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Bir ana həsrəti

HƏSRƏTDƏN YOĞRULMUŞ
BIR ÖMÜR VARDI...
Tanrı hərəyə bir cür ömür, bir cür tale yazır.Alın yazısından qaçmaq olmur. Hər kəs
öz ömrünə düşən qisməti yaşayır. Bu ömür
qisməti, ömür payı kminə az, kiminə çox, kiminə şən-firavan, kiminə kədərli, ağrı-acılarla dolu olur.
Dahi rus mütəfəkkiri L.N.Tolstoyun sözüdür: ”Hər kəs eyni cür xoşbəxtdir, ancaq
bədbəxtlər hərəsi bir cür bədbəxtdir”. Ola
bilsin ki, olduğu kimi ifadə etmədim, amma
mənası, qayəsi təxminən beləydi bu fikrin.
Yəni, kədər, qüssə, dərd-fikir hər kəsdə fərqli
məzmun daşıyır.
Bu hüzn dolu notlarla başlamağım giriş
heç də təsadüfi deyil. Oxuduğunuz bu şeirlərin müəllifini, yəqin ki, çoxlarınız tanımırsınız. Düzünü desəm, heç mən də bu yaxınlaradək tanımırdım. Daha doğrusu, qiyabi
şəkildə dostum, həmkarım, müharibə veteranı, ehtiyatda olan zabit, II qrup Qarabağ mü-

3

Mahmud Mahmudov

haribəsi əlili Mehman Hüseynovun döyüş
xatirələrini toplu halında çapa hazırlayanda
Mahmudun adına bir çox epizodlarda rast
gəldiyimdən, soruşub öyrənmişdim ki, Mehmanın böyük qardaşıdır, digər qardaşlar kimi
ailəsini, doğmalarını geridə qoyub aylarla-illərlə Qarabağın müdafiə batalyonlarında vuruşub, döyüşçülərə öz maşınıyla mərmi-sursat daşıyıb, onları yemək-içməkdən korluq
çəkməyə qoymayıb, igidlik göstərib, arxada
gizlənməyi kişiliyinə sığışdırmayıb.
O gözəl yurd-Cəbrayıl torpağı Qarabağın digər yerləri kimi yağı tərəfindən işğal
olunanda, düşmən tapdağına çevriləndə isə
özgə əlacı qalmayıb, necə deyərlər, qaçqın
taleyinə boyun əyməli olub-başqa soydaşlarımız kimi, Didərgin olublar, qaçqın olublar,
cəlayi-vətən olublar.
Oturub dərd çəkməkdən, fikir-xəyalla
gündüzləri gecə, gecələri gündüz eləməkdən
ciyərlərinə su dolub biçarələrin.
Mahmud da onlardan biri...
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Neçə-neçə tanıdığımız say-seçmə oğul-
qızlarımız bu uzun sürən didərginliyə tab gətirmədi, ömürləri yarl yolda qaldı...
Xudu Məmmədov, Şahmar Əkbərzadə,
Fərman Kərimzadə, Famil Mehdi, Eldar
Baxış, Ağa Laçınlı, Bəhmən Vətənoğlu, Sücayət, Hüseyn Kürdoğlu, Bayram Bayramov,
Cəmil Əlibəyov, İslam Rzayev, Məhəbbət
Kazımov, Şahmalı Kürdoğlu, daha neçələri,
saymaqla qurtarmaz...
Bunlar hələ tanıdıqlarımızdır. Tanımadıqlarımız isə yüz minlərlə insanlardır. Hərəsi də öz
doğmaları, qohum-qardaşları üçün əziz idilər,
itkiləri də yaxınlarına, simsarlarına sağalmaz
dağ çəkirdi, yara üstən yara vururdu.
Mahmud Vətən qeyrəti çəkən, el el təəssübündən yan durmayan neçə-neçə eloğlularımızdan biri idi.Fikirli vaxtlarında gücü
sözə çatıb, ürəyini kağıza boşaltmaqla təsəlli-təskinlik tapıb.
Mən heç də o iddiada deyiləm ki, bu şeirlər yüksək sənət nümunələridir.
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Əsla belə deyil, heç belə olmasına gərək
də yoxdur. Bu şeirlər bir ürəyin kövrək, həzin,
bəzən də hiddət, qəzəb dolu çırpıntılarıdır ki,
dünyanın keşməkeşli, dolanbac dönüşlərindən, döngələrindən birində ömür qatarından
vaxtsız-vədəsiz düşən Mahmudun yaxınlarına məhz bu formada bir yadigarlıq olacağını
düşünürəm. İçində zəifi də var, ortababı da,
həqiqi mənada tam bitkini, mükəmməli də.
Hər birinə sayğıyla yanaşdım, nöqtə-vergülünü nizamladım, çoxuna isə əl dəymədim, necə deyərlər, özü necə demişdisə, necə
yazmışdısa, elə o cür də çap olunmasına qərar verdim.Son qərarı verən isə Allahdır, bizlər bu işdə acizik, təbii. Gördüyümüz kimi,
bu “Ön söz”də mərhum qələm dostumuzun
şeirlərindən bircə nümunə də gətirmədim,
ənənədən kənara çıxdım bir növ. Bunu da təbii qəbul edərsiniz, yəqin ki.Axı mən şairliyə
iddiaçı birisindən söz açmaq niyyətində olmadığımı əvvəlcədən etiraf etmişdim.
İstəyim, məqsədim Sizləri-dəyərli oxucu-
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larımızı bu xəfif ürək döyüntüləri ilə baş-başa qoymaqdır.Oxuyun və özünüz öz qiymətinizi verin.
“Ön söz”ü dəyərli qardaşımızın özünün
qəm dolu misraları ilə qurtarmaq, məncə, yerinə düşər:
Fələk nə gətirdi mənim başıma,
Heç gör yaraşırmı ölüm yaşıma?
Ürəyimdə qaldı çox arzularım,
Yazın bu sözləri məzar daşıma...
