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XALLANIB GEDƏR
Mənim də könlümün yağışları var,
Yağar, çaylar kimi sellənib gedər.
Eşqimin min rəngdə naxışları var,
Sənin saçlarında güllənib gedər.

Açılar səhərin nur dolu gözü,
Gizlətmə Günəşə bənzəyən üzü,
Bir kəlmə can alan “sevirəm” sözü,
Sənin dodağında ballanıb gedər.

Çağlayar gözündə billur bulaqlar,
Busəyə təşnədir, nəmli dodaqlar,
Bircə baxışımdan göyçək yanaqlar,
Bir anda qızarar, allanıb gedər.

Sən mənim könlümün şirin nəğməsi,
Sən həyat sevinci, həyat nəşəsi.
Yayılar, aləmə car olar səsi,
Eşqin ürəyimdə xallanıb gedər.
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YENƏ SƏHƏR OLACAQ
Elə tez axşam düşür,
Elə gec səhər olur,
Səhəri gözləməkdən
Adam birtəhər olur.

Hərdən görmür gözlərin,
Toxunursan gecəyə.
Düyün düşür sözlərin,
Dönür, “neynim-necəyə”

Səhər ümidlə dolu,
Səhər bir işıq yolu,
Heç üzmə ürəyini,
Sən, ey Tanrının qulu,

Yenə axşam düşəcək,
Yenə səhər olacaq...

YOXSA, SƏNMİYDİN?!
Bağçamıza bir səhər,
Ağ göyərçin gəlmişdi,
Yoxsa, sənmiydin?
Qızılgül qönçə-qönçə,
Açıb çətirlənmişdi,
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Yoxsa, sənmiydin?!

Bürünmüşdü hər tərəf,
Gülə-çiçəyə yenə,
Dünya başqa biçimdə,
görünməkdəydi mənə,
Üfüqdə doğan Günəş,
Çox bənzəyirdi sənə,
Yoxsa, sənmiydin?!

Sənli xatirələrin,
Yaddaşımda izi var,
Ayrılığın, həsrətin,
Sonam, nə boz üzü var?
Bir qız gördüm həmin gün,
Gözləri xumar-xumar,
Yoxsa, sənmiydin?!

Hardasa şirin vüsal,
Nəğməsi çalınırdı,
Ürəyim çıtır-çıtır,
Alışırdı, yanırdı,
Elə bil ki, astadan,
Bir qız məni çağırdı,
Yoxsa, sənmiydin?!
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DÖNSÜN
Mənə gülüşündən bir çiçək göndər,
Qoxlayım, könlümdə nəğməyə dönsün.
Elə alışım ki, elə yanım ki,
Ürəyim yanıqlı bir neyə dönsün.

Mənim məhəbbətim bəlli yaşdadır,
Qara gözlərdədir, qara qaşdadır,
Şehli öpüşlərin dadı başqadır,..
Yanağın allanıb, laləyə dönsün.

Ağlım, huşum gedib, sənə uyunca,
Yürüdüm yollarda, bir eşq boyunca,
İçim gülüşünü, içim doyunca,
Badəmdə eşq adlı bir meyə dönsün.

Bu eşqin yükünü birgə daşıyaq,
Ətirli gülünü sevək, oxşayaq,
Qıyma, ayrı düşək, ayrı yaşayaq,
Qoyma, xoş avazım naləyə dönsün.

SEVGİ MƏKTUBU
Hanı indi o sevgi məktubu ki,
Arasına tər bənövşə qoyasan,
Sevdiyinin ünvanına göndərib,
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Həsrətindən alışasan, yanasan?!

Hara gedib, o saf arzu-diləklər?
Hər addımda yalan, hiylə, kələklər.
Robotlaşıb indi nazlı mələklər,
Hanı o diz ki, başını qoyasan?

Çiçək arzum saraldı nə, soldu nə,
Bulud gözüm boşaldı nə, doldu nə,
Kimsə şərik olmaz mənim dərdimə,
Tanrım, bəlkə məni özün duyasan!

Zəka, sənin qəm dolaşır üzündə,
Nə gəzirsən, axı bu yer üzündə?
Sən dünyanın mürgüləyən gözündə,
Bir görülmüş, bir yatılmış röyasan!

OLSUN
Həyat çox gözəldir, yaşaya bilsən,
Hərdən gərək dərdə də tabın olsun,
Yar bilib, yar deyib seçdiyin canan,
Yarın - yaraşığın, öz babın olsun!

Sevinc naxışına düşsə də ilmə,
Taleyin ağrısı-acısı bilmə,
Zalım qarşısında sınma, əyilmə,
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İstəyir, nə qədər əzabın olsun.

Ürəyini yaxşılığa yuva et,
Nə kimləsə savaş, nə də qovğa et,
Baş alıb şərqilər dünyasına get,
Çalıb-oxumağa rübabın olsun!

Sevgidən yaranıb dünya, bilirsən,
Olur, ağlayırsan, olur, gülürsən,
Eşq ilə can verib, eşqlə diril sən,
Həsrətlə, nisgillə hesabın olsun.

GÖZƏLDİR
Nə qədər göylərdə qanad çalsa da,
Sona gümüş gözlü göldə gözəldir,
Şahanə duruşlu, hürkək baxışlı,
Ceyran meşələrdə, çöldə gözəldir!

İpək saçlarını daradıqca meh,
O qızın hüsnünə oluram valeh,
Gecənin gözündən damcılayan şeh,
Çiçəkdə gözəldir, güldə gözəldir!

Mən ki, bir aşiqəm, eşqə susayan,
Bu şirin şərbətdən çətin ki, doyam,
Zəka, sənin adın, o pıçıldayan,
Dodaqda gözəldir, dildə gözəldir!
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BAL ARILARI
Mənim həyatımın bir hissəsisiz,
Sevimli, işgüzar, bal arıları!
Qəlbimdə çiçəkdən, güldən ətirli,
Bir ölməz sevgi var, bal arıları!

Verirsiniz canı, siz baldan ötrü,
Damlasında min çiçəyin var, ətri,
Mənim də bir şirin vüsaldan ötrü,
Yanan ürəyim var, bal arıları!

Mən eşq arısıyam, siz bal arısı,
Yarsız gözlərimdən axıb gedər su,
Siz öz balınızdan, mən də xoş arzu,
Edək yara nübar, bal arıları!

Zəka qalmaz sizdən, həm yardan ayrı,
Belə xoş qismətdən, xoş vardan ayrı,
Güllər ətirlənməz bahardan ayrı,
Pozulmaz bu ilqar, bal arıları!

ÜŞÜDÜR
Məni şaxta, boran yox,
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Bir üzü sərt üşüdür,
Yolumu qışa salıb,
O nazlı fərd üşüdür.

İnanıb vəfasına,
Dözürəm cəfasına,
Bu eşqin havasına,
Oynamaq dərd işidir,

Sancıb ürəyimə ox,
İşvəsi çox, nazı çox,
Heç də təzə deyil, yox,
Bu, köhnə vərdişidir.

Batırıb yasa yenə,
Zülmünün hesabı nə?
Bu eşqin əzabına
Dözmək bir mərd işidir.

Zəka, güvən özünə,
Çox inanma sözünə,
Maska taxıb üzünə,
Səni namərd üşüdür!

BİR ÖMRÜN NAĞILI
Hərdən xatırlayıram,
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Ötüb-keçən illəri,
Qəmli gözlərimizdə,
Qaralan gündüzləri.

Dünyanın nə vecinə,
Üşüyürdü qəlbimiz,
Bir körpə gülüşünə,
Həsrət idik onda biz.

Arabir ikimiz də
Küsənirdik taleyə,
Qismətimiz niyə kəm,
Niyə qəm oldu deyə.

Sənə təsəlli verib,
Könlünü ovudurdum,
Özümsə gizli-gizli,
Göz yaşımı udurdum.

Deyirdim: atam-anam,
Mənə qol-qanad verib,
Bəxş edib bu cahana,
Ad verib, həyat verib.

İndi bir-birimizdən,
Yaşayırıq uzaqda,
Ömrün tale yükünü,
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Daşıyırıq uzaqda.

Onlar da bizim kimi,
Təkdir, tənhadır yenə,
Var, tək bircə fərqimiz,
Onlar batmayır qəmə,

Uzaqda olsalar da,
Vardır oğul-qızları,
Sayrışır gecə-gündüz,
O parlaq ulduzları.

Gəl, biz də belə edək,
Ümidlə deyib-gülək.
İnanaq ki, bizə də
Bir oğul verib fələk.

O oğlumuz da bizdən
Uzaqlarda yaşayır,
Öz adında fərəhlə,
Adımızı daşıyır.

Nə zamansa qəfildən,
O da çıxıb gələcək,
Yollarına dikilən,
Gözlərimiz güləcək.
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Bir gün gözlənilmədən,
Xəyallar gerçəkləşdi,
Dünyanın çirkin üzü,
Bir anda göyçəkləşdi.

Əvvəlcə bir oğlumuz,
Canımız Əli gəldi,
Sonra da Toğrulumuz,
Düşmən bağrını dəldi.

Ömrümüzün nağılı,
Beləcə şirin oldu,
Qəlbimizdən dağılıb,
Kədər yellərin oldu.

AĞACLAR
Balaca bir bağçadır,
Bapbalaca bir bağça,
Dadlı, şirin meyvələr,
Qızlıdır, axça-axça.

Fərəhlə bu bağçanı,
Sevərək yaratmışıq,
Gəzdiyimiz dünyanı,
Bu bağçada tapmışıq.
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Boylanır qoşa badam,
Qoşa ərik, şaftalı,
Seyr elədikcə adam,
Çox xoş olur əhvalı.

Bu şah armud, gilənar,
Bunlar qara qarağat,
Qızıləhmədiylə nar,
Hərəsi bir toy- büsat.

Bu xurma, zoğal, üzüm,
Kivi, Öküzürəyi,
Hamısı düzüm-düzüm,
Qızılgülsə mələyim.

Mənim ən sədaqətli,
Dostlarımdır, ağaclar,
Barlı, həm bərəkətli,
Nübarımdır, ağaclar.

Ağaclar ürəyimin,
Çiçək açan arzusu,
Hər açan çiçəyinin,
Doyulmazdır qoxusu.

Olanda qəm-kədərim,
Sirdaşımdır, ağaclar,
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Şerim, nəğmələrim,
Qardaşımdır, ağaclar!

Şükürlər olsun, burda,
Həyat ürəyimcədir,
Mənə həmdəmdir, yar da,
Gülü qönçə-qönçədir.

Bax, beləcə inamla,
Fərəhlə yaşayırıq,
Öz mehriban sonamla,
Ürəklə yaşayırıq.
SƏNƏ
Şəhər, heç yatmadın ürəyimə, heç,
Bağlana bilmədim ürəkdən sənə,
Çəkil yollarımdan, bir tərəfə keç,
Yaxşı don biçiblər kələkdən sənə.

Mən çıxıb gedirəm, gəldiyim yerə,
Ürəkdən sevinib-güldüyüm yerə,
Yaxşı tanıdığım, bildiyim yerə,
Söz açmaram arzu-diləkdən sənə.

Sən mənim ümidim, pənahım idin,
İşıqlı gündüzüm, sabahım idin,
Başqa nə vermişlər söylə, danış, din,
Bir dəlisov, cığal küləkdən sənə?
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Bizim o dağların güllü yazından,
Doymaz könül heç vaxt telli sazından
Kəpənək qızların işvə - nazından,
Dinlə, qoy söz açım, mələkdən sənə.

Kəndimin palçıqlı üzü doğmadır,
Yoluma dikilən gözü doğmadır,
Cığırı doğmadır, izi doğmadır,
Bəhs edim bir tərlan-tüləkdən sənə!

Əlvida, ey Şəhər, gedirəm daha,
Səndə ömür sürmək bahadan-baha,
Məni küsdürərək batdın günaha,
Yoxsa, bir fərmanmı Fələkdən sənə?

ÜRƏYİM ARI ŞANI
Yollar sənə aparır,
Məni bu qış axşamı.
Ürəyimdə alışır,
Yanır eşqinin şamı.

Uzaq olsa da yollar,
Sazaq olsa da yollar,
Mənə uzanan qollar,
Dünyanın ehtişamı!
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Yetişir vüsal dəmi,
Titrəyir könül simi,
Məhəbbətin bal kimi,
Ürəyim, arı şanı.

GETMİŞLƏR
Həyatı yaşamağa,
Qoysaydılar, nə vardı,
Adamı adam kimi,
Duysaydılar, nə vardı!
Ayrılıq aramızda
Uca, qalın divardı –
Hörüb getmişlər!

Qəfil gedişin sənin,
Ayrılıqmı, itgimi?
Kimi günahlandırım,
söylə, suçlayım kimi?
Bədxahlar üstümüzə,
Xəlvət-xəlvət, it kimi,
Hürüb getmişlər!

Kim deyər ki, fəsillər
Həmişə bahar olub,
Çiçəkli yamacların,
15

Sinəsində qar olub,
“Mənəm-mənəm deyənlər”
Ölümə süvar olub,
Sürüb getmişlər!

Zərrəcə yalan yoxdur,
Zəka, sənin sözündə,
Hər zaman, hər an toxdu,
Hərislik yox gözündə,
Səni bir ömür vaxtı,
Burda-bu yer üzündə,
Görüb, getmişlər!
İÇİMDƏ
Ara-sıra çay kimi,
Soğuluram içimdə,
Duyulmaz haray kimi,
Boğuluram içimdə.

Ruhum didərgin olur,
Zülmətə sürgün olur,
Olur ki, hər gün olur,
Qovuluram içimdə.

