hər yerdə gəzənlərdənik.
Gəl, Ələmi, səbr elə, çıxdıq yola,
Zənn eləmə yolda bezənlərdənik.
02.01.2016
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Pıçıldaş mənimlə çiçək dilində

Nə küləkdir belə tüğyan eləyir qəlbimdə,
Niyə tir-tir əsirəm istilənə-istilənə?!
Yenə dərd üstünə gəlməkdədi dərd, üz verdim,
Üstümə gör nə gəlir dəstələnə-dəstələnə!
Sənə can sağlığı mən arzularam, ey canan,
Elə dərdindən özüm xəstələnə-xəstələnə!
Tüstü çıxmaz ki, od olmazsa əgər canımda,
Bu səbəbdən gəzirəm, tüstülənə-tüstülənə.
Ələmi ş'er oxuyar indi səninçün, mələyim,
Göydə bir mahnı uçar bəstələnə-bəstələnə.
26.12.2016
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Ağ yorğanı çəkmiş başına kəndimiz indi,
Qalxır, burulur tüstü həvəslə bacalardan.
Məncə, ocağın ruhudu tüstü, qoy ucalsın,
Gəlsin bu sorağı, hər ocağın, ucalardan!
Ay səpmiş həvəslə nə gözəl, hər yerə nurun,
Qar danələri vəcdə gəlir mavi çalardan!
Səs küylü cavanlar, qaçışıb, qartopu oynar,
Əlbəttə, əsər yoxdu ki, məndən qocalardan.
"Əl üstə bu əl, söylə, kimindir kürəyində?"
Əl çəkmir uşaqlar bu oyun-tapmacalardan!
Ağ qar kimi çəpgöz mənə baxdı,.. hanı Qarqız?
Bir müjdə alaydım o qulağı haçalardan.
Göz yolda, qulaq səsdədi, qəlbim necə titrək!
Əfsanə gözəl gəlsə tapım bəs macal hardan?!
Vay, "qarı nənəm" gəldi, dedi: "Qarqızınam mən!"
Xoşbəxt Ələmi ləzzət alır atmacalardan!
11.01.2018
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Hərdən yetiş, al sən məni bu qəmlər əlindən.
Ey badə, dodağından öpüm, könlümü şad et!
Aşiqlərə tə'nə edənə vermə meyindən,
Eşq anlamayan kəslərə üz vermə, irad et.
Qafil axı bilməz nədi surətdəki məna,
Huşyar elə, ey badə, məni əhli-savad et.
Qayna ki, şəhidin qanı tək, şişəni sındır,
Mey, xain əli dəysə ona, böylə cihad et!
Ustadına rəhmət oxusunlar sənin, ey dil,
Şairlərə hörmət elə, izzət ilə yad et.
Şər ilə, xeyir tək, necə ki, cəngə giribsən,
Pisliklərə öz yaxşılığın ilə təzad et,
Şirin ola şe'rin, Ələmi, sadə, səmimi,
Bir sadə qəzəl şairi ol - yaxşı bir ad et.
29.06.2016
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Yenə saçyolduya çıxdı o buludlar deyəsən,
Hirs-hikkə boğaraq, hər birini ağlatdı!
Əsdi-coşdu, ucadan danladı şimşək, çaxdı,
Çırpdı od qamçısını, vurhavuru saxlatdı.
Tökdü göz yaşı buludlar çəkilib bir tərəfə,
Şimşəyin qəlbini, naz eyləyərək, dağlatdı.
Gördü bu mənzərəni, xeyli gülümsündü Günəş,
Kim günahkar idi, sordu, küləyə yoxlatdı...
Mən təmaşa eləyib pəncərədən baxmaqda,..
Gəldi canan, niyə tez pəncərəmi bağlatdı?
Oturub qəmli, həzin şer yazardım, Ələmi,
Canı yanmış necə gör, gəldi, məni laxlatdı!
13.06.2017
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