Rəfail Həbiboğlu
şair publisist
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DÜŞDÜ
Bu sözlərlə məni yaman kövrəltdin,
Ötən günlərimiz yadıma düşdü.
Bəlkə də dərdini məndən gizlətdin,
Öz gizli dərdlərim yadıma düşdü.
İnsan cavan vaxtı bədbəxt olmasın,
Qönçə güllər kimi vaxtsız solmasın.
Qəlbində, könlündə kədər qalmasın,
Kədərli günlərim yadıma düşdü.
Heç kəs ilk sevgidən kənar düşməsin,
Sevgi hər insana uğur gətirsin.
Həyatını saf məhəbbətlə bitirsin,
Nakam məhəbbətim yadıma düşdü.
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GERİ DÖN
Mənə çətin olub sənsiz yaşamaq,
Gözlərim yoldadır, qayıt, geri dön.
Qəlbim qan ağlayır, gözlərimdə yaş,
Fikrimdə xəyalın, qayıt, geri dön.
Sən gedəni uzun bir zaman olub,
Sənsizlikdən rəngim saralıb, solub.
Hər zaman gözlərim yolunda qalıb,
Qurbanın olaram, qayıt, geri dön.
Sənsiz bu dünyada yaşamaram mən,
Təkcə hicran yükün daşımaram mən.
Daim həsrətinlə alışaram mən,
Yadımdan çıxmırsan, qayıt, geri dön.
Kim ayırdı bizi bir-birimizdən,
Allah kənar etsin qoy onu bizdən.
Döndərə bilməzlər məqsədimizdən,
Mənim sevgi payım, qayıt, geri dön.
Üzünü görsəydim bir daha sənin,
Yerinə gələrdi imanım, dinim.
Kaş ki, olmayaydı sənsiz bir günüm,
Günləri sayıram, qayıt, geri dön.
9

Mahmud Mahmudov

Hər gecə yuxuda görürəm səni,
Sən niyə tərk etdin səni sevəni,
Sənə şirin canı qurban verəni?
Hələ də sevirəm, qayıt, geri dön.
Sən geri dönməsən inan ki, ölləm,
Qəlbimdə dünyanı ikiyə bölləm.
Birin sənə verrəm, birində olləm,
Başına döndüyüm, qayıt, geri dön.
Gəl biz ömrümüzü təzədən quraq,
Qalan ömrümüzü şən başa vuraq.
Təzədən həyatda üz-üzə duraq,
Mənim məhəbbətim, qayıt, geti dön.
Təbiət qıymasın bir daha bizə,
Heç kəs qarışmasın bu sevgimizə.
Sevək ürəkdən biz, duraq üz-üzə,
Mənim tale payım, qayıt, geri dön.
Mahmudun həyatın döndərdin heçə,
Söylə necə qıydın, sən ona necə?
Yuxumda görürəm səni hər gecə,
Mənim şirin yuxum, qayıt, geri dön.
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GÖZLƏRİM
Getdi bu dünyadan dostum, köməyim,
Sanki onsuz durdu vuran ürəyim.
Məhv oldu qəlbimdə arzum, diləyim,
Ölüncə ağlayar, ağlar ürəyim.
Məni bir kimsədə soruşmur sənsiz,
Elə bil dəryada qaldım gəmisiz.
Bir anım da keçmir kədərsiz, qəmsiz,
Səni yada salıb ağlar gözlərim.
Sənnən ötüb keçdi o şən günlərim,
Yadıma hey düşür ötən günlərim.
Ancaq sənsiz keçən qəmli illərim,
Yadıma düşəndə ağlar gözlərim.
Sən gedəni neçə illər keçibdi,
Çox arzular səninlə bir gedibdi.
Tale mənə bədbəxtliyi seçibdi,
Ağlayıram, qalıb ağlar gözlərim.
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Sənsiz heç bir şeyə yoxdur həvəsim,
Daha bərkdən gəlmir, hayqırtım, səsim.
Gəlmir sifətimə gülüş, təbəssüm,
Gülüşsüz, kədərli ağlar gözlərim.
Dörd tərəfdən bağlayıblar yolumu,
Qoymayırlar tərpədəm əl-qolumu.
Bir kimsə soruşmur mənim halımı,
Sənsiz tək qalmışam, ağlar gözlərim.
Mahmudu qoymusan sən yana-yana,
Elə bil düşmüşəm çöl-biyabana.
Qoymayırlar gedib çıxım bir yana,
Səni ağlayacaq ağlar gözlərim,
Daim yada salıb ağlar gözlərim...
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BİR ANA HƏSRƏTİ ÇƏKİRƏM
Başımın tükləri tamam ağarıb,
Sənin həsrətini çəkirəm nənə.
Ömrümü yüz il də artırsa tale,
Yenə sənsizliyi çəkirəm, nənə,
Bir ana həsrəti çəkirəm, nənə.
Sənin yoxluğundan çox illər keçib,
Tale qismətimə bədbəxtlik seçib.
Analı dünyamın çırağı keşib,
Sənin həsrətin çəkirəm, nənə,
Bir ana həsrəti çəkirəm, nənə.
Qürbətin torpağı düşmədi bizə,
Yetişə bilmədik istəklərimizə.
Bəs görən nə oldu, kor bəxtimizə?
Hələ də bu dərdi çəkirəm, nənə,
Bir ana həsrəti çəkirəm, nənə.
Sənsiz bu dünyada ömrüm heç oldu,
Quru xəzəl kimi saraldım, soldum.
Sən də sağ olsaydın, gözəl olardı,
Qəlbimdə bir saray tikərdim, nənə,
Bir ana həsrəti çəkirəm, nənə.
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Ömür qısa imiş, bunu bilmədik,
Səninlə doyunca deyib gülmədik.
Biz sənin qədrini bilə bilmədik,
Hələ də bu dərdi çəkirəm, nənə,
Bir ana həsrəti çəkirəm, nənə.
Ömrünü sən bizə qurban eylədin,
Zəhmətinlə bizi insan eylədin.
Axır sən də ömrü sonda əylədin,
Sənin həsrətini çəkirəm, nənə,
Bir ana həsrəti çəkirəm, nənə.