Nə əl oldum, nə ətək,
Nə bal oldum, nə pətək,
Qurumuş bir yarpaq tək,
Ovuluram içimdə.
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Ömür şirin pay kimi,
Bir eşq ürək hakimi,
Mən təzədən Ay kimi,
Doğuluram içimdə.

ÜRƏK DƏ BİR DÜNYADIR
Ürək də bir dünyadır,
Gecəsi, gündüzü var,
Cənnəti, cəhənnəmi,
O üzü, bu üzü var.

Sakini arzulardır,
Onda min arzu vardır,
Hərdən qəmdir, qübardır,
Şaxtası var, buzu var.

Bu bir dəli sevdamı?
Hisslərimə eşq damır,
Elə alışıb-yanır,
Alovu var, közü var.

Dilə, hər nə dilərsən,
Gah ağlar, gah gülərsən,
Bir qalxar, bir enərsən,
Yoxuşu var, düzü var.
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Tablamaz ağır dərdə,
İnləyər pərdə-pərdə,
Getmə, dayan bu yerdə,
Zəka, sənə sözü var.

GÖZLƏRİMDƏ YUXU VAR
Çoxdandır, ürəyimdə,
Bir sevdanın oxu var,
Hey sinəmi göynədən,
Yaralı bir ahı var.
Kimsə duymaz səsimi,
Titrər qəlbimin simi,
Eşqim bir nağıl kimi,
Gözlərimdən oxunar.
Bu dünya sirlə dolu,
Gedər-gəlməzdir, yolu,
Hörümçəkdir, sağ-solu,
Üzündə tor toxunar.
Ha yürüdüm, çatmadım,
Əl uzatdım, tutmadım,
Mən bu eşqi yatmadım,
Gözlərimdə yuxu var!

MƏNƏMMİ?
Sən ki, özün bu sevdada uduzdun,
Günahkarı mənəmmi?
Neyləyim ki, ayrılıqlar quduzdu,
Sitəmkarı mənəmmi?
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Bu sevgimiz gələr olsaydı haqdan,
Heç vaxt məni qınamazdım nahaqdan,
İndi məhzun boylanırsan uzaqdan,
Səbəbkarı mənəmmi?

Dilimdə bir şirin nəğmə kimiydin,
Səsimin həm zili, həm də bəmiydin,
Bu sevginin budağını kim əydi,
Fitnəkarı mənəmmi?

Şahiniydim bir eşqin zirvəsinin,
Heyranıydım, gül qoxan nəfəsinin,
İndi söylə, bu hicran nəğməsinin,
Bəstəkarı mənəmmi?

Dayanmısan, yolum üstə hələ də,
Mən ki, sənə daha yaxşı bələdəm,
Öz eşqimin qapısında kilidəm,
De, əfkarı mənəmmi?

VER, GET
Çıxıb getməyinə etirazım yox,
Yolların açıqdır, müjdəmi ver, get!
Deyirdin: səninlə xoşbəxtəm, şadam,
Sənə yaşatdığım xoş dəmi ver, get!
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Yox, razı deyiləm, özüm-özümdən,
Sən məni bu qədər salma gözündən,
Bir şirin, bir dadlı busə, üzündən,
Tamarzı eyləmə adəmi, ver, get!

Yolunda itirdim cavanlığımı,
“Mənəm-mənəm” deyən fironluğumu,
Bizim sevgimizin bu, sonluğumu?
Yeni bir görüşə vədəni ver, get!

Eşqsiz ürəyimi tutar his, xəfə,
Arzular düzülməz nizama, səfə,
Qaynar gözlərinə baxım son dəfə,
Doldur eşqin ilə badəmi, ver, get!

Sanma məni sən lazımsız, gərəksiz,
Zəka ömür sürməz hissiz, ürəksiz,
Döyünübdür hər an hiylə-kələksiz,
De, mənim ürəyim səndəmi, ver, get?!

BAX
Bir dostumun dilindən
İllər öncə o, çox-çox gözəl idi,
Bir az ehtiyatla dönüb yana bax,
Abırı, həyası vardı üzündə,
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Həyat salıb onu çirkin dona, bax.

Çox içmişəm mən, o duru bulaqdan,
O, gələndə tanıyardım, uzaqdan.
İndi əsər yox, o nurlu çıraqdan,
Sadəcə qalıbdır yana-yana, bax.

Barmaqları arasında siqara,
Dünya çoxdan gözlərində zil qara,
Həris-həris hey baxır adamlara,
Gözlərində sökülməyən dana bax.

Yanağında yad öpüşlər iz salıb,
Baxışları çoxdan solub-sozalıb,
Ürəyinin hərarəti azalıb,
Dözülməzdir, bir bu acı sona bax!

Həəə, dostum, bir az mənə şərab süz,
Bu acıya dözmək olmaz şərabsız.
Həyat olmamışdı bunca maraqsız,
İçimdəki qiyama, üsyana bax.

Baxır mənə, deyəsən, tanıyıbdır,
Ürəyinin yarası qanayıbdır.
Bir nəvaziş göstərməmək ayıbdır,
Yaxınlaşır bizə, dona-dona, bax!..
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Salam! Məni deyəsən, tanımadın?!
Yadına sal, mənəm-Leyladır adım!
Sənlə keçən günlərimdən doymadım,
Tül altında bu qocalmış cana bax.

Daha çoxdan unudulmuş məkanam,
Ucuz mallar satılan bir dükanam,
Hər nə alsan, qiymət ucuz,.. satanam,
Varsa bəyəndiyin, yoxla, sına, bax!..

BƏZƏNİR
Qarşıdan gələn gözəlin,
Nazıyla yollar bəzənir,
İpək kimi gur saçları,
Tökülür, qollar bəzənir.

Heyran olmayım, neyləyim,
Qoymayın getsin, əyləyin,
Gözlərində bu mələyin,
Durulur, sular bəzənir.

Nəfəsi çiçək qoxuyur,
Bihuşdur Zəka, uyuyur,
Bir eşq nəğməsi oxuyur,
Səsiylə toylar bəzənir.
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OLURMU
Səninlə bir eşq oyunu oynasaq,
Sən yandırsan, mən də yansam, olurmu?!
Arada küsərək, şaxtaya dönüb,
Sən dondursan, mən də donsam, olurmu?!

Əllərinlə gizlədərək üzünü,
Barmaq arasından görsəm gözünü,
Pıçıldayıb qəfil ürək sözünü,
Sən qandırsan, mən də qansam, olurmu?!

Parlayıb gözümdə bir Günəş kimi,
Yandırsan cismimi od-atəş kimi,
Toxusan qəlbimə sən öz eşqini,
Əllərində hanan olsam, olurmu?!

ƏN TEZ ÖLƏN GÜNƏŞDİR!
Ən tez ölən Günəşdir,
Ömrü, cəmisi bir gün!
Səhər doğur üfüqdə,
Dünyanı nurlandırır,
İşığıyla, nuruyla,
Həyatı canlandırır,
Sonra enir göylərdən,
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O uzaq üfüqlərdən,
Olur solğun və üzgün,
Axşamlar ölür, hər gün!
Onun bu ölümündən
dünya qara geyinir,
Yas tutur, səhərəcən,
Zülmətlərə bürünür.
Bax beləcə hər səhər,
Göylərin yaraşığı,
Dünyanın gur işığı,
Müdam yanar, əriyər,
Tək bir zərrə işığı,
Min illik ömrə dəyər.
İşığın bolsa, sənin,
Uzun ömrə yox gərək.
Günəşi ol, Vətənin,
Yansın, nurlansın ürək!

SƏN DƏ YAZ
Şeir ki, var, gözəl şeydir,
Sən də yaz.
Bir az şərab, bir az meydir,
Sən də yaz.

Görsən, həyat gülmür üzə,
Yelkəni aç, çıx dənizə,
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Sağa-sola üzə-üzə,
Sən də yaz.

Əgər olsan eşqə sürgün,
Gözünə yad olar mürgün,
Dostum, başla məşqə, hər gün,
Sən də yaz.

Zəka, daha dözmür ürək,
Hər addımda hiylə, kələk.
Qələm götür, başla görək,
Sən də yaz,
Sən də yaz...

QOŞA BADAM AĞACI
Bu qoşa badam ağacı,
Hər ikisi doğma bacı,
Hərəsinin öz dadı var,
Biri şirin, biri acı.

Çiçəkləri bir aləmdir,
Dağdan aşan şəlaləmdir,
Xatirəsi çox qəlbimdə,
Qəmimdir, ahü-naləmdir.

Meyvələri yar dilidir,
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Şirini çox yeməlidir,
Yar nisgili ürəyimi,
Yetim quzu tək mələdir.

Şirin badam, şirin sevdam,
Acı badam, eşq acısı,
Yarı düşündükcə, müdam,
Gözümdən axır, acı su.

Qoşa badam ağacının,
Oturmuşam kölgəsində,
Gah şirinin, gah acının,
Əlim gəzir gövdəsində.

Oxuyuram mən ahəstə,
Çox yanıqlı bir şikəstə:
Əzizim, badam sevgilim,
Məni unudan sevgilim,
Sənsiz bu qoşa badama,
Mən çoxdan yadam, sevgilim!

YOL AYRICINDA
Yolu düz seçmədim, indi bükülü
Bir boyun olmuşam, yol ayrıcında!
Yüz dəfə cəhd etsən, aça bilməzsən,
Kor düyün olmuşam, yol ayrıcında!
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Yollar sağa, sola, geriyə, düzə,
Gedir qaranlığa, gedir gündüzə,
Mənim axtardığım heç dəymir gözə,
Solub-saralmışam, yol ayrıcında!

Sağa yollanıram, yolu azıram,
Dönürəm geriyə, solu azıram,
Bu nə gün saatdır, şeir yazıram,
Xəyala dalmışam, yol ayrıcında!

Bu qəm nəğməsini çalan neyim yox,
İçib ruhlanmağa şirin meyim yox,
Daha tərpənməyə gücüm, heyim yox,
Qal oğlu Qalmışam, yol ayrıcında!

GƏL, GÖR, BİL, ÖL
Bu dünya deyilən belədir, dostum,
Gəl, gör, bil, öl!
Gah sevinc, gah da ah-nalədir, dostum,
Gəl, gör, bil, öl!

Hərdən əllərinin tumarı da var,
Sərxoş gözlərinin xumarı da var,
Sənə torba tikən damarı da var,
Gəl, gör, bil, öl!
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İnsanın nə qədər olsa tamahı,
Çəkinməz, eyləyər min cür günahı,
Pozulmaz bir qanun yazıb Allahım,
Gəl, gör, bil, öl!

Burda kama çatmaz hər ömür sürən,
Səni də saxlamaz, ha çalış, dirən,
Zəka, çox deyirdin: necədir, görən,
Gəl, gör, bil, öl!

NƏ VAR Kİ?!..
Sənə aparan yolun,
Bir yolçusu olmaqdan,
Sən tək gözəl ceyranın,
Bir ovçusu olmaqdan
Daha gözəl nə var ki?

Aşiqin yanar canı,
Ahı tutar dünyanı,
Yar bağının bağbanı,
Bir bağçısı olmaqdan,
Daha gözəl nə var ki?

Gedib ömrün yarısı,
Sovrulmaqda darısı,
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Yar evinin xalısı,
Bir xalçası olmaqdan,
Daha gözəl nə var ki?

Zəka heyran o gülə,
Dönüb şuri-bülbülə,
Yar gözündə bir gilə,
Bir damcı su olmaqdan,
Daha gözəl nə var ki?

EŞQİN YALANLARI
Çiçəklər xoş arzu, güllər xoş dilək,
Eşqimin güllərdən ləçəkləri var!
Məni ovsunlayıb bir üzümələk,
Dünyanın nə üzü göyçəkləri var!

Gərəkdir, insanda ləyaqət olsun,
Sevdiyi canana sədaqət olsun,
Mümkün deyil, hər an həqiqət olsun,
Eşqin yalanları, gerçəkləri var.

Yalanı odur ki, yarım göyçəkdir,
Yalanı odur ki, yarım çiçəkdir,
Yalanı odur ki, yarım mələkdir,
Yooooooooooooooooox!
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Sənin qəlbindəki sevgi göyçəkdir,
Sənin qəlbindəki sevgi çiçəkdir,
Sənin qəlbindəki sevgi mələkdir,
Sənin qəlbindəki sevgi gerçəkdir!

Dünyanın, bax, belə göyçəkləri var,
Dünyanın, bax, belə çiçəkləri var,
Dünyanın, bax, belə mələkləri var,
Dünyanın, bax, belə gerçəkləri var!

ÇOX UŞAQLI ANA
Ürək çox uşaqlı ana kimidir,
Hər adda, hər donda övladları var,
Ayırmaz heç zaman biri-birindən,
Onların uğrunda odlara yanar!

Arzu, Ümid, Sevgi, bu birisi Hiss,
Biri Vicdan, biri Səbrlə Qeyrət,
Biri Təmkin, bu birisi də Namus,
Bax, bunlar da Cürət ilə Cəsarət!

Bu övladlar arasında dəcəli,
Ərköyün, nadinc olanı Hissdir, Hiss,
Hərdən kobud olur, hərdən incəlir,
Əməlləri gah yaxşıdır, gah da pis.
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Cilddən-cildə girər, halı dəyişər,
Ürəyi bir haldan min hala salar,
Çevirər o üzə, valı dəyişər,
Ürək gah sevinər, gah da sarsılar.

Bir Hissin neçə cür üzü, adı var;
Qürur, Duyğu, İnam, Qayğı, Həyəcan,
Hərəsinin də ayrı rəngi, dadı var,
Yaxşı ki, tablayır buna Ürək, Can.