Mənim bu dərdimi heç nə daşımaz,
Bu xiffətlə insan çox da yaşamaz.
Bu dərdlə heç zaman barışmaq olmaz,
İndi də həsrətini çəkirəm, nənə,
Bir ana həsrəti çəkirəm, nənə.
Ölüm-itim dünyasıdı, bu dünya,
Gedənimiz çoxdur, gəlməyir saya.
Mahmud, yaşamaqdan kimə nə fayda?
Dərd əkib qəmləri biçirəm, nənə,
Bir ana həsrəti çəkirəm, nənə...
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Bu dəftərin birinci səhifəsində yazdığım
sözləri mərhum ağsaqqal, humanist və baba
olub öz nəvələrini, öz ailə uzvlərini özündən
çox sevən dayım Qasıma həsr etmişəm.Bu
sözləri hərdən oxuyub, ağlayıb ürəyimi boşaldıram, həm də fəxr edirəm ki, mənim belə
dayım olub.Üç şey-atılmış ox, deyilmiş söz
və keçmiş günlər geri qayıtmır.
DAYI
Kaş ki mən, öləydim, sən ölməyəydin,
Ay mənim qəlbimin dayağı, dayı.
Fikrimi gözümdən oxuyub duyan,
Bütün dərdlərimin sınağı, dayı.
Anam ölən gündən kimsəsiz qaldım,
Hər bir məsləhəti mən səndən aldım.
Sənin bir sözünü yerə salmadım,
Ülvi duyğularımın sorağı, dayı.
Deyə bilmədiyim çox sözlərim var,
Qaranlığa dönmüş gündüzlərim var.
Qəlbimdə məhv olmuş arzularım var,
Mənim arzularımın dayağı, dayı.
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Anam ölən vaxtı yetim qalmışıq,
Yolumuzu həmişə sizdən salmışıq.
Səni özümüzə qardaş sanmışıq,
Niyə bizə çəkdin bu dağı, dayı?
Səsimə səs verdin həmişə mənim,
Qolumun qüvvəti sən idin mənim.
Ən incə duyğumu duyardın mənim,
Duyğu dəftərimin varağı, dayı.
Yaşadığımız illər, demə heç nəymiş,
Elə bil hamısı bir əfsanəymiş.
Ömür deyilən şey əmanət imiş,
Öpürəm sən yatan torpağı, dayı.
Kainat sonsuzdur, ancaq ki, ömür,
Bir də görürsən ki, qəflətən sönür.
Qoca da, cavan da torpağa dönür,
Yaşamağın qalmır mənası, dayı.
Əzəldən belədir çünki bu həyat,
Ömrümüzdən gedir hər an, hər saat.
Qalır öz yerində qoca kainat,
Çəkir ömrümüzə darağı, dayı.
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Bu illər ərzində yaşadıq çətin,
Hamımız həyatda olmuruq mətin.
Varaqa yazdığım bir neçə sətrin,
Məndən sonra gələr sorağı, dayı
Sənə qismət oldu Müşviq torpağı,
Hamıya əzizdir vətən torpağı.
Sənə layiq idi Cəbrayıl torpağı,
Qızıl idi daşı, torpağı, dayı.
Ömrümüz sonadək yoldaş olmadı,
Sənsiz məni yada salan olmadı.
Məndən sonra bir yadigar qalmadı.
Qırıldı ömrümün budağı, dayı.
Hər adın gələndə sevinirdim mən,
Sənin gur səsinə güvənirdim mən.
Bütün hər işini bəyənirdim mən,
Mənim həyatımın marağl, dayı.
Güldəstə ağlayar, çəkər ah-zarı,
Yoxdur qardaşları səndən savayı,
Növrəstənin uçdu qardaş sarayı,
Yaman çəkdin bizə bu dağı, dayı.
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İtirdik biz neçə əzizlərimizi,
Səndən alırdıq biz təsəllimizi.
Deyə bilmədiyimiz sözlərimizi,
Uddu Müşviqabad torpağı, dayı.
Ancaq bilirsən ki, yaşamaq ağır,
İşin dara düşdü, Allahı çağır.
Göylərdən başımıza dərd-bəla yağır,
Sönükdür ömrümün çırağı, dayı.
Vətən-Vətən!Nə gözəl sözdür...
Vətənin torpağı bizə əzizdir.
Amma ki, bu Vətən indi sənsizdir,
Dağılıb Mahmudun tifağı, dayı.
Yaman çətin olub sənsiz yaşamaq,
Bu dərdi, bu yükü sənsiz daşımaq.
Bu ağır itkiylə olmur barışmaq,
Ağlayıram qardaş sayağı, dayı.
Dünən İsmayılı gördüm pərişan,
Ağrıdı ürəyim, elə o zaman.
Atasızlıq onu yandırır yaman,
Ürəyimdən keçdi bərk ağrı, dayı.
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Bir ömür borcluyuq fani dünyaya,
Kim qala, qalmaya bu gələn yaya.
Məyusluqdan ömrüm düşüb bəlaya,
Göz yaşım yandırır yanağı, dayı.
Bağçanı görəndə gözlərim doldu,
Sənsiz bağ-bağça da saraldı, soldu.
Ağlamaqdan gözlərimiz kor oldu,
Bağça bizə qalıb göz dagı, dayı.
Sən yoxsan, ürəyim olubdur şan-şan,
Səndən sonra yoxdur məni soruşan.
Sənin yanında mən torpağa qoyulsam,
Deyərlər qəbul et qonağı, dayı.
Hardadır getdiyin o gözəl toylar?
Yığışardı ora bütün qohumlar.
Xurşudun çaldığı gözəl mahnılar,
Xatirələrdə qaldı sorağı, dayı.
İsmayılın toyun gözəl keçirdin,
Sevincdən uçurdun, göylə gedirdin.
Bir gözəl gəlinçün sinoy gedirdin,
Qismət oldu arzunun varlığı, dayı.
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Nə gözəl günlərdi, nə gözəl anlar,
Keçirdi könlümdən gözəl arzular.