Hələ Qorxu kimi, Rəqabət kimi,
Rəzalət, Alçaqlıq, Kor Həsəd kimi,
Şərəf, Xeyirxahlıq, Ləyaqət kimi
Başqa adları da mövcuddur Hissin,

Bir Hiss də var, öldürür lap Ürəyi,
Gecə-gündüz yeyir, didir, dağıdır,
Sıxır, dözülməz bir əzab ürəyi,
Paxıllıqdır onun adı-yağıdır!

Bax, beləcə susur, kiriyir Ürək,
Sevinclə çulğaşır, qəmlə yüklənir,
Yanır asta-asta əriyir ürək,
Gah solur-saralır, gah təklənir!

Bilir ki, Paxıllıq öz qənimidir,
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Ürək dana bilmir, doğduqlarını
O da çoxuşaqlı ana kimidir,
Sevir, candan sevir övladlarını!

İNAM VERDİ
Nə qədər ki, məsum idim, günahsızdım,
Tanrı mənə “Həyat” adlı ənam verdi!
Nə qədər ki, körpə idim, qanadsızdım,
Uçmaq üçün qanadımı anam verdi!

Tanıdıqca bu dünyanın doğma-yadını,
Bildikcə mən həyatın hər cür dadını,
Qəlbimdəki yanğını, eşqin odunu,
Qaragözlü, gül çöhrəli sonam verdi!

Sıxıldıqca hərdən kədərin əlində,
Boğulduqca acıların gur selində,
Onun adı bir nəğmə oldu dilimdə,
Tanrı mənə heç ölməyən inam verdi!

YORULMAZ
Qəlbimdə çağlayan bir bulağım var,
Axar gecə-gündüz, çağlar, yorulmaz,
Xınalı kəkliyim, sənin üzündən,
Bulanar gözlərim, ağlar, durulmaz!
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Sinəmi yandıran bir ahü-qəmdir,
Eşqin hər gecəmi sabah edəndir,
Mənim məhəbbətim İlahidədndir,
Sənə bağlandığım bağlar qırılmaz!

Qocalıb, olsa da beli bükülü,
Atmaz ürəyindən sevgi yükünü,
Yar, sənin eşqini əmanət kimi,
Zəka qoruyaraq, saxlar, yorulmaz!

DOSTUN KİM, DÜŞMƏNİN KİM
Dost bilirsən hamını,
Fəda edib canını,
Yolunda yandırırsan,
Ürəyinin şamını,
Özgə dona girmirsən,
Ürəyində yoxdur kin,
Sən hələ də bilmirsən,
Dostun kim, düşmənin kim!

Qol açırsan, qucursan,
Fərəhindən uçursan,
İnanıb aldanaraq,
Hər sirrini açırsan,
Qəfildən büdrəyirsən,
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Dayağın olmur heç kim,
Sən hələ də bilmirsən,
Dostun kim, düşmənin kim!

Gözümdə yaz buludu,
Zəka, itir umudum,
Sənə son deycəyim,
Son sözüm, ərkim budu,
Heç cür yola gəlmirsən,
Dostluq deyil səninki,
Sən hələ də bilmirsən,
Dostun kim, düşmənin kim!

BİR QIZIN EŞQİ
Küləyin nəfəsiylə,
Arılar rəqs edirlər,
Bir gülün həvəsiylə,
Ölürlər, dirilirlər!

Uçurlar dəstə-dəstə,
Qonurlar gülün üstə,
Sərxoşa, məstə dönüb,
Oxuyurlar ahəstə!

Arılar kimi mən də,
Dolaşıram çəməndə,
Bir gülün eşqi vardır,
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Nəğmə dolu sinəmdə!

HƏYAT HƏMİŞƏ GÖZƏLDİR
Deyirsən: sən də iç, qorxma,
Onsuz da hamı öləcək!
Həyat acı loxma, yeyib,
Onsuz da hamı öləcək!

Hey içirsən səhərəcən,
Düz ağzın əyilənəcən,
Deyirsən: heç alma vecə,
Onsuz da hamı öləcək!

Bir işə yoxdur həvəsin,
Qalıb quruca nəfəsin,
Hərdən çox titrəyir səsin:
“Onsuz da hamı öləcək!”

Deyirsən: çox ağrısa da,
Ürəyin, heç salma yada,
Dünya bir ucdan doğsa da,
Onsuz da hamı öləcək!

Yox, dostum, yox, deyil belə,
Ölən, ruhu ölülərdir,
Sən ömrünü vermə yelə,
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Zaman hər şeyi düzəldir,
Həyat həmişə gözəldir!

AĞIRDIR DAŞIM
Vətənin önündə əyilər, ancaq,
Düşmən qabağında əyilməz başım,
Hər nə dərdim olsa, yar bilər ancaq,
Heç zaman anlamaz, dostum, qardaşım!

Gücümü torpaqdan almışam, Allah,
Meylimi gülünə salmışam, Allah,
Mən onunla həmdəm olmuşam, Allah,
Torpaqdır, can dostum, könül sirdaşım!

Bu dünya malına hərisliyim yox,
Zülmə çıraq tutan naqisliyim yox,
Kiməsə dərd olan bir pisliyim yox,
Bəs niyə bu qədər ağırdır daşım?

Ey Zəka, başında bu qovğa nədir,
Qəlbini əzablar dağıdır, didir?
Sənə ki, lap çoxdan bir yad kimidir,
Çək get, bu yerlərdən yükünü, daşın!
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ÜŞÜYÜR
Bu dünya yaman soyuqdur,
Üşüdür, üzüm üşüyür!
Yeriyirəm, asta-asta,
Qar üstə izim üşüyür!

Dünya məskən günahlara,
Ürək yandıran ahlara,
Sinələrdəki dağlara,
Baxıram, gözüm üşüyür!

Bu düyünü çözmək olmur,
Hər havaya süzmək olmur,
Haqsızlığa dözmək olmur,
Üşüyür, dözüm üşüyür!

Haqq deyənlər zülmə əsir,
Baş açmıram, nədir bu sirr,
Ürəyimi sazaq kəsir,
Dilimdə sözüm üşüyür!

MƏN HEÇ BÖYÜMƏDİM Kİ
Bu gün-sabah yaşım əlli olacaq,
Atam-anam, mən heç böyümədim ki.
Bilməm, sonra nələr bəlli olacaq,
Atam-anam, mən heç böyümədim ki.
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Dünyanı gəzirəm, hey dolaşıram,
Gözəl gəncliyimdən uzaqlaşıram,
Sizi hər görəndə uşaqlaşıram,
Atam-anam, mən heç böyümədim ki.

Sizinlə məsudam, mən bu dünyada,
Sizinlə yetişdim mənsəbə, ada,
Böyümək istəməm, bundan sonra da,
Atam-anam, mən heç böyümədim ki.

Siz varkən uşaqlıq həvəsim ölməz,
Çəkinər qocalıq, yaxına gəlməz,
Zaman geri dönər, məni böyütməz,
Atam-anam, mən heç böyümədim ki.

SƏNƏ BİR SÖZ DEYƏCƏM...
Sən hələ qırx üçdəsən,
Mən çatıram əlliyə,
Arxamca qaragözlü
Yar gəlir, deyə-deyə.

Əllidə gözləyəcəm,
Çalış, gecikməyəsən,
Sənə bir söz deyəcəm,
Əgər vaxtında gəlsən.
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Bax ha, çox da gözlətmə,
Cəmi bir il vaxtım var,
Əlli birə sürətlə,
Keçib gedir, bu qatar.

Cəhd et, gecəyə qalma,
Yollar duman, çən olur,
Bir də vaxtsız qocalma,
Qoca deyingən olur.

Əlli yaşdan o yana,
Elə də uzaq deyil,
Yetişdikcə ünvana,
Ömrü qar-sazaq döyür.

Ümidlə gözləyəcəm,
Çalış, gecikməyəsən,
Sənə bir söz deyəcəm,
Əgər vaxtında gəlsən...

MƏN ŞƏHƏR ADAMI OLA BİLMƏDİM
Yaddır, ürəyimə, hər cür dəbdəbə,
Mən şəhər adamı ola bilmədim!
Uymadım, hansısa bir yeni dəbə,
Mən şəhər adamı ola bilmədim!
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Yerişim, əzəldən kəndli yerişi,
Onun ocağında çətin ki bişim,
Hey üstdən aşağı baxmaqdır işi,
Mən şəhər adamı ola bilmədim!

Saxta gülüşlərə yad oldum, müdam,
Burda çox yorulur, usanır adam,
Gərək boy atdığım yerə qayıdam,
Mən şəhər adamı ola bilmədim!

Bu gözəl şəhərlə çoxdan tanışdım,
Mən bu gözəlliyə çox susamışdım,
Cəhd etdim, şəhərli olum, çalışdım,
Mən şəhər adamı ola bilmədim!

QƏZƏL
Bu xəstə zövqlülər, ah, xəstə edib zövqümüzü,
Sözü, musiqisi şit bəstə edib, zövqümüzü!

Sanki kimsə dayanıb, nifrət ilə qəsdimizə,
Öz əlində beləcə dəstək edib, zövqümüzü!

Deyilir, hər gecə-gündüz efirdə lağlağılar,
Hansı nadan bizim şikəstə edib zövqümüzü?
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Biri, bir başqasını təqdim edib bir kişi tək,
Geydirib qız donu, Növrəstə edib, zövqümüzü!

Yeridib beynimizə kimsə bu cür zir - zibili,
Bunca zövqsüzlərə şayəstə edib, zövqümüzü!

Zəka, xalqın gözünə kül üfürən kimdir, o kəs,
Xeyli vaxtdır, belə can üstə edib zövqümüzü?!

SƏS
Uzaqda kimsə çox gözəl oxuyurdu
Bir gözəl səs eşidilir uzaqdan,
Görən, kimdir, belə gözəl oxuyur?!
Elə bil ki, süzülüb gəlir haqdan,
Görən, kimdir, belə gözəl oxuyur?!

İtən yaddaşımı oyadır, bu səs,
Dəyir ürəyimə, qayıdır, bu səs,
Ruhuma naxışdır, boyadır, bu səs,
Görən, kimdir, belə gözəl oxuyur?!

Bu səs, ürəklərdə yanan atəşmi,
Bu səs, üfüqlərdə doğan Günəşmi,
Bu səs, aşiqləri yandıran eşqmi,
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Görən, kimdir, belə gözəl oxuyur?!

Doğulur qəlbimdə bir eşq, bir həvəs,
Məni haralara aparmır, bu səs,
Köksümdə bir anlıq dayanır nəfəs,
Görən, kimdir, belə gözəl oxuyur?!

Hardasa bir ürək yanır, deyəsən,
Alov dilimləri qalxır göyəcən,
Aləmi yandırır-yaxır beləcə,
Görən, kimdir, belə gözəl oxuyur?!

YANILMAMIŞAM
Başqa bir dünyanın adamıyam mən,
Buraya gəlməkdə çox yanılmışam!
Bəzən qəlbiqara bir nadan ilə,
Danışıb-gülməkdə çox yanılmışam!

Həyatda çox qəmim, sitəmim olub,
Naşükür deyiləm, xoş dəmim olub.
Çoxu qəfil dönüb, düşmənim olub,
Yaxın dost bilməkdə çox yanılmışam!

Ürəklər var, mərhəməti yox olub,
Ağlayan gördüyüm gözlər çox olub,
Kirpikləri bir zəhərli ox olub,
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Əl atıb silməkdə çox yanılmışam!

Həyat rəndəsində yonulmuşam mən,
Olub ki, Haqq kimi danılmışam mən,
Nə danım, çox zaman yanılmışam mən,
Təkcə yar seçməkdə yanılmamışam!

BƏLƏD OL
Mənim şeirlərim adam kimidir,
Dindirsən, səninlə danışar, gülər,
Misraları bir kamanın telidir,
Barmağın toxunsa inildər, mələr,

Qərib duyğularım durna qatarı,
Könül səmasında səf-səf düzülər,
Qəfil dillənəndə könlümün tarı,
Eşqim bal tək misralara süzülər.

Ürəyimi qarış-qarış gəz, yoxla,
Hər küncünə, bucağına bələd ol,
Sevda qoxan çiçəyini üz, qoxla,
Bu gur yanan ocağına bələd ol!
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QOCALANI KƏSİRLƏR
Ara-sıra telefonda bir qədər,
Əhval tutur, dərdləşirik, anamla,
Söz açırıq, ordan-burdan, hamıdan,
Bu həyata bağlanırıq, inamla!

Anam bir az qonşulardan danışır,
Deyir: Əsmət nənə getdi, rəhmətə,
Nigar xala gecə-gündüz çalışır,
Şükür edir, hər günə, hər qismətə.

Atan ki var, elə bil, lap uşaqdır,
Qocalsa da dinclik nədir, bilmir o,
Gah o yana, gah bu yana qaçaqdır,
Üz-gözündən axan təri silmir o.

Deyir: gərək hər an zəhmət çəkəsən,
Yoxsa, yaşamağın nə mənası var,
Orda çiçək, burda ağac əkəsən,
Gül açıb, könlündə gülə arzular!

İndi sənə deyim, toyuq-cücədən,
Cücələri dələ yanmış apardı,
Beş toyuğum vardı, öldü, gecədən,
Tülküdən-dələdən canım qurtardı.
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Gördüyün, tək o çil xoruz qalmışdı,
İndən sonra qalıb neyləyəcəkdi,
Həm də çoxdan əpriyib, qocalmışdı,
Atan kəsdi, onsuz da öləcəkdi...

Anam bir anlığa dəyişir sözü,
Deyir: bala, konturunu korlama,
Bu dünyanın var gecəsi, gündüzü,
Hər ağrıya ürəyini zorlama!