Ziyad dünyaya gəldiyi anlar,
Qəlbini döndərdi bir dağa, dayı.
Bilirəm xətrimi çox istəyirdin,
Həmişə məni sən tərifləyərdin.
Arabir haqqına tənbeh edərdin,
İnciməzdin səndən heç vaxtı, dayı.
Ölümünlə zülm eylədin sən nəslə,
Səndən sonra ərkim yoxdur heç kəslə.
Mahmudu yanına bir az tez səslə,
Olum mən də torpaq qonağı, dayı.
Bəs bibim neyləyir görəsən sənsiz?
Nə işlər görsə də görər həvəssiz.
Ağlayır içində, ağlayır səssiz,
Gizlincə çəkir o bu dağı, dayı.
Sənsiz necə gəzim bu azad eldə?
Boğuluram təkcə dərd axan seldə.
Nə evdə qərarım yox, nə də ki, çöldə,
Nə solu görürəm, nə sağı, dayı.
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Bizim yolumuzda çox çəkdin zəhmət,
Bunları unudan çəksin xəcalət.
Sağlığında qazandın özünə rəhmət,
Məzarında yansın cənnət çırağı, dayı.
Məni başa düşən ancaq sən idin,
Mənim dərdlərimə yanan sən idin.
Mənimçün əlçatmaz bir zirvə idin,
Məhv oldu qəlbimin varlığı, dayı.
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DAĞLAR
İnsanlar nə qədər ağlar dünyada,
Acı keçmişləri salarlar yada.
Mənim çəkdiklərim fani dünyada.
Sizə çatmasın qoy sorağı, dağlar,
Bizim elimizin dayağı, dağlar.
Yaşıl meşələrdən donunu geyib,
Tərpənmir qayalar, elə bil donub.
Bizi görməyəndən rəngləri solub,
Görməyəydim sizin bu halı, dağlar,
Ömrümüzün dayağı, qayalı dağlar.
Sizlərin də dərddən ağarıb başı,
Ay mənim tək başı bəlalı dağlar.
Həmişə qəlbimiz yaxın olubdur,
İndi düşmüşük biz aralı, dağlar,
Mənim tək ürəyi yaralı dağlar.
Dərdimiz olanda dağa çıxardıq,
Görməyəndə sizi çox darıxardıq,
Döşünüzdən çiçək, gül toplayardıq,
Olubdur qəlbimiz yaralı, dağlar,
Mənim tək ürəyi yaralı dağlar.
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Nə vaxtdır ki, həsrətinlə yanıram,
Gecə də, gündüz də Sizi anıram,
Yuxumda sizinlə bir dayanıram,
Elə bil durmuşuq yanaşı, dağlar,
Çəkirəm içimdə bu halı dağlar.
Uzaqdan görünmür Ziyarət dağı,
Fələk yaman çəkdi qəlbimə dağı.
Fikrimdən çıxmayır Alpaşa dağı,
Bizə çəkdirirsən bu halı dağlar,
Mənim tək ürəyi yaralı dağlar.
Hay salanda, qıy vuranda qartallar,
Yamacında qaçışanda turaclar,
İndi qəlbimdədir acı xəyallar,
Ümidlə gözlərəm sabahı, dağlar.
Bizim oynadığımız o çol, o çəmən.
Görəsən dururmu yerində həmən?
Cəbrayıl adlı o əziz, o gözəl vətən,
Qismət ola görəm o vaxtı dağlar...
Dərdlərə dərmandı Qurban təpəsi,
Yaşıl yamaclıydı Qarovulun dərəsi.
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Salamat dururmu Bəyalların məhləsi?
Yerindəmi Hasanlı bulağı, dağlar?
Ölüncə çəkəcəm bu ağır dərdi,
Bu necə fikirdi, necə xəbərdi?
Dağlar da əsirdi, bu nə xəbərdi?
Kimdən alım bəs sorağı, dağlar?
Olubdur qəlbimiz yaralı, dağlar.
Harda vardır bizdə olan dağlardan?
Sizdə olan əzəmətdən, vüqardan?
İl boyu başında o buzdan, qardan?
Bizim elimizin dayağı, dağlar,
Ağlayıram yetim sayağı, dağlar.
İldırımdan haray çəkdin səsinlə,
Pərdə çəkdin sinənə ağ çiskinlə,
İstərdim ki, qucaqlaşam səninlə,
Görəsən gözləyim havaxtı, dağlar?
Bizim elimizin dayağı, dağlar.
Dağların başında yatan qayalar,
Dünyada onların öz tarixi var.
İnsan öləridi, bunun vaxtı var,
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Ancaq əbədidir, qalalı dağlar,
Getməz qəlbimizin məlalı dağlar,
Əlçatmaz, ünyetməz arzularım var,
Pərən-pərən düşdük, diyarbədiyar.
Mahmudun qəlbində əbədi qalar,
Heç zaman yatmayır, sərvaxtdı dağlar,
Bizim elimizin vüqarı dağlar.
Bilməzdik yazılar belə yazılar,
Taletyin qisməti tez də pozular.
Mahmud Sizi görsə qışı yaz olar,
Kəklikli, turaclı, marallı dağlar,
Mənimtək ürəyi yaralı dağlar.
Həsrətdən ürəyim qan-qan ağlayar,
Qəlbim nisgillərdən qaysaq bağlayar,
Xatirələrdə səni daim saxlayar,
Həmişə olmusuz vəfalı dağlar,
Mənimtək ürəyi yaralı dağlar.
Hərdən qanad açır, uçur xəyallar,
Bu xəyallar içində bilsən nələr var...
Fikrimdə həmişə vətən dərdi var,
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Sizdədir Mahmudun xəyalı, dağlar,
Əzəldən yaranıb qalalı dağlar.
Əlim çatmır, ünüm yetmir sizlərə,
Gücüm çatır mənim ancaq sözlərə.
Nolar bir az qar göndərsən bizlərə?
Qalmışıq qara da tamarzı dağlar.
Salamlarım məndən sizə əmanət,
Görüm sizləri mən daim salamat.