Bizlik deyil, bu dövranın gərdişi,
Bir qanundur; hey dəyişər fəsillər,
Başaçılmaz sirdir, Fələyin işi,
Qocaldınmı,.. qocalanı kəsirlər!..

APARIR MƏNİ
Çəkib öz arxasınca,
Bir can aparır məni,
Edib qanıma qəltan,
Al qan aparır məni!

Yanır bağrımın başı,
Tökmür ətəkdən daşı,
Cırılıbdır üst-başım,
Üryan aparır məni!
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Qan tutub gözlərini,
Dinləmir sözlərimi,
Bağlayıb əllərimi,
Giryan aparır məni!

Zəka, insaf yox onda.
Xəncər onda, ox onda,
Öz eşqinin odunda,
Büryan aparır məni!

DOYMURAM, QORXMURAM, QORXURAM.
Doymuram,
Təbiətin gül üzünün seyrindən,
Doymuram,
Bu dünyanın ovsunundan, sehrindən,
Doymuram,
Sevdiyimin sevgisindən, mehrindən!

Qorxmuram,
Şərəfsizə, şərfsizsən deməkdən,
Qorxmuram,
Haqsızlara haqq sözü söyləməkdən,
Qorxmuram,
Haqq uğrunda əzilməkdən, ölməkdən!
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Qorxuram,
Naqislərin pisliyindən, şərindən,
Qorxuram,
“Mənəm” deyir, qalxan, duran yerindən,
Qorxuram,
Yalan təriflə, yalan afərindən!
Qorxuram!..

BİLET ALIRAM
Dayanmışam bir qatar vağzalında,
Burdan uzaqlara bilet alıram,
Gedən mən deyiləm, arzularımdır,
Onu bu vağzaldan yola salıram.

Bir azdan ayrılıq anı gələcək,
Qəfil tərpənəcək yerindən, qatar,
Orda-uzaqlarda yar gözləyəcək,
Görəsən, arzular nə vaxta çatar?!

Bax, budur, tərpəndi qatar yerindən,
Nigaran gözlərim dalınca baxır,
Göylər bir ah çəkir, bu dəm, dərindən,
Buludlar ağlayıb, gözünü sıxır.
47

İçimdə bir qərib duyğu dolaşır,
Könlümdə yarımın həsrəti vardır,
Qatar gedir, məndən çox uzaqlaşır,
Mənimlə qalansa, qəmdir, qübardır.

KİMİ
Sənin gözəl saçlarını, mələk qız,
Nəfəsimlə tumarlaram, meh kimi,
Fərəhindən ağlayarsan, düzülər,
Göz yaşların yanağına, şeh kimi!
İnan mənə, nə gizlədim, nə danım,
Bu sevgidə yoxdur mənim yalanım,
Gül hüsnünə, səni sevən oğlanın,
Yaraşıqdır məhəbbəti, zeh kimi!
Bir çiçək bil, arzumu, diləyimi,
Sənə olan sevgimi, istəyimi,
Şübhən varsa, çıxarıb ürəyimi,
Qabaqcadan verim sənə, beh kimi!

SƏHƏR
Gecənin bağrında ağ çiçək kimi,
Nə gözəl açılır, oyanır səhər,
Yandırıb Günəşi nur-çıraq kimi,
Uzaq üfüqlərdən boylanır səhər,

Açır, açıldıqca qoxur, müşk kimi,
Dünyaya necə xoş ətri yayılır,
Olursan, yenicə doğulmuş kimi,
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Ömrünə təzədən günlər sayılır.

Qəlbində ümidlər coşur-çağlayır,
Deyirsən: bu həyat necə gözəldir,
Bir xoş gələcəyə səni bağlayır,
Uçmuş körpüləri təkrar düzəldir.

Və qəfil hardasa güllələr uçur,
Bir körpə qanına boyanır səhər,
Ağlayıb, hönkürüb dünyanı qucur,
Dərddən, ürək kimi dayanır səhər!

ÖZÜMÜ TAPMIŞAM
Bu yer çox ürəyimcədir,
Hamıdan, hər kəsdən uzaq,
Çox uzağam, nadanlardan,
Ürəyimi kəsmir sazaq.

Burda mənə dost olanlar,
Çiçəklərdir, ağaclardır,
Bu yerə yaddır yalanlar,
Burda könül bəxtiyardır.
Çoxdan ayrılıb getmişdim,
İndi geri qayıtmışam,
Bir zamanlar itirmişdim,
Gəlib özümü tapmışam.
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BİR GÖZƏL GÖRDÜM
Bir gözəl gördüm də bu gün
vuruldum, Allah!
Axdım, axdım, çeşmə kimi
duruldum, Allah!
Böylə gözəl görməmişdim,
ömrüm boyunca,
Yox kimiydim, mən təzədən
var oldum, Allah!

Onun qara gözlərində itmək
nə gözəl,
Can yandırıb atəşinə, tütmək
nə gözəl,
Nalə çəkib, gecə-gündüz
fəqan eyləyib,
bülbül kimi, bağçasında
ötmək nə gözəl!

Xoş ətirli çiçəklərin
çiçəyidir, o,
Bənzəri yox, mələklərin
mələyidir, o,
Gedərgəlməz eşqə sürgün
olan Zəkanın,
50

Sinəsində alovlanan
ürəyidir, o.

ÖMÜRLÜK MƏHBUS
Qaranlıq zindan!
Göz qapaqların - ağır zindan qapıları,
Gözlərin - ömürlük məhbus,
Kipriklərin Zindanın dəmir barmaqlıqları,
Yuxu - zindan gözətçisi.

Səhərlər çəkilincə, Yuxu,
açılır, ağır qapılar, taybatay,
İtir, göylərdən Ay.
Qızaran üfüqlərdə
parlayan Günəş kimi doğur, gözlərin.
İşığa, nura bələnir zindan həyəti,
Yenə də yandırır-yaxır gözlərin,
Yenidən od düşür, canıma,
Od düşür, qəlbimə, ruhuma.
Yandırıb-yaxdıqca gözlərin,
səslənir qulaqlarımda,
hakimin son sözləri:
“Öz aşiqini, rəhmsizcə
Yandırıb kül etdiyindən,
Gözlərə ən ağır cəza verilsin,
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Bu zalım gözlər, ömürlük
azadlıqdan məhrum edilsin!”

ÖLDÜMMÜ?!
Gəldinmi?!..
Keçib gəldiyin yollar,
Sinəm idi,
Gəldinmi?!..

Gördünmü?!..
Sənin eşqin odunda,
Yanır bu sinəm indi,
Gördünmü?!..

Bildinmi?!..
Eşqlə dolu ürəyim,
Sənin tək sənəmindi,
Bildinmi?!..

Öldümmü?!..
Sənin sancdığın oxlar,
Mənim bu sinəmindi,
Öldümmü?!..
Yaxşı bax, gör, öldümmü?!..
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TARİ-MAR OLDUN Kİ, SƏN!
Getdiyin haqq yoluydu,
Nə tez yoruldun ki, sən?
Sən ki, Tanrı quluydun,
Şərə qul oldun ki, sən!

Girərkən dondan-dona,
İnsan gərək utana,
Könül verib şeytana,
Cinə vuruldun ki, sən!

Bircəm idin, birmdin,
Həmişə ümidimdin,
Şirindən də şirindin,
Zəhərmar oldun ki, sən!

Sevincim, harayımdın,
Hər günüm, hər ayımdın,
Uca eşq sarayımdın,
Tari-mar oldun ki, sən!

ATAM
Çox böyük haqqın var çiyinlərimdə,
Mənə candan artıq can oldun, atam!
53

Yaşatdın hər zaman fərəh içində,
Sən adıma şöhrət, şan oldun, atam!

Əllərin əlimdən tutduğu zaman,
Nura boyanıbdı gözümdə cahan,
Zülmətlər saranda ömrümü, hər an,
Ömür üfüqümdə dan oldun, atam!

Tanrıdan gözümə nur-işıq verdin,
Qəddü-qamət verdin, yaraşıq verdin,
Gözünə ox oldun, kədərin, dərdin,
Daim şər əməldən yan oldun, atam!

Zəkanın gedibyi yol, haqqın yolu,
Ata sevgisiylə ürəyi dolu,
Mənəm, həm Tanrının, həm sənin qulun,
Mənimçün bir sultan, xan oldun, atam,
Mənə candan artıq can oldun, atam!

O, MƏNİM ANAMDIR
Üzü, gözü, ürəyi,
Nur-işıq dolu insan,O, mənim anamdır!
Uğrunda can verəyim,
Şirinsöz, şirinlisan,O, mənim anamdır!
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Gecə-gündüz çalışar,
Heç vaxt yoruldum deməz,
Ocaq kimi alışar,
Odu, alovu sönməz,O, mənim anamdır!

Boylanar pəncərədən,
Baxar uzaq yollara,
Heç doymaz nəvələrdən,
Dua edər onlara,O, mənim anamdır!

Şəhər alıb əlindən,
Oğlunu, həm qızını,
Çəkməz övlad yolundan,
Bircə an da gözünü,O, mənim anamdır!

Öz qoynuna səsləyər,
Gözləyər, səhər-axşam,
Övlad üçün əriyər,
Necə ki, əriyir şam,O, mənim anamdır!

KÖNLÜNDƏN
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Budağına quşlar qonan ağac gözəldir,
Bir baxarsan, bir də baxmaq keçər könlündən,
Yar dərdinə yar eyləsə əlac, gözəldir,
Eşq oduna canı yaxmaq keçər könlündən!

Dilində yox, ürəyində sənə can deyən,
Hər ağrına, hər acına yanan, inləyən,
Sədaqəti, etibarı heç vaxt itməyən,
Dost əlini müdam sıxmaq keçər könlündən!

Bahar gəlib, dört tərəfin gül qoxuyanda,
Gül eşqiylə bülbül oxuyub-şaxıyanda,
Bir gözəl qız güllərdən çələng toxuyanda,
Gülüstanı seyrə çıxmaq keçər könlündən!

Bu dünyada öz yeri var, Zəka, hər kəsin,
Yaxşılıqda adı keçməz, pisin, naqisin,
Qanlar tökən, evlər yıxan Şərin, İblisin,
Ürəyinə xəncər soxmaq keçər könlündən!

GÜL GECƏLƏR AĞLAYIR
Səhər çağı bağçada,
Xoş ətirli bir gülün,
Şeh deyil, göz yaşıdır,
Yanağında gördüyün,
Gül gecələr ağlayır!
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Gecənin qucağında,
Zərif boynu bükülür,
İz qoyur yanağında,
Göz yaşları tökülür,
Gül gecələr ağlayır!

Sarıya çalır rəngi,
Az qalır ki, quruya,
Sübhəcən solğun, qəmgin,
Həsrət qalıb arıya,
Gül gecələr ağlayır!

Zəka, xoşdur düz ilqar,
Sənin də öz gülün var,
Səndən ayrı düşən yar,
Bil, gecələr ağlayır,
Gül gecələr ağlayır!

GƏLDİM
Mən eşqin sarayında
Gecəni qaldım, gəldim,
Əlimi yar qoynuna,
Gizlicə saldım, gəldim!

Dərdim hər nübarından,
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Keçdim dünya varından,
Bu eşqin bazarından,
Bir cüt nar aldım, gəldim!

Bir səbəb var, yanmağa,
Yetər, dəli olmağa,
Eşq havası çalmağa,
Təzə tar aldım, gəldim!

GECƏ, XOŞ GƏLDİN!
Səni gözləyirdim mən, düz səhərdən,
Gecə, xoş gəldin!
Az qala ölmüşdüm acı qəhərdən,
Gecə, xoş gəldin!

Gəldin, gəlişinlə Ayı gətirdin,
Ömrümə ən şirin payı gətirdin,
Mən qışa dönmüşdüm, yayı gətirdin,
Gecə, xoş gəldin!

Sükuta qərq oldu, hər tərəf, hər yan,
Yoxdur bu cahanda, mənim tək büryan,
Bir eşqin uğrunda olmuşam giryan,
Gecə, xoş gəldin!
58

Mən ki, sığınmışam sənin qoynuna,
Daha uduzmaram, tale oynuna,
Aç da qollarını, sarıl boynuma,
Gecə, xoş gəldin!

GET, YAŞIN ÇATMIR HƏLƏ
Ömrün əlindən tutub,
Ucalmağa getmişdim,
Ucalıq söylədi ki,
Get, başın çatmır hələ.

Boylandım, sola, sağa,
Dedi: çəkil qırağa,
Eşq dəryası olmağa,
Göz yaşın çatmır hələ.

Ömrü yarı eylədim,
Qocalığa teylədim,
Qocalıq da söylədi:
Get, yaşın çatmır hələ.

UTANIRAM
Eylədiyim hər səhvi,
Bir günahım sanıram,
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Kimsə bilsməsə belə,
Özümdən utanıram!

Mənim səhvlərim hərdən,
Üzə duranda dən-dən,
Qəlbimdəki təpərdən,
Dözümdən utanıram!

Aparar yollar məni,
Gah sağlar, sollar məni,
Qınayar, danlar məni,
Sözümdən utanıram!

Soluram, sozalıram,
əriyir, azalıram,
yanıram, köz oluram,
közümdən utanıram!

Səhv – adamutandıran,
Xatırladıqca hər an,
Yolumu nurlandıran,
Gözümdən utanıram!

Ey qəlbinə dəydiyim,
Təkcə sənsən sevdiyim,
Üzünə söykədiyim,
Üzümdən utanıram!
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ARI, KƏPƏNƏK VƏ MƏN
Dostuq, biz üçümüz də,Arı, Kəpənək və mən!
Gül eşqi içimizdə,
Arı, Kəpənək və mən!