Etməyin bizlərə siz də xəyanət,
Dostluqda həmişə vəfalı dağlar.
Qismət olsa görüşərik bir də biz,
Allaha bağlıdır ümüidlərimiz.
Sizləri daima sevən qəlbimiz,
Arzulayir sizə varlığı, dağlar.
Allaha şükür ki, hələ sağıq biz,
Allaha şükür ki, gəlir səsimiz.
Sizləri həmişə sevən qəlbimiz,
Diləyir sizlərə sağlığı, dağlar.
Arzularım uçur sizin tərəfə,
Elə bil gedirəm uzaq səfərə.
Bəlkə də qayıtdıq sizlər tərəfə.
Saxlayın həmişə vüqarı dağlar.
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KÖNLÜM
Vəfası olmayan ilk sevdiyinə,
Göz yaşı axıtma, hayıfdı, könlüm.
Vətənimdə çoxdur vəfalı qızlar,
Hər gözəlçün ağlamaq ayıbdı, könlüm.
Mənim də ilk sevqim daşa dəyibdi,
Fələk bu sevgimi vaxtsız əyibdi.
İndi buna yanmaq, bəlkə eyibdi,
Bu sevgi dağlarda qalıbdı, könlüm.
Nakam məhəbbətim qəddimi əydi,
Namərdin oxları daşlara dəydi.
Bəlkə sevmədiyin onda desəydi,
Taleyim bir çarə tapardı, könlüm.
Mahmuda bu sevgi qismət olmadı,
Məhəbbət eşqi ürəyimə dolmadı.
Bu sevgidən qəlbim tamam solmadı,
Bəlkə də aldansam, solardı, könlüm.
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BİLMİRƏM
Fələk yaman yerdə büdrətdi məni,
Hələ də özümə gələ bilmirəm.
Zəhərli qılıncın soxdu qəlbimə,
Ölmək istəsəm də ölə bilmirəm.
Əzəldən bu imiş fələyin işi,
Tərsinə fırlanır çərxi-gərdişi.
Görəsən bizimlə onun nə işi?
Bilmək istəyirəm, bilə bilmirəm.
Dayım bu dünyadan köçdüyü andan,
Məni indiyədək yandırır zaman,
Belə də dərd olar, aman, ay aman,
Bu kimin işidir, bilə bilmirəm.
Göylərdən başıma qəm-kədər yağır,
Bu dövran, bu zaman məni hey sıxır.
Şimşəktək başıma çaxır, hey çaxır,
Bəlkə bəxt naxışıdır, bilə bilmirəm.
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Gözlərim gah dolur, gah da boşalır,
Elə bil gözümdən gur sellər axır.
Qəlbimə elə hey neştərlər soxur,
Fələk qarğışıdır, bilə bilmirəm.
Fələk arzularımı tərsinə yozdu,
Mahmudun bəxtini qapqara yazdı.
Axır göz yaşlarım, sanki Arazdı,
Kədər yağışıdır, bilə bilmirəm.
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BİLDİM
Mən səni sevdiyim ilk günlərimdən,
Bunu bilirmişsən, mən indi bildim.
Mənə gülümsəyib qaçıb gedəndə,
Sənin gülüşünə mən yaman güldüm.
Əzəl gündən mənə könül vermişdin,
Mən sevdiyim kimi sən də sevmişdin.
Mənim görüşümə daim gəlmişdin,
Bunların dadını mən indi bildim.
Sevgimiz əbədi möhkəm olmadı,
Bu sevgidən bir nişanə qalmadı.
Mənim eşqim saralmadı, solmadı,
Səninçün solduğun mən indi bildim.
Nə qədər mən səni əzizləsəm də ,
Nə qədər mən sənsiz sənsizləsəm də,
Ömrün sonunadək hey gözləsəm də,
Birdəfəlik qəlbimdən mən səni sildim.
Mahmudun qədrini bilən olmadı,
Arzular qəlbinə tamam dolmadı.
İstədiklərin sənə qismət olmadı,
Bu qara xəbəri mən indi bildim.
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QARDAŞ
Narazıyam bu dünyadan,
Həm də belə güzərandan.
Bəs görən bizi Yaradan
Necə qıyır buna qardaş?
Gözlədik Novruz bayramın,
İli-ildən ayıranın.
Başı bütün bayramların
Niyə qara gəldi qardaş?
İşsizlərin sayı çoxdur,
İşləyən az, yeyən çoxdur.
Yəqin bu da bir yanlışdır,
Nə axmaq zamandı, qardaş?
Qardaş-qardaşı aldadır,
Kasıblıqdır, ona atır.
Bir-birinə yalan satır,
Dünya ah-nalədir, qardaş.
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Hücum çəkir arvad evdə,
Nə tez gəldin, nə var evdə?
İşdən gələrlər bu vədə?
Bu dünya davadı, qardaş.
Dünən biri maşın alır,
Əmanətə pul da salır.
Xəsislikdən üz saralır,
Hey deyinir”yoxdu”qardaş.
Sələminə pullar verir,
Simiclikdən içmir, yemir.
Bir Allah deyəndən demir,
Dünya qarışıqdı, qardaş.
Mahmud deyir narazıyam,
Yaxşı günə tamarzıyam.
Ömrümüzə naxış vüran,
Dünya bir həvədi qardaş.
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SAXLAYIN
Təvəqqə edirəm qohum-qardaşlar,
Mənim məzarımı tək buraxmayın.
Bayramdan-bayrama yad edin məni,
Mahmudun bir müddət yasın saxlayın.
Sevdaya deməyin baban ölübdü,
Çırağımız öləziyib sönübdü.
Taleyin üzü də bizdən dönübdü,
Hərdən mənim məzarımı yoxlayın,
Ömrünüzü şadlıqlara bağlayın.
Onu sevdiyimtək kimi sevmişəm?
Onunla bir ağlamışam, gülmüşəm.
O olandan göz yaşımı silmişəm,
Ona deyin məni yadda saxlasın,
Allah sizi şadlıqlara bağlasın.
Sevda oldu sevincimin hamısı,
Uçdu getdi dərdlərimin yarısı,
Təkcə odur ürəyimin parası,
Hərdən-birdən siz Sevdanı yoxlayın,
Xatirəmi siz də yadda saxlayın.
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Mehmana söyləyin qara şam alsın,
Onu mənim qəbrim üstə yandırsın.
Məzarıma şamın nuru yayılsın,
Xatirəmi bir az yadda saxlayın,
Ömrünüzü şənliklərə bağlayın.
Atın getsin xainliyi-xofluğu,
Arzum budur sizlərə üz ağlığı,
Mahmud gedir, qalana can sağlığı,
Bir-birinizə səmimiyyət bağlayın,
Bu sözləri siz də yadda saxlayın...
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MƏHƏBBƏT
Arzular qəlbimdə qırıldı qaldı,
Fələk qisasını bax belə aldı.
Bütün istəklərim içimdə qaldı,
Məhv oldu belə eşq, belə məhəbbət.
Bilməzdim beləymiş bu eşqin sonu,
Yalandan geyinib al-əlvan donu.
Mənim məhəbbətim qəlbimdə dondu,
Necə də tez soldu belə məhəbbət.
Fələk qarğış etdi bilmirəm niyə?
Niyə bu günlərə qaldım mən, niyə?
Bəlkə qarğadılar, bilmirəm niyə?
Niyə qismət oldu belə məhəbbət?
İstəklər qəlbimdə yan-yana durdu,
Fələk bu işlərin hamısın burdu.
Axır bu zülmlərdən qəlbim yoruldu,
Yarpaqtək saraldı belə məhəbbət.
Kim deyir ki, mən ürəkdən sevirəm,
Bu dünyanın mal-dövlətin neynirəm?
Bəxtin yaxşı gəlsə, bil ki, deyirəm:
Saralıb-solmazdı belə məhəbbət.
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Sevilmək yaxşıdır, sevmək də yaxşı,
Əgər bu yollarda olmasan naşı.
Dura bilsən sevdiyinlə yanaşı,
Bil ki, ömürlükdür belə məhəbbət.
Bəxtin səni ağ günlərə çıxarsa,
Qismətinə bir qız gün tək doğarsa,
Çətinliklər qarşınıza çıxarsa,
Məhv edər onu da belə məhəbbət.
Əzəldən belədir fələyin işi,
Göstərir aşiqə çərxi-gərdişi.
Olsaydı qəlbində Allah sevgisi,
Yəqin qırılmazdı belə məhəbbət.
İlahi bəs necə qıyırsan buna?
O iki sevənə, iki cavana.
Çox görmə dünyada canı canana,
Heç zaman solmasın belə məhəbbət.
Mahmudun sevgisi çox qısa oldu,
Gec alovlandı, tezcə də soldu.
Ancaq xatirəsi ürəkdə qaldı,
Mənə qismət oldu belə məhəbbət,
Niyə tez saraldı belə məhəbbət?
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DÜNYA
Qarabağ tək diyarı aldın əlimdən,
Ayırdın milləti doğma yerindən.
Qurtara bilmirik sənin felindən,
Özünü məhv olmuş sanasan, dünya.
Bir an yaddan çıxmır doğma vətənim,
Qərib bir eldəyəm, yoxdur həmdəmim.
Nə bir gələnim var, nə də gedənim,
Səni öz oduna yanasan, dünya.
Bir igid arxamı aldın əlimdən,
Adı heç bir zaman düşmür dilimdən.
Qurtula bilmirəm kədər selindən,
Səni öz selində batasan, dünya.
Anamı apardın, qırdın belimi,
Qardaşım da getdi, üzdüm əlimi.
Vaxtsız apardın Məhəmmədəlini,
Bəd əməli bəlkə qanasan, dünya.
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Elimdən, obamdan didərgin düşdüm,
Ayrılıq yamandır, yaman büzüşdüm.
Minbir çarəsiz dərdlərə düşdüm,
Mən düşən dərdlərə qalasan, dünya.
Anasız dünyada yoxdur amalım,
Dayımdan gəlirdi əqli-kamalım.
Bacısız-qardaşsız mənim nə halım?
Səni də mənim tək olasan, dünya.
Allaha çatmadı səsim, harayım,
Yıxıldı qəlbimdə büllur sarayım.
Bir özümə qaldı qəmim, ah-vayım,
Görüm ah-vaylarda qalasan, dünya.
Səsimə səs verdi hər zaman dayım,
Allahdan o idi tək qardaş payım.
Ona əyan idi arzum, amalım,
Arzular eşqiylə solasan dünya.
Bilmədim istəyin, arzun nə imiş,
İnsan muradına hələ yetməmiş.
Cavan ağac kimi bəhər verməmiş,
Əcəltək üstünü alırsan dünya.
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Bilmirəm nə imiş suçum-günahım,
Özümü yandırır amanım-ahım.
Mənə kömək eylə, ey bir Allahım,
Bəlkə mənə dayaq olasan, dünya
Ağzım bu dünyadan zəhərlər əmdi
Dünyanın dərdləri üstümə yendi
Bəlkə bunlar mənim öz qismətimdi
O qisməti mənimlə böləsən dünya.
Öz-özümə hərdən sual verirəm,
Bu bəxtlə görəsən hara gedirəm?
Qismətdən artıq nə istəyirəm?
Sən ancaq insana tələsən, dünya.
Mən nə istəyirdim, nələr itirdim,
Bir ana, bir qardaş, dayı itirdim.
Axır mən də ömrü sona yetirdim,
Mənimlə bir gündə öləsən, dünya.
Geri dönə bilsəydim əgər həyatda,
Bəzi yanlışları etməzdim daha.
Qoymazdım işlərim qalsın sabaha.
Sabahlar eşqiylə yanasan dünya.
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Bu fani dünyaya gəldim-gəlmədim,
Bir dəfə ürəkdən gülə bilmədim.
Ömrümün qədrini bilə bilmədim,
Mən güldüyüm kimi güləsən dünya.