Gülü həyat sanırıq,
Başına dolanırıq,
Ətrindən bayılırıq,
Arı, Kəpənək və mən!

Arının öz gülü var,
Kəpənəyin öz gülü,
Mənim də sevgilim var,
Ömrüm onunla gülür,
Odur, ömrümün gülü!

Biz üçümüz də dostuq,
Arı, Kəpənək və mən!..

MƏN ŞEİR YAZIRAM, ANA!
Sənə qəribə gəlməsin,
Mən şeir yazıram, ana!
Dinləyirəm ürəyimi,
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Nə deyir, yazıram, ana,
Mən şeir yazıram, ana!

Ömür Allah amanında,
Hər şey gəlir zamanında,
Hərdən sözün dumanında,
Itirəm, azıram, ana,
Mən şeir yazıram, ana!

Bəlkə bu, bir cinayətdi,
Daha günah məndən getdi,
Nə oldusa, oldu, bitdi,
Qarşında məzuram, ana,
Mən şeir yazıram, ana!

Söz yanır, mənim ağlımda,
Sözlə azalır ağrım da,
Haqq olan hər söz uğrunda,
Ölməyə hazıram, ana,
Mən şeir yazıram, ana!

OLUR
Siz mənə elə də fikir verməyin,
Mənim də dəlilik hallarım olur,
Sanmayın, gücsüzəm, zəif biriyəm,
Mənim də qəvilik hallarım olur!
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Onu görən gündən hayıl-mayılam,
Bu eşq yuxusundan çətin, ayılam,
Düşünməyin, ondan qopam, ayrılam,
Mənim də zəlilik hallarım olur!

Gəzib-dolaşsam da bir aslan kimi,
Sansam da özümü sultan, xan kimi,
Eşqə boyun əyən bir nalan kimi,
Mənim də köləlik hallarım olur!

PAS ATMIŞ QILINCAM
Ruhum elə acıb, elə acıb ki,
Onu hər deyilən söz doyurammaz,
Nə qədər ac gəzib, ac dolansam da,
Bir kimsə edib də qul, buyurammaz!

Daha sözlərin də tamı, dadı yox,
Söz var ki, uçmağa heç qanadı yox,
Mənim bu könlümün çox, inadı çox,
Sevdiyimdən, hər söz, bil, ayırammaz!

Bilirəm ki, yad qan yoxdur qanımda,
Əsla yuva qurmaz, pislik canımda,
Pas atmış qılıncam, mən öz qınımda,
Əl atıb, hər güclü qol sıyırammaz!
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*****
Beynim dəniz kimi uğuldayır,
təlatümdədir,
dalğalar tək şahə qalxan
düşüncələrim,
sahilə saysız-hesabsız
ölü sözlər atıbölü balıqlar kimi!
torunu dənizə atmış
balıqçı oxşarı,
oturmuşam düşüncələrimin sahilində,
gec-tez tora düşəcək
qızıl sözün-qızıl balığın
ümidində, həsrətindəyəm!
sahildə aramsız, sakit
küləklər əsir!..

BALAMDIR, GÜNƏŞ!
Açın, könlünüzün qapılarını,
İçinə Günəşin nuru yayılsın,
Qurusun, məhv olsun, şər toxumları,
Nə qədər xoş duyğu varsa, ayılsın!

Günəşin işığı düşməyən yerdə,
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Nə bir çiçək açar, nə bir gül bitər,
Qara fikirlərlə düşərsən dərdə,
Gözünü açınca, ömür-gün bitər.

Gözündən durulan bulaqlar kimi,
İnsan ürəyi də gözdən durular,
Açılar, nurüzlü sabahlar kimi,
Içində min gözəl arzu doğular!

Mən nur övladıyam, anamdır, Günəş,
Zülmətin bağrında yanan ocağam,
Bir əziz, bir doğma balamdır, Günəş,
Mən onu ruhumla doğuracağam!

TƏSLİM OL
Məzəli şeir
Dayan, gözəl, heç yerindən tərpənmə,
Əllərini qaldırıb da, təslim ol!
Mən cani deyiləm, qorxma, ürpənmə,
Əllərini qaldırıb da, təslim ol!

Gözlərimdə sənə bənzər mələk yox,
Əritmisən, daha məndə ürək yox,
Hay-haraya, qışqırığa gərək yox,
Əllərini qaldırıb da, təslim ol!
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Yetər artıq, oynadığın, külümlə,
İndi mənə nə yalvar, nə də inlə,
Əsla səni qorxutmuram, ölümlə,
Əllərini qaldırıb da, təslim ol!

Sinəmdədir, sənə tuşlanan silah,
Adı eşqdir, gülləsi yandıran ah,
Inadınla eylərsən ağır günah,
Əllərini qaldırıb da, təslim ol!

BU GÜLÜ BURNUNDA QIZIN
İndidən nazı yandırır,
Bu gülü burnunda qızın,
Özündən razı, yandırır,
Bu gülü burnunda qızın!

İnsafən, naz çox yaraşır,
Görənin halı qarışır,
Ağlında nələr dolaşır,
Bu gülü burnunda qızın?!

Yarpaq tək əsir, titrəyir,
Hərdən dolaşır, büdrəyir,
Gözləri nələr söyləyir,
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Bu gülü burnunda qızın?!

Hələ dünyadan xəbərsiz,
Hələ hürküsüz, xətərsiz,
Çaşıb qəlbinə dəyərsiz,
bu gülü burnunda qızın?!

Heyifdir, vaxtsız solmasın,
Saçını kədər yolmasın,
Başını duman almasın,
Bu gülü burnunda qızın!

GƏL
Gözlərim yolundadır,
Geyin, al-yaşıl da gəl,
Tək gəlmək çətindirsə,
Küləyə qoşul da, gəl!

Eşqim başımdan aşır,
Sənsiz ağlım da çaşır,
Gecikmə, şər qarışır,
Gün kimi işılda, gəl!

Sən, ey mehriban yarım,
Çox uzaqdır, yolların,
Sənə gəlir qollarım,
67

Yat, mışıl-mışıl da, gəl!

KƏDƏR
Kədər, xoş baxıram üzünə, sənin,
Deyəsən, sevirsən mehribanlığı,
Əyləncə düşgünü cavanlar kimi,
Qəlbimdə edirsən, sən cavanlığı!

Mən elə də fəqir bəndə deyiləm,
Sənin qabağında sınam, əyiləm,
Sıxırsan könlümü, min cür səy ilə,
Kim veribdi sənə bu tiranlığı?

Görməyə gözüm yox, bir an da səni,
Ürəyim sevginin, eşqin vətəni,
Tanrım işıq üçün yaratmış məni,
Əzəldən sevmirəm mən, qaranlığı!

EY TORPAQ ADAMLAR, VƏTƏN ADAMLAR!
Mən qürbəti sizə görə sevmişəm,
Ey qürbət ellərdə “itən” adamlar,
Hər an “vətən” deyib, göz yaşı tökən,
Bülbül tək qəfəsdə ötən adamlar!

Ayrılmaq çətindir, isti yuvadan,
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Doğma, əziz olan eldən-obadan,
Sizi ömrüm boyu çətin, unudam,
Ey ağrı adamlar, sitəm adamlar!

Ağlar, gözünüzün yaşı vətəndir,
Göynər, bağrınızın başı vətəndir,
Ömrünüzün yazı, qışı vətəndir,
Ey Torpaq adamlar, Vətən adamlar!

GÜLMÜ GÜLÜŞÜNDÜR, GÜLÜŞÜNMÜ GÜL?
Gözəldir, qəşəngdir, biri-birindən,
Gülmü gülüşündür, gülüşünmü gül?
Görəndə oynayır, ağlım yerindən,
Gülmü gülüşündür, gülüşünmü gül?

Gözlər var, işıqda qaranlıq gəzir,
Abad olan yerdə viranlıq gəzir,
Gözlərimdə sənə heyranlıq gəzir,
Gülmü gülüşündür, gülüşünmü gül?

Gözlərin ömrümün nuru, işığı,
Tanrım qorusun bu duru işığı,
Gülüşün, üzünün gül yaraşığı,
Gülmü gülüşündür, gülüşünmü gül?
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Zəkanın ömründən yol salır illər,
Beləcə dəyişir, ötür fəsillər,
Güləndə, könlündə açılır güllər,
Gülmü gülüşündür, gülüşünmü gül?

BUSƏLƏRİN VAR
Quzusu it əmən dünya,
Daha nə “töhfələrin” var?
Həmən, elə həmən dünya,
Əcəb “lətifələrin” var!
Nə vaxt baxıram üzünə,
Kefli dəyirsən gözümə,
Torba tikirsən, yüzünə,
Güllü qətifələrin var!

Gah cənnətə bənzəyirsən,
ömrü-günü bəzəyirsən,
Gah gözdə qıl əyirirsən,
Qoçun, əshabələrin var!

Hər zülmün, hər cəfan bəlli,
Sədaqətin, vəfan bəlli,
Yapışırıq ikiəlli,
Çox dadlı busələrin var!
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QƏFƏSƏ
Ürək bir qızılquş kimi,
Salınıb, bədən qəfəsə,
Bədənsiz yaşamı yoxsa,
Sığışmır nədən, qəfəsə?

Hey çarpışır, yerlə-göylə,
Xilasa can atır, böylə,
Üsyan edir, min cür səylə,
Onu ram edən qəfəsə!

Boşa çıxanda inadı,
Itir həyatın xoş dadı,
Əzilir zərif qanadı,
Çırpılır hərdən qəfəsə!

Yaraları eşqdən isə,
Özü bir quş, eşq dən isə,
Söyləyin, o Ay bənizə,
Səpələsin dən, qəfəsə!

ÜZÜN OLSUN
Həyat sənə əmanətdir,
Hər an üstdə gözün olsun,
Qəsd, Tanrıya xəyanətdir,
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Qəlbində bir dözüm olsun.

Düşsən də dərdə, fərağa,
Qorxub çəkilmə qırağa,
Ümid etmə yad ocağa,
Öz ocağın, közün olsun.

İz qoy ki, dağda, bələndə,
Azmasın, sonra gələn də,
Özün kimi gül, güləndə,
Hər kim olsan, özün ol, sən!

Bəzən həyat səni yorsa,
Heç sıxılma, dünya darsa,
Yaşamağa üzün varsa,
Ölməyə də üzün olsun!

ÖLÜM MƏŞQİ
İnsan yaman tələsir,
Dünyaya gəlmək üçün,
Min cür əzabdan keçir,
Bircə yol gülmək üçün!

Gecə-gündüz ah edir,
Gecəni sabah edir,
Bəzən yüz günah edir,
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Bir günah silmək üçün!

Yat-oyanla yaş gedir,
Yuxu, ölüm məşqidir,
Hər gün gecə məşq edir,
Bir dəfə ölmək üçün!

BİZDƏ QALDI
Çox gəzib dolaşdı, göyün üzündə,
Yoruldu, bu gecə Ay bizdə qaldı.
Gəldi görüşünə çox uzaqlardan,
Axdı şırıl-şırıl, çay bizdə qaldı.

Bu gecə başqa bir gecəydi, sonam,
Hər şey sevgiyəydi, eşqəydi, sonam,
Yanağını mənə Eşq əydi, sonam,
öpdüm, busələrim ayüzdə qaldı.

Od yandı ürəkdə, od yandı başda,
Odlandı ürək də, odlandı baş da,
Qorxdu bu alovdan, bu oddan qış da,
Beləcə bir ömür yay bizdə qaldı!
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OYNADIR
Göz güldürən bir çəməndə,
Çiçəkləri yaz oynadır,
Gözəllikdə bəhsə girən,
Gözəlləri naz oynadır.

Ruhum göylər əmanəti,
Nə kini var, nə nifrəti,
Bir gözəlin məhəbbəti,
Ürəyimdə köz oynadır.

Eşqimin qızıl balığı,
anlamır heç cür qılığı,
Yenə tutub şıltaqlığı,
Dodağında söz oynadır!

Darıxdırır, təklik kimi,
Sıxır, biganəlik kimi,
Gah da səkir, kəklik kimi,
Qaş tərpədir, göz oynadır!

XUMARLANAR
Dağ döşündən qopan bir daş,
Dağ çayında hamarlanar,
74

Öpdükcə sular üzünü,
Sığallanar, tumarlanar.

Dost bilsə insan, insanı,
Məhəbbətlə coşar qanı,
Bir mələksima cananı,
Sevdikcə, ürək varlanar!

Zəka, bil, yarın qədrini,
Əzizlə, çiçək xətrini,
Duyduqca, eşqin ətrini,
Qara gözlər xumarlanar.
BİR EŞQ
Çıxır yaylaqlara, yay olan kimi,
Seyrə, tamaşaya, başlayır, bir eşq!
Zərif gül-çiçəyin xoş qoxusunu,
Duyub, məst olmağı xoşlayır, bir eşq!

Ucadır, gözəldir, boyu, buxunu,
Qovub gözlərimdən şirin uxunu,
Çəkib öz yayını, iti oxunu,
Bir gözəl ceyrana tuşlayır, bir eşq!

Yolu qəribliyə sarı düşəndə,
Yamyaşıl bəxtinə sarı düşəndə,
Qəfildən həsrətin qarı düşəndə,
Mənim ürəyimdə qışlayır, bir eşq!
75

DƏLİ OLMAĞA
Ağıllı adamlar, sizə əlvida,
Gedirəm mən daha, dəli olmağa,
Ruhumda səslənir, sirli bir nida,
Gedirəm mən daha, dəli olmağa!

Həqiqət bildiyim yalana çıxır,
Yəhər sandıqlarım palana çıxır,
Yollarım həmişə dalana çıxır,
Gedirəm mən daha, dəli olmağa!

Məni ovutmadı, hər şirin nağıl,
Dağıl, ey xoş xülya, başımdan dağıl,
Xilas eyləmədi, dünyanı ağıl,
Gedirəm mən daha, dəli olmağa!

SÖZ KÖHLƏNİM
Mənim söz köhlənim dəlidir, dostlar,
Nə qırcıl tanıyır, nə də daş bilir,
Çapır zirvələrə, gücü yetdikcə,
Zirvəni hər şeydən uca, baş bilir.

Dəydikcə üzünə dağların yeli,
Daranır yalmanı, daranır teli,
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Eyninə də gəlmir, çayların seli,
Nə asta yeriyir, nə yavaş bilir.

Çapır bu yollarda, qan-tərə batır,
Yanır gözlərində, od çıtır-çıtır,
Cövhərində ərlik, ərənlik yatır,
Ərləri özünə dost-qardaş bilir!

OLUB
Yəqin ki, bu dünyanın,
Düz vaxtları da olub,
Çox-çox abır-həyalı,
qız vaxtları da olub!
Bəlkə tutub qolundan,
azdırıblar yolundan,
Bəxtindən, iqbalından
"Küs" vaxtları da olub!
Qonaq olsa da hamı,
alanlar, alıb kamı,
Doyulmaz dadı, tamı,
duz vaxtları da olub!
Qəfil dəyişib halı,
Başlayıb qeylü-qalı,
Çılğın, dəli, havalı,
"Süst" vaxtları da olub!
Dərd yatıb beşiyində,
Evində-eşiyində,
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Bir fəqir üşüyəndə,
Buz vaxtları da olub!
Hökmü bəlli, zamanın,
Çarəsi yox, solanın,
Mümkün deyil, olmasın,
Bu qarımış dünyanın,
Qız vaxtları da olub!
Düz vaxtları da olub!

EŞQİN KÖHNƏSİ
Hərdən görməsəm də üzünü, bil ki,
Çəkmişəm şəklini, gözlərimdədir,
Qeyrisi axtarsa, boğular, batar,
Mənim məhəbbətim, çox dərindədir.
Ürəyim sinəmdə qurulu hana,
Hər gözələ xalı toxunmaz orda.
İstəyir, nə qədər alışa, yana,
Hər eşqin nəğməsi oxunmaz orda.
Həmişə təzədir, eşqin köhnəsi,
ən dadlı şərab da bu dadı verməz,
Ruhum fəzalarda dolaşır, gəzir,
Yerini hər quşun qanadı verməz!

YOLLAR
Yollar da adamlar kimidir;
Varlısı, kasıbı var.
Üst-başından, geyimindən
tanımaq olur,
Varlısını, kasıbını.
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Asfalt döşənmiş hamar yol,
Tər - təzə pencək geyinmiş,
varlı adam kimidir.
parıltısı göz qamaşdırar.
Rezin, toppuş təkərlər
Sevərək yalayıb keçər,
varlı yolun hamarlanmış,
sinəsini.
Ayaqlar məhəbbətlə öpər,
onun gözəl,
təraşlanmış təmiz üzündən.
Kasıb yol, elə kasıb adam kimidir,
Əzəldən qaradır, bəxti,
Uçulub, sökülüb, təxti.
köhnəlib, saralıb, çoxdan,
İllərlə əynindən çıxmayan pencək.
Hər yanında görünən
yırtıq-yamaqların hərəsi
uçub dağılmış xaraba bir binanın
divarındakı qapqara oyuqlara bənzər.
Rezin, toppuş təkərlər,
yalayıb keçməz, hələm-hələm,
bu kasıb yolların saralmış,
qırışmış, solğun sinəsini.
Ayaqlar da öpməz,
onun çopur yanaqlarını.
Öpsə belə, qalın toz
yapışıb qalar dodaqlarında
Bundan məmnun olmaz adamlar.
Və adamlar hər zaman,
varlı adamlara bənzəyən
yolların varlısına can atarlar.
Kasıb yol, eləcə tozlanıb qalar,
sərilib dünyanın sinəsinə,
Kənardan keçib gedənlərə
Yazıq-yazıq boylanar,
Hərdən bir kasıb yolçunun,
yorğun ayaqlarının
həvəssiz öpüşündən,
nazlanıb, xumarlanar...

KÜSÜR
Bu, necə olur, axı, heç anlamıram,
Səni küsdürdüyüm gün, Ay məndən küsür?!
Gedirəm sahilinə, nəğməsini dinləyəm,
Dönür susquna, lala, çay məndən küsür!
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Bilirəm, qısqanırsan, çiçəyə, gülə,
Hər yanağı göyçəyə, hər şirin dilə,
Başqaları bir yana, buna bax, hələ,
Qəfil dönüb qış olur, yay məndən küsür!
Gecələr səhər olmur, hey gözləsəm də,
Açılmır qızılgüllər, hey bəsləsəm də,
Oyanmır xatirələr, hey səsləsəm də,
Vermir səsimə haray, hay, məndən küsür!
Küsmə, çevir üzünü, azacıq bəri,
Vaxt da keçmir, fırlanır boşuna pəri,
Ömrümə darı kimi səpir, günləri,
Deyir, otur beləcə, say, məndən küsür!

QALARDIM
Mən o qızı çox istəyirəm, Allah,
Əlim yetsə, saçlarını yolardım,
Od yandırıb ürəyimin başında,
Tutub, yandırdığı oda salardım!
O qız çoxdan çatıb sevgi yaşına,
Eşq qarışıb, gözlərinin yaşına,
Bir tac kimi qoyardım da başıma,
Sevənlərin padişahı olardım!
O, Tanrının bir gözəllik tablosu,
Sevgilərim bu gözəlin tabusu,
Açılsaydı, ürəyinin qapısı,
Girib, orda bir ömürlük qalardım.

MƏZƏLİ ŞEİR
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Sevdiyim o gözəl ki var,
Bir çiçəkli yaz kimidir,
Gözəllərin ən şirini,
Şəkər kimi, duz kimidir.
Görmədim heç, belə bayan,
Odur, məni ovsunlayan,
Gecələrimdə parlayan,
Ay kimi, ulduz kimidir.
Çiçəkləyir, "can" deyəndə,
"Canıma cansan", deyəndə,
Hərdən küsüb inciyəndə,
Qar kimidir, buz kimidir.
O, məni kama yetirir,
Ömrümdə güllər bitirir,
Ürəyimə eşq ötürür,
Vayfay, blutuz kimidir!..
EY ZƏKA
Həyat neyləsə də, öyrənəmmədim,
Aldım, hər dərsimdən iki, ey Zəka!
Aldandım, inandım, çox şirin dilə,
Bilmədim, hər ciki-biki, ey Zəka!
Düz idi, getdiyim yol, yoxuş oldu,
Qarşımda nə qədər kol-koğuş oldu,
Sevincimə kədər, qəm naxış oldu,
Duydum, hər tənhanı, təki, ey Zəka!
Ömür nağıl kimi başlayır, bitir,
Bir bilsəm, anlamı, mənası nədir,
Mənimlə yanaşı dur, şəkil çəkdir,
Xatirə qalsın, bu şəkil, ey Zəka!

BİRİ QOCALIQDIR, BİRİ CAVANLIQ
Bilmirəm, ömrümün harasındayam,
Bilirəm ki, qalıb, yaxam əllərdə,
İki əl yapışıb, çəkir özünə,
Mən də yapışmışam, gedən illərdən!
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Bir əl bərk yapışıb, “ buraxmam” deyir,
Deyir: sən ki, mənim həmdəmim idin.
Bir əl də yapışıb, əsir, titrəyir,
Deyir: sən mənimsən, nə danış, nə din!
Görəsən, hansını seçim, bəyənim,
Bir quş kimi uçur, ahım bir anlıq,
Yaxamı buraxmaq istəməyənin,
Biri qocalıqdır, biri cavanlıq!

ALLAHIM
Qəribədir, Allahım!
Bu insan ki, var,
cildi gənc olsa da,
çox qocadır, içindəki ruh,
qocalıb, vaxtından əvvəl.
Qəribədir, Allahım!
Bu insan ki, var,
cildi qoca olsa da,
çox gəncdir, içindəki ruh,
bəlkə də bu onların
öz ilkinlik halıdır,
bu qoca ruh, qoca cild
keyfiyyətsiz mal kimi,
bəlkə də bilmirik, biz,
Çinin istehsalıdır.
Olmazmı özün bizə,
Açasan, yaxşı bazar,
Elə bazar, Allahım!
Ruhumuz köhnələndə,
Cildimiz köhnələndə,
Özümüzə təzə ruh,
təzə cild ala bilək.
İstədiyimiz zaman
dəyişək cildimizi,
dəyişək ruhumuzu,
yenidən təzələnək,
Bu məzəli dünyayla,
Bir azca məzələnək!
Biz bazar əhliyik,
Bilirsən, özün, Allahım!
Sevirik, bazarı!
Alanda çox baha alırıq,
Çox ucuz satırıq, satanda.
Almaqdır, satmaqdır, işimiz,
Allahım!
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Biz alanda o qədər də yox,
satanda xoşbəxt oluruq,
həm də çox.
Bu, bizim köhnə vərdişimiz,
Satmaqdır, gücümüz,
Satmaqdır, işimiz,
Allahım, Allahım, Allahım!..

GÜNün eşq nəğməsi...
Mən o Günlə, sübhçağında,
gülə-gülə qarşılaşdım,
düz qapının kəndarında,
bir dost kimi qucaqlaşdım.
Sarıldıq, qol-boyun olduq,
danışmadan, dillənmədən,
ümid işığıyla dolduq,
qəm-qüssə yaxın, gəlmədən,
Götürüb öz bəxtimizi,
yol başladıq, yola sarı,
bu yol aparırdı, bizi,
Hicrandan vüsala sarı.
yorulmadan, sıxılmadan,
Yol getdik düz gecəyəcən,
Büdrəmədən, yıxılmadan,
Getdik, arzu, istəyəcən.
Tapşırdı məni, gecəyə,
Özü dönüb dünən oldu,
Qarışdım gülə, çiçəyə,
Sinəmdə eşq, dinən oldu.
Gecənin sirli çağında
Ömrü təzə-tər eylədim,
Bir sevdanın işığında,
gecəni səhər eylədim.
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QAR QIZ
“Qar qız” olanda nə olar,
Bir az hərarətin olsun!
Girib könlündə qızınım,
Canımda taqətim olsun!
Ərit, könlündəki buzu,
Görüm, üzündəki yazı,
Sən, ey çiçəklərin nazı,
Gül aç, təravətin olsun!
Getmir, gözümdən surətin,
Səni unutmaq çox çətin,
əgər yoxsa məhəbbətin,
barı, şərafətin olsun!
“Can” deyirəm, can alırsan,
Can aldıqca, can olursan,
Zəka yarımcan olursa,
Bir azca şəfqətin olsun!

İSLANMIŞ ÖMÜR

Bəzən ömür,
yağışda islanmış paltar kimi,
ağırlıq edər sənə,
çıxarıb asmaq istərsən,
zamanın şəridindən,
asmaq istərsən,
gündöyən yerindən.
Çəkilib bir kənarda,
ümidlə gözlərsən,
ömrünü isladıb, ağırlaşdıran,
acıların qurumağını.
Gözlərsən, külək qoparmasın,
sağa-sola yellədib,
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qəfil alıb qanadına, aparmasın,
Gözlərsən, gözlərsən,
beləcə unudarsan, hər şeyi,
Gözlərin baxsa, belə,
görməzsən, qarşındakını.
Bu an altdan yuxarı bir it hoppanar,
hoppanar, hoppanar,
yapışar, ömrünün uclarından,
yapışar, ətəyindən,
Dartdıqca, dartar,
diddikcə, didər,
aşılanmış qoyun dərisi kimi,
can atar, qoparmağa.
Qəfil açılar, ayılar, gözlərin,
yerdən bir daş götürər,
atarsan, itə sarı,
yerindən güllə tək qopar,
bir anda aşar, it hasarı,
hasardan boylanarsan,
ümidsiz, çarəsiz.
özünü sanarsan, qərib, kimsəsiz,
arxasınca, baxdıqca, baxarsan,
bu itin, bir it yox,
ölüm olduğunu qəfil anlarsan,
itə dönmüş ölümün dişlərində,
ömrün sağa-sola yellənər,
əlin bir yana yetməyəndə,
85

gözlərindən yaş sellənər,
və qəfil işığı sönmüş gözlərin,
donuq-donuq qaranlığa zillənər...

AĞLADI
Elə düşdün yadıma,
Könlüm qara bağladı,
Gözlərim yalan oldu,
Göz yaşlarım ağladı.

əsdi, əlim-ayağım,
söz tutmadı dodağım,
buza döndü yatağım,
daş-divarım ağladı.

Olmayalı, yanımda,
Sökülmür heç danım da,
Həsrətin bu canımda,
Açdı şırım, ağladı.

Bunun adı sevməkmi,
Yaşamaqmı, ölməkmi,
Bu nə yanğı, bilməm ki,
İç-dışarım ağladı?!
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******
Ürəyin buludludur, gözlərin yağışlıdır,
Daha yaşamaq olmur, rütubətli havanda!
Nəm çəkib arzularım, nəm çəkib duyğularım,
Artıq su damcılayır, hətta beyin-tavan da!
Bilirdin, çox sevirəm, yağışlı havaları,
Çox sevirdim, bir az da dumanlı- çənli olsun,
Dilimdə eşqimizin nəğməsi, duaları,
İstəyirdim, hər anım, hər günüm sənli olsun!
Qısqanclıqdır, sevginin şimşəkləri, bilirəm,
Gah çaxır, ürəyində, gah çaxır, gözlərində,
Gözlərinin yaşını dodağımla silirəm,
Yenidən qərq oluruq, sevda dənizlərində!