Dünyada bir arxan olmasa sənin,
İnan ki, yaşamaq çətindir, çətin.
Həyatda nə qədər olsaq da mətin.
İnsanı sındıran bəlasan, dünya.
Kiminə dost dedim, kiminə qardaş,
Kimə sirdaş dedim, kiminə yoldaş.
Yalandı dostluq da, yalandı, qardaş,
Öz-özünə dostsan, biləsən, dünya.
Qardaşım Mehmandı mənim həyanım,
Ona qurban olsun mənim bu canım.
Başqa bir kimsəyə yoxdur gümanım,
Kaş insana qardaş olasan, dünya.
Qardaşı qardaşdan ayıran zaman,
Özündə-sözündə olmadı həyan.
Yüz ildi, min ildi zar-zar ağlayan,
Axan göz yaşların siləsən, dünya.
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Neçə illərdi ki, yaşayırıq biz,
Arzuyla doludur vuran qəlbimiz.
İstəklərə yetmir bizim ömrümüz,
İnsanlara ahsan, naləsən, dünya.
Mahmudu sağalmaz dərdlərə saldın,
Ana vətənindən didərgin saldın.
Əcəl tək başımın üstünü aldın,
Səni bar-bəhərsiz qalasan, dünya!..
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AĞLAYA-AĞLAYA
Qəriblikdə qalan canım,
Qaldın ağlaya-ağlaya.
Göz yaşını silən canım,
Qaldın sızlaya-sızlaya.
İllər keçir, qocalırıq,
Qocaldıqca ucalırıq.
Ürək sirrin mənə bir-bir,
Açır dağlaya-dağlaya.
Yayılmlşıq eldən-elə,
Qovurlar belədən-belə.
Göz yaşım dönübdür selə,
Axır çağlaya-çağlaya.
Bizlərin nə çoxdur dərdi,
Dərdlərinə sinə gərdi.
Ürəyində Vətən dərdi,
Qaldı ağlaya-ağlaya.
Mahmud deyir bu nə dərddi?
Həyat bizə yaman sərtdi.
Könlüm qəribçilik çəkdi,
Qaldı ağlaya-ağlaya.
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SAXLASIN
Ulu Tanrım daim ona yar olsun,
Həyatda həmişə görüm var olsun.
Arzum budur onu bəxtiyar olsun,
Allah onu bəlalardan saxlasın,
Məni də o qoy yadında saxlasın.
Dünyada sonadək heç kəs yaşamır,
Taleyimiz bir-birinə oxşamır.
Hamı bu dünyada dərd-qəm daşımır,
Keçən vaxtı qoy yadında saxlasın,
Məni də bir yada salıb ağlasın.
Bəzi insanlara məzədir dünya,
Aciz insanları mələdir dünya.
Kasıba həmişə tələdir dünya,
Mənli günlərini yadda saxlasın,
Hərdən məni yada salıb ağlasın.
Ötüb keçən günüm demə heç nədir,
Bir anım bir aya, bir ilə dönür.
Gözlərimin yaşı gur selə dönür,
Az qalır qəlbimi kədər dağlasın,
Məni də bir yada salıb ağlasın.
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Demə ki, bu dünya yalnız kədərdir,
Demə keçən ömür heçdir, hədərdir.
Onu çox sevməyim bilməm nədəndir?
Allah onu bədnəzərdən saxlasın,
Çərşənbə payımı yığıb saxlasın,
Məni də bir yada salıb ağlasın.
Demə yaşamışam boşu-boşuna,
Bu xoş gəlməz Yaradanın xoşuna.
Əcəl baxmır insanların yaşına,
Mahmud, qalanları Tanrı saxlasın,
Məni də bir yada salıb ağlasın.
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GƏLƏRDİM
Nə yaxşı ki, dünyada sən varmışsan,
Yoxsa bu dərddən mən ölə bilərdim.
Sevinci heç bir vaxt tək istəməzdim,
Sevincimi sənlə yarı bölərdim,
Sən olmasan, inan çoxdan ölərdim.
Bədnəzər gözündən kənar olasan,
Arzum budur səni xoşbəxt olasan.
Torpağın altında yatsam da, inan,
Səsini eşitcək mən dirilərdim,
Səni görmək üçün yenə gələrdim.
Mahmudun qəlbini fəth eyləmisən,
Onunla bir sevinmisən, gülmüsən.
Qəlbimdə özünə yer eyləmisən,
Sevgidən qəlbimdə saray tikərdim,
Səni görmək üçün yenə gələrdim,
Bir az ağlayardım, sonra gülərdim.
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GETDİ
A dostlar, bütün sevincim, qəmim,
Hər nəyim vardısa onunla getdi.
Elə bil dəryada qərq oldu gəmim,
Nisgilli könlüm də onunla getdi.
Gecələr yuxuya keçə bilmirəm,
Daha heç bir kəsi seçə bilmirəm.
Kədərdən uzağa qaça bilmirəm,
Fikrim, xəyallarım onunla getdi.
Bu dünyada çox kədərli yol keçdim,
Bilmədən bəxtimə bədbəxtlik seçdim.
Daim kədər əkib, dərd-qəmi biçdim,
Bütün arzularım onunla getdi.
Kimlərə dünyada bel bağladım mən,
Hamısı qov kimi boş çıxdı getdi.
Deyirdim sizsiniz arxam, köməyim,
Bütün ümidlərim boş çıxdı getdi.
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Bu dünyada həyatdan kam almadım,
Nurlu gələcəyi çox arzuladım.
Nisgillər içində alışdım, yandım,
Qəlbimin dayağı onunla getdi.
Qəm-kədər yuvası olubdur könlüm,
Sevincli günlərə həsrətdi könlüm.
Hərdən fikirləşib deyirəm, könlüm,
Mahmudun ömrü də beləcə getdi.
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VƏTƏNIM
Qohumsuz-qardaşsız qürbət eldəyəm,
Sovrulur başıma külli dərd mənim.
Gecələr yuxuda Vətən görürəm,
Yadımdan çıxmayır gözəl Vətənim.