XOŞBƏXT OĞRU
Güllər arasında görüncə səni,
Gizləndim, bir daşın dalına sindim,
Çimir, daranırdın, yaz yağışında,
Güllərin ən ucaboylusu səndin.
İslaq yanağının parlaq işığı,
Hərdən gözlərimi qamaşdırırdı,
Sən idin, dünyanın yar-yaraşığı,
Gözlərin ağlımı lap çaşdırırdı.
Mən o mən deyildim, oğru gözlərim,
Üzündən gözəllik oğurlayırdı,
Dilimdə uçunan odlu sözlərim
Məni gizli eşqə uğurlayırdı.
Oğurluq bir haram olsa da, o an,
Dünyanın ən xoşbəxt oğrusu məndim,
Qəlbimdə şimşəyə dönüb od çaxan,
Bir eşqin yağışı, dolusu məndim.

GƏLDİ
Bir şıltaq ceyran kimi,
dağ aşdın, düzdən gəldin,
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yar, mənim yaz ömrümə,
yaraşdın, düz-tən gəldin.
Öldü, xiffətdən, qəmim,
eşqə yan aldı, gəmim,
incim, mirvarim mənim,
hansı dənizdən gəldin?
Yaşamaq, sən deməkdir,
Güldür, gülşən deməkdir,
qovuşmamaq, ölməkdir,
bəlkə o üzdən gəldin?
Su kimi ləpələndin,
nazlandın, cilvələndin,
bir səadət çələngi,
bizə də sizdən gəldi.

BAXIM
Dayan, gəl dayan, qarşımda,
Bir, sənə doyunca baxım,
Telini götür, üzündən,
Günəşim, Ayımca baxım!
Bir gülsən, ömrüm bağına,
Şeh düzülüb yarpağına,
Axıb da dol, bardağıma,
Dumduru suyumca baxım!
Səni Haqdan diləmişdim,
Gözümdən od ələmişdim,
Tanrı mənə göz vermiş ki,
Sənə xoş payımca baxım!
Gəl, qoşa gəzək ömrümü,
Sevginlə bəzə, ömrümü,
Çatdıraq yüzə, ömrümü,
Şadlığım, toyumca baxım!

İTİRLMİŞ TORPAQLAR
Ömrümdə bircə kərə,
üzünü görmədiyim,
nəfəsini duymadığım,
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səsini eşitmədyim,
yalnız adını bildiyim,
xatirə tək bir adi,
fotosu da qalmayan,
hələ çox gənc yaşıında
Ikinci Dünya Savaşında,
ölməyən, itgin düşən,
damarımda çeşmə tək,
qanı axan, qaynayan,
doğma babam kimidir,
itirilmiş torpaqlarımız.
Nə bir yol üzünü gördüm,
Nə gəzdim sinəsində.
əl uzadıb bircə dəfə
çiçəyini üzmədim,
sularından içmədim,
qol qaldırıb, ürəklə,
toyunda-büsatında,
bir doyunca süzmədim.
Qaldı ürəyimdə qəmi,
bir də acı həsrəti,
Qaniçən yağılara
sonsuz kinim, nifrətim.
Babamdan deyirdim, axı,
Babamdan danışırdım.
Heç atam da görməyib,
Atasının üzünü.
Babama həsrət qaldığım tək,
O da həsrət qalıb, atasına.
Üzünü görməsəm də,
Yaxşı bilirəm, amma,
Bilirəm, mənim babam,
Atamın oxşarıdır.
Ürəyimdə hələ də,
körpəlikdən bu yana
ölməyən bir ümid var,
sönməyən bir inam var:
nə zamansa, gec, ya tez,
O qanlı savaşlada
ölməyib, itgin düşən
atamız qayıdacaq,
babamız qayıdacaq.
Bilirəm, yaxşı bilirəm,
Üzünü görmədiyim,
Nəfəsini duymadığım,
Səsini eşitmədiyim,
Yalnız adını bildiyim,
Sevimli babam mənim,
ölməzdir, əbədidir, yaşarıdır.
Və mənə elə gəlir ki,
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itirilmiş torpaqlarımız da
bax, beləcə savaşda ölməmiş,
itgin düşmüş babamın oxşarıdır...

VAXTIM DEYİL
Məni yerimdən oynatma,
Havalanan vaxtım deyil,
girib eşqin odasına,
Yuvalanan vaxtım deyil.
Gözüm qamaşdı, bir anlıq,
Qalmadı, canımda canlıq,
Arxada qaldı, cavanlıq,
Tacım deyil, taxtım deyil!
Gəlib çıxmısan, bərəmə,
Bilmirsən, düz nə, dərə nə,
Yolumu dağa dirəmə,
Bu baxt mənim baxtım deyil.
GƏL, SƏNƏ ÖMRÜMÜ VERİM
Gəl, sənə ömrümü verim,
götür, kefincə xərc elə,
İnan, ləldən qiymətlidir,
Kimlə istəsən, mərc elə.

Xərc elə son quruşacan,
Küsüyəcən, barışacan,
Son vida, son görüşəcən,
Acıtmaz, səni hər çilə.

Sevirəm, üzün seyrini,
Gözlərim görməz qeyrini,
Mənim bu sevgi şerimi,
90

Öz ürəyində dərc elə.

KEÇİRƏM
Mən Günəşə varmaq üçün,
dumandan, sisdən keçirəm,
bir yaxşını bulmaq üçün,
min cürə pisdən keçirəm!..
Qəm gizlənir, künc-bucaqda,
yatır sinədə, qucaqda,
yanıram, odda-ocaqda,
tüstüdən, hisdən keçirəm!
Anlamıram, kiməm, nəyəm,
sığışmıram, yerə, göyə,
dönürəm, kamana, neyə,
yanıqlı səsdən keçirəm!

DANIŞ
Dərdi-səri, ağrını, ölümü tanıyıram,
Mənə həyatdan danış, mənə sevgidən danış!
Yanmaq necə olursa, mən də o cür yanıram,
Mənə həyatdan danış, mənə sevgidən danış!
Qayğıların üzü boz, tükənən, bitən deyil,
Nə qədər ömrümüz var, bizi tərk edən deyil,
Xəbis xəbisliyini əsla tərgidən deyil,
Mənə həyatdan danış, mənə sevgidən danış!
Ağladıqca, ağlayan gördüm, gülər gözləri,
Gördüm, saralıb-solan, necə gül bənizləri,
Gözləmə, zülmət boğa, günəşli gündüzləri,
Mənə həyatdan danış, mənə sevgidən danış!
Dünya geniş olsa da, dardır, sevən ürəkdən,
Işi keçir, əzəldən min cür hiylə-kələkdən,
Verdiyini verəcək, umduğum yox, Fələkdən,
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Mənə həyatdan danış, mənə sevgidən danış!
Yorulub, yolda qalan ümiddən üz əlini,
Uzat mənə, eşq ilə, sevgiylə öz əlini,
Seçib ürəyindəki sözlərin gözəlini,
Mənə həyatdan danış, mənə sevgidən danış!

OLUR
Deyəsən, dünyanın əyləci tutmur,
Bir-birindən ağır qəzalar olur,
Ümidlər çırpılır, daşa, qayaya,
Gör bir, nə zülümlər, cəzalar olur!
Belə tanımırdıq, biz bu dünyanı,
Əvvəlki sədaqət, etibar hanı?
Naşı əlindədir, bəlkə sükanı,
Onunçün ölüm də üz alar olur!
Yanıb - yandırmaqda köz yalan imiş,
Ürək sındırmaqda söz yalan imiş,
Donub - dondurmaqda buz yalan imiş,
ömürlər donduran imzalar olur!
Pozulubdur nizam, dağılıb düzən,
Çox çətin düzələr, ha çalış, özən,
İnsanın, yaxşı ki, dünyadan küsən
ruhunun məskəni fəzalar olur!

AY SƏNİ...
İnanmazdım, sən məni qəfil atıb gedərsən,
Demə, bu da olarmış, aldanmışam, ay səni!..
Bəs o sevgi nə idi, hələ o göz yaşları,..
Heyif, əbəs oduna qalanmışam, ay səni!..
Belə sevgi olmazdı, yalan oldu da, bitdi,
Belə itgi olmazdı, olan oldu da, bitdi,
Belə talan olmazdı, talan oldu da, bitdi,
Daha ürəyim bom-boş, talanmışam, ay səni!..
Az qalır ki, bu dərddən ağac kimi quruyam,
Taqətim yox, könlümün yarasını sarıyam,
Mən elə bilirdim ki, bulaq kimi duruyam,
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İçim elə lillənib, bulanmışam, ay səni!..
Eh, bu eşqin oduna necə gözəl yanırdım,
Bu sevgini ən şirin, ən gözəl bar sanırdım,
Varlığını duyduqca, özümü var sanırdım,
İndi bir yox kimiyəm, yalanmışam, ay səni!..

KİMİ
Yenə uzaqların havasındayam,
Ruhumun dincliyi ordaymış kimi,
Ürəyim sinəmdə payız buludu,
Meyli çisginlərdə, qardaymış kimi.
Nə vaxt ki, gedirəm, uzaqlaşıram,
O uzaq sandığım yer, yaxın olur,
Bir anda kövrəlir, uşaqlaşıram,
Duyğular sellənir, gur axın olur.
İlk dəfə görəndə qar donundaydı,
Uzaqlar yadımda qış kimi qalıb.
Bir gözəl görmüşdüm, yar donundaydı.
ətri nəfəsimdə müşk kimi qalıb.
Məni xatirələr çəkib aparır,
Sinəmdə közərən ocaq yeri var,
Könlümdə bir vüsal haray qoparır,
Həsrət qollarımın qucaq yeri var.

KİBRİT QUTUSU
Hərdən elə bilirəm, sinəmdəki ürək yox,
kibrit çöpüylə dolu, bir kibrit qutusudur.
Elə bilirəm, onun içindəki sözlər də,
sıra ilə düzülmüş bir kibrit “ordusudur”.

Sözləri kibrit kimi, ürəyimə çaxınca,
İstəyirəm, anında alışa gur bir ocaq.
Dönüb, fərəh içində bu ocağa baxınca,
görəm, qızınır hamı, sevgiylə açmış, qucaq.
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Ürək qəmdən nəm çəkər, nəm çəkmiş kibrit kimi,
nə qədər cəhd etsən də sözlər heç cür alışmaz,
Qəfil qapınca kədər, dərd adamı it kimi,
Can yandırdığın kimsə əhvalını soruşmaz!

Nə qədər ki, fürsətdir, yandır, qoy ürəyində
sözlərdən, neçə-neçə gur ocaqlar alışsın.
Xoş nə varsa könlündə, arzunda, istəyində,
əriyib damla-damla, ürəklərə qarışsın!

RUH
Bu səhər başqadır, ruhumun halı,
uçub, göy üzündə yuyunub gəlib,
bütün pislikləri, şəri unudub,
kədər libasını soyunub gəlib.

Keçərək, anamın gül nəfəsindən,
Qanıma, canıma hopub bir daha,
Razıdır, öz şirin can qəfəsindən,
Bağlanıb qapısı, hər cür günaha!

Sevgiylə süslənib şux qanadları,
Sürünməz torpaqda, gəzər səmada
Çox yarıb keçibdir, yanar odları,
Eşq ilə yaşadır, məni dünyada!
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GÜLSƏNƏ, YAR
Gözlərimdə, sən gülə yox, gül sənə,
gül sənə bənzəyir, yarım, gül sənə!
Nədən belə buludludur gözlərin,
Gülsənə bir, gözəl yarım, gülsənə!
Hissim yenə ağlım ilə davada,
Könlüm yanğı dolu ündə, nəvada,
Tutarmısan, axı qalmış havada,
Məhəbbətlə uzadıram, əl sənə!
Gözlərdəki qəzəbmidir, sevgimi?
Öz eşqinə qəlbimi bil, ev kimi,
Nə zamandır, tüğyan edən sevgimi,
söyləməkdən qabar olmuş, dil sənə!
Dolanıram, eşq ilə dağı, düzü,
Əldən salmışam, gecəni, gündüzü,
Bir səs deyir, dönmüşsə yarın üzü,
Nə yaşarsan, sən ey Zəka, ölsənə!

DEMƏRƏM
Mənim, bu dünya malında,
əsla, gözüm var, demərəm.
Dərdlərimi, dərdbilməzə,
məndə dözüm var, demərəm.
Acılar kamına çəksə,
gözümdən acı yaş töksə,
əyib, lap belimi büksə,
qəm-qubarım var, demərəm.
bir bax, əvvələ, əzələ,
bu dünya çətin düzələ,
rastladığım hər gözələ,
gül deyərəm, yar demərəm.
Sevgidir, eşqdir, bir mənəm,
mən bu ocaqdan, pirdənəm,
eşqindən sənin, bir dənəm,
olmuşam bezar, demərəm.

XATİRƏSİ VAR
Çıxa bilsəm, o dağların seyrinə,
Narın yağan yağışlarda islansam,
Düşə bilsəm, gözəlliyin sehrinə,
Yenə ömrün xoş çağları başlansa...
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Bir sərin meh çalar olsa, laylamı,
Gül qoxulu çəmənlərdə uyusam,
Xoş arzuyla gələcəyə boylanıb,
Öz eşqimi bir çiçəyə duyursam...
Qulağımda qartalların qıy səsi,
Moruq dolu dərələrdə dolaşsam,
Dodağımda çiyələyin busəsi,
Ehtizaza gəlib, ruhum alışsa...
İçə bilsəm, bulaqların suyundan,
Zirvələrdən salamlasam, Günəşi,
Dağ çayının harayından, hayından,
Görə bilsəm, daşlar necə titrəşir!..
Bir nağıl kimidir, indi o illər,
Könlümdə çox həzin bir nəğməsi var,
Arabir ürəyim sızlayar, inlər,
Aman, necə şirin xatirəsi var!