Qara geyib yas saxladıq, ta bəsdir,
Bir-birimizdən küsməyimiz əbəsdir.
Biz bir olsaq, inan düşmən nakəsdir,
Azad edək, qoy şad olsun Vətənim.
Nə dostdan hay var, nə də qohumdan,
İnsana dost olmaz qürbət yadından.
He nə dadlı olmaz Vətən dadından,
Dadını dadsaydıq bir də Vətənin.
Kasetə baxanda gözlərim doldu,
Belə kənd olarmı, buna nə oldu?
Düşmənlər əlindən viranə qaldı,
Nə günlərə qalıb gözəl Vətənim...
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Bu dərdi görəsən kimə deyim mən?
Vətən, nə qədər ki, azad deyilsən,
Odda yandırsalar, kül olsam da mən,
Yenə yaddan çıxmaz, əzəl Vətənim.
Sənə ana deyib, baş əymişik biz,
Davada, döyüşdə can qoymuşuq biz.
Lazımınca qoruya bilməmişik biz,
Düşmənlər əlində sızlar Vətənim.
Qarabağ deyərkən fərəhlənirik,
Qarabağ deyərkən həvəslənirik.
İndi, boynubükük fikir çəkirik,
Namərdin qurbanı oldu Vətənim.
Mahmud, ayırma sən kəndlərimizi,
Çəkək birlikdə biz dərdlərimizi.
Birləşib məhv edək düşmənlərmizi,
Azadlığa çıxsın dustaq Vətənim.
Dedilər ki, Ağdam gedibdi əldən,
Laçın, Kəlbəcəri alıbdı düşmən.
Şuşaya hücum var Laçın yolundan,
Töküb göz yaşını, ağlar Vətənim.
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Cəbrayıl, Cəbrayıl...O gözəl məkan,
Vuruşa-vuruşa olubdu viran.
Yaman pis günlərə qaldın, sən yaman,
Həsrətlə gözləyir bizi Vətənim.
Əldən verdik, getdi əzəl Füzuli,
Bölgələr içində gözəl Füzuli.
Düşmənlər əlində sızlar Füzuli,
Əsarətdən bezən cənnət Vətənim.
Dərdin hamısını çözə bilmirəm,
Dəftərə hamısın yaza bilmirəm.
Qəmlərə heç cürə dözə bilmirəm,
Bu ağır dərdlərə dözən Vətənim.
Qubadlı, Qubadlı- o gözəl rayon,
Yazının düzləri, gözəl Zəngilan.
Xocalıda qırğına olmadın həyan.
Satqınlar əliylə gedən Vətənim,
Yaman pis günlərə qalan Vətənim.
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AĞLASIN
Kaş heç kimin başı dəyməsin daşa,
Ağıla gələnlər gələrmiş başa.
Qurban olum yaxşı dosta, qardaşa,
Yaxşıları Allah-tala saxlasın,
Keçən günlərini yadda saxlasın.
Pis adamlar dostlara rast gəlməsin,
Bu dünyada pis adamlar mələsin.
Onun üzü həyatda heç gülməsin,
Pisliklərin qoy yadında saxlasın,
Bu sözləri yada salıb ağlasın.
Allahın verdiyi bu ömrümüzü,
Şən yaşayaq, gülsün dostların üzü.
Deyək bir-birimizə xoş sözümüzü,
Xuda bizi şadlıqlara calasın,
Yaxşı dostlar yaşadıqca yaşasın.
Allah göydən nur salıbdı yerlərə,
Qoymurlar ki, yetək bara, bəhərə.
Yediyimizi döndəriblər zəhərə,
Bircə bizi Pərvərdigar saxlasın,
Düşmənlərin gözlərini dağlasın.
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Oğlundan, qızından xeyir görməsin,
Dünyada heç zaman xoş gün görməsin.
Ömrü boyu onun üzü gülməsin,
Əzizinə “şaxsey” vurub ağlasın,
Ölənəcən onlara yas saxlasın.
Mərdiməzarlıq edib, çox evlər yıxır,
Baş girməyən yerə bədənin soxur.
Bədnəzər gözüylə dörd yana baxır,
Qurtara bilməsin şərdən yaxasın,
Allah onu öz qanına çalxasın!..
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YAĞARMIŞ
Dağlar, sizə də qar yağarmış,
Qara başınız ağararmış.
Dostluq beləmi olarmış?
Dağlar, sizə də qar yağarmış.
Hərdən-hərdən zəng vurardım,
Halını xəbər alardım.
Sevdanın kefin sorardım,
Dağlar sənə də qar yağarmış.
Dedim arxam bircə sənsən,
Yaxınlardan bir dənəsən.
Unudursan bizi nədən,
Dağlar sənə də qar yağarmış.
Yavaş-yavaş qocalırıq,
Həyatdan geri qalırıq.
Ehtiyacdan saralırıq,
Dağlar sizə də qar yağarmış.
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Dostu darda yaxşı sına,
Qurban olum yaxşısına.
Bel bağlarıq yaxşısına,
Dağlar sənə də qar yağarmış.
Mahmudun nə çoxdur dərdi,
Ölməyibsə, Mehman nərdi.
Fikri-zikri Vətən dərdi,
Dağlar sənə də qar yağarmış.
Dağlar, sizə də qar yağarmış,
Sənin də saçın ağararmış,
Mahmud da yaddan çıxarmış,
Dağlar sənə də qar yağarmış...
Yaddan çıxarmasın Yaradan,
Qüssə-kədər çıxsın yaddan.
Xəbərin yoxdur Mahmuddan,
Saxlasın sizi Yaradan.
Bilirəm çoxdur ehtiyacın,
Sağ olsun oğul-uşağın.
Bəlkə belə yaşamağın,
Taleyin qismətində varmış.
Dağlar sənə də qar yağarmış,
Sənin də başın ağararmış...
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O GÜNLƏR
Kaş olaydı ötən günlər,
Yeyin-yeyin oynayaydıq.
“Tərəkəmə” çalaydılar,
Sellər kimi çağlayaydıq.
Qohum-qonşu gəlib toya,
Bir qulaq as