ANAM
Nə olsun ki, ayaqları çıxır sözündən,
Nə olsun ki, nur azalıb daha gözündən,
Ürəyimin hərarəti anam yanımda,
Səhər-axşam hey öpürəm, gülər üzündən!

Gül qoxulu nəfəsidir, odum-ocağım,
Onunla çox şirin olur, hər ötən çağım,
Tanrım, mənə çox görmə sən, onu, rəhm elə,
Ondan qeyri səndən yoxdur, bir umacağım,

Eşidəndə xoş səsini, könlüm durulur,
Bu dünyaya, bu həyata bir də vurulur,
Vaxt hökmüylə, kərpic-kərpic sökülən ömrüm,
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Sanıram ki, lap yenidən, başdan qurulur.

TANRININ ƏL İŞİ
Yandırıram, arzuları,
İşıq kimi, çıraq kimi,
Hərdən girirəm, könlümə,
Bir ev kimi, otaq kimi.
Baxıram, künc-bucağına,
Bəlkə tozlanan yeri var,
Od atıram ocağına,
Silirəm, hər nə kiri var.
Açıram, pəncərəsini,
Dəyişirəm, havasını,
Dolaşıb yan-yörəsini,
Çəkirəm, hər cəfasını.
Ondan uca bir saray yox,
Tanrının öz əl işidir,
onun kimi şirin pay yox,
ən qiymətli bəxşişidir!

ÜZ GETSİN, MƏNİ
Sən başdan - ayağa şeirsən, dedi,
Dedim: misra-misra yaz, getsin məni,
Dedi: bir dəryasan, suların şəffaf,
Dedim: bir sona tək üz, getsin məni!
Əsirgəmə məndən şirin dilləri,
Əssin ömrümüzdə sevda yelləri,
Dər, zərif əlinlə nazlı gülləri,
Gətir, sinəm üstə düz, getsin məni!
Niyə dayanmısan belə kənarda,
Söylə, indiyəcən hardaydın, harda?
Dolandır, süzülsün nur, baxışlardan,
Hərdən oğrun-oğrun süz, getsin məni!
Dedim: qışdan sonra gələn baharsan,
Gül kimi ətirli, qar kimi ağsan,
Bu həyat bağında dadlı nübarsan,
Dedi: nə durmusan, üz getsin, məni!
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SEVİRƏM
Mən təkcə Günəşi yox,
buludu da sevirəm,
amma o buludu ki,
"gözü" dolan olmasın.
Mən təkcə həyatı yox,
umudu da sevirəm,
amma o umudu ki,
sonu yalan olmasın...

SƏNİ
Hələ eşqin sönməyib,
hələ ruhun təzədir,
eniş-yoxuşlu yollar,
heç də qorxutmaz səni,
Bu dünya gözlərində
bir ayrı möcüzədir,
hələ həyat dolusan,
hər qəm oxutmaz səni.

Alnına düşən qırış,
vaxtın ayaq izidir,
axşama çox var, hələ
ömrünün gündüzüdür,
ürəyin, göz yaşının
bir coşqun dənizidir,
nə qədər coşsa belə,
daşmaz, axıtmaz səni.

Bütün kədəri, qəmi,
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qoy, ayağın altına,
elə yaşa ömrünü,
uyma, zərə, altuna
Bircə göz qırpımında
min sevincin atına,
qəmə yaxa tutdursan,
heç nə ovutmaz səni!

HƏDƏF
Mən zamanın yayından
çıxmış bir ox kimiyəm,
bir az varam, dünyada,
bir az da yox kimiyəm.
Gah boşluğa düşürəm,
bir dayaq nöqtəsi yox,
özümlə döyüşürəm,
bundan da ötəsi yox.
Bir gözüm nurla dolu,
birində şər qarışır,
gedəcəyəm, bu yolu,
sonunda nur sayrışır.
Bəlkə yol belə uzun,
ya bəlkə sürətim az,
yozun, min yerə yozun,
bir gün gələcək, o yaz,
mütləq gələcək, o yaz!

GÜLƏSƏN
Bir ad var, dua kimi,
hər zaman dodağımda,
bir səs var, nəğmə kimi,
səslənir, qulağımda.

Qoy, bu ad sirli qalsın,
99

Sirli qalsın, bu səs də.
Məni odlara salsın,
bilməsin, bircə kəs də.
Qalsın, elə, beləcə,
Heç sən də bilməyəsən.
Bir tapmaca, gülməcə,
söylədim ki, güləsən!

AL ŞƏRAB KİMİ
Sən bir al şərab kimisən, gözəlim,
dadından çox, məni ətrin məst edir.
Hər duyanda bayılmamaq olurmu,
canıma elə bir şirin qəsd edir?!
Ürəyim bir bağ ki, sevgidir barı,
hər an qapısını, gəl də, aç, barın,
sığaldan doymayan şəvə saçların,
əlimdə bir gözəl çiçək dəstidir!
Tale düz yolumu əyri salanda,
azıram, itirəm, tində, dalanda,
vüsalın gen düşüb, gen dolananda,
acı həsrətinlə məni dost edir!
Qalsa da ömrümə üç, ya da beş gün,
tək sənə heyranam, tək sənə düşgün,
könlümdə çağlayan bu bulaq eşqim,
yar, sənin adına şirin bəstədir!

OLUR
Göy üzü yaxşıdır, elə bilirsən,
orda da qarğalar, quzğunlar uçur?!
Kəsir qabağını, ilk fürsətində,
Günəşi qapqara buludlar udur!
Hələ çapırdırsan, xəyal atını,
Nə sol tanıyırsan, nə sağ bilirsən,
Göylərdə qurmusan şahlıq taxtını,
Yerdə azadlığı yasaq bilirsən!
Sanma ki, göy üzü etibarlıdır,
Qanadın yorulsa, saxlamaz səni.
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Çox da ki, həm geniş, həm vüqarlıdır.
Aramaz, dumanda, çəndə itəni.
En daha, göylərdən, yorulmadınmı,
Bəsdir, ulduz elə, ay belə getdi,
Hələ baxışların maddım-maddımmı,
Günəş elə gəldi, Ay belə getdi?
Nə varsa, elə bu yer üzündədir,
Yıxılsan, son anda yer dayaq olur.
Həyat, gecəsində, gündüzündədir,
Başqa cür olmur ki, bu sayaq olur!

SEVDİM
Hərdən istəyirəm, sənə deyəm ki,
Nə yaxşı, sənin tək bir pəri sevdim!
İlk görüş anında, bir quş misalı,
ovcumda titrəyən əlləri sevdim!

Keçsək də, nə qədər alovdan, oddan,
Bu həyat hələki düşməyib daddan
O gün nağıl kimi, çıxarmı yaddan,
Ömrə naxış vuran illəri sevdim!

Qismətimiz bağlı, taleyə, baxta,
Gözəldir, səninlə çəmən də, dağ da,
Nazlana-nazlana bağçada-bağda
Nazını çəkdiyin gülləri sevdim!

Gördüm, gözəllərin gördüm, yüzünü,
Sənə yalanım yox, deyim, düzünü,
Görmədim, sən kimi şirin sözlünü,
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Mənə can söyləyən dilləri sevdim.

Qısqanclıqdan coşan əsəblərini,
Canıma can verən, eşq həblərini,
Qaşını, gözünü, şux ləblərini,
Deyimmi, mən daha nələri sevdim?!..

SOYUQ EŞQ
Soyuqsan, qış kimi, eybi yox, olsun,
Üşümək də xoşdur, buz nəfəsində.
izn ver, titrəyə-titrəyə gəzim,
dolaşım, eşqinin, qız, küçəsində.

Dəymə xatirinə, duyğularımın,
Onlar ürəyimdə, ətirli çiçək,
Altında qalsa da, yağan qarının,
bil ki, qarı yarıb, boy göstərəcək.

Ürək, ürək olur, arzularıyla,
olsa da, nə qədər cövrü-cəfası,
bir ayrı gözəldir, qış öz qarıyla,
hər zaman təmizdir, safdır, havası!

XATİRƏLƏR SƏRGİSİ
Ah, nə günlər gəlib-keçdi ömürdən,
ürək bulaq kimi coşur, çağlayır!
Vəfasızdır, sənin kimi, ömür də,
bir də gördün, qar yağır, buz bağlayır.
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Sənsizliyin qəm yükünü bölüşür,
billur qədəh, bir də bu acı konyak,
günlər, sənsiz darıxmaqla ötüşür,
bu, bir qismətmidir, yoxsa bir sınaq?
Cingilti salmadan boşalır qədəh,
ətrafa hakimdir, sükutun səsi,
unuda bilmədim, səni heç vədə,
sənsən bu könlümün kimi, kimsəsi.
Bu, ömürdür, eləsi, beləsi nə,
bilən bilir, bilməyənə fərqi yox.
Xatirələr düzülüb sinəsinə,
yer üzündə belə gözəl sərgi yox.

OLURMU
Sənin nazın vardır, mənim də sazım,
nazı vəsf eyləmək sazsız olurmu?
Sən ki, bir çiçəksən, ətri doyulmaz,
olsun, amma çiçək yazsız olurmu?
Sən ayrı biçimdə, sən ayrı donda,
eşqinin şərabı dövr edir, qanda,
qorxuram, ağlımı itirəm, sonda,
bu könül badəmə az süz, olurmu?
Söylə, məramını eşidim, bilim,
əlinə uzalı qalıbdır, əlim.
Elə haldayam ki, söz tutmur dilim,
bu eşqin nəğməsi sözsüz olurmu?

EŞQİN YOLU MƏNDƏN KEÇİR
Yollar bir deyil, beş deyil,
Hərəsi bir yöndən keçir,
Sən getdiyin eşq yoludur,
Eşqin yolu məndən keçir.

Od-alovdur solun, sağın,
əriyər ürəkdə yağın,
eşq adlı o uca dağın,
Fəthi duman, çəndən keçir.
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Eşq Tanrının bəxşişidir,
Yoxuşudur, enişidir,
Sevmək ürəyin işidir.
Ürəksizlər gendən keçir.

Dolanıb dağı - dərəni,
Seyr elə bu mənzərəni,
Kəssələr də bənd-bərəni,
Mənim yolum səndən keçir.

QAR ALTINDAN ÇIXAN ÇİÇƏK
Qar altdından çıxan çiçək
Qorxmursan, qəfil solarsan?
Qışın bircə nəfəsindən,
Buz bağlayarsan, donarsan!
Soyuqdur, qışın ürəyi,
Bəsləməz, sən tək çiçəyi,
Unutma, acı gerçəyi,
Haqsız üzülər, sınarsan.
Sən baharın gülüşüsən,
Ürək sızlar, gül, üşüsən,
Yəqin sevirsən qışı sən,
Ona sevgilisən, yarsan!
Bəlkə şadlanır, gülürsən,
Donmağı həyat bilirsən,
Axır, möcüzəsən, sirsən,
Sən də bu cür bəxtiyarsan!

CAVANLIQ
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Cavanlıq, tərk etmə məni,
Mən ki, sənə xoş baxıram.
Gəzdirib düzü-dünyanı,
Köksünə güllər taxıram.

Sən də başqa cür Leylisən,
Çəkirsən, məndən meyli sən,
Uğrunda, yaxşı bilirsən,
canımı oda yaxıram!

Qızılım sən, gövhərim sən,
ürəyimdə təpərim sən,
qocalığa sipərim sən,
gedirsən, çox darıxıram.

Mən də bu cahana gəldim,
taxıldım yaxana, gəldim,
Aldana-aldana gəldim,
Nə əvvələm, nə axıram.

MƏNƏ
Dağlar yaraşığı bir ceyran kimi
Boylanıb baxırsan, uzaqdan mənə,
Mən bal arısıyam, ovçu deyiləm,
Sən bal ver, o çiçək dodaqdan mənə.

105

Gözlərinin parlaq nurundan içim,
Bu şirin canımdan, dünyadan keçim,
Qəlbini eşqimə yurd-yuva seçim.
Tək bircə busə ver, yanaqdan mənə.

Eşq oduna yanıb, ərimək xoşdur,
Eşqinlə könlümü, ruhumu coşdur,
Sənsiz viranədir, can evim boşdur,
Bunca sitəm etmə, nahaqdan mənə.

Gen gəzib-dolanmaq peşən olsa da,
Kirpiyin neştər tək deşən olsa da,
Qırılan bu könül şüşəm olsa da,
Bil ki yazılmısan, yar, Haqdan mənə!

Gəl bir, tanış olaq, Zəkadır adım,
Gözlərin sönməyən çırağım, odum,
Odlanıb alışdım, eşqə susadım,
Bircə udum su ver, bulaqdan mənə!

SAZIM MƏNİM
Səni gördüm, güldü gözüm,
Ay işvəm, ay nazım mənim.
Açılmısan çiçək-çiçək,
Xoş ətirli yazım mənim.

Məni yoldan eyləmisən,
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Nələr, nələr söyləmisən,
Bir yol üzə gülərmisən,
Ay özündən razım mənim?

Qəlbə sevinc gətirməsən,
Bağçamda gül bitirməsən,
Arzu-kama yetirməsən,
Kəsilər, avazım mənim.

Zəka kimdir, yar aşiqi,
Sən ömrümün yaraşığı,
Dərdə salmısan aşığı,
İnildəyir sazım mənim.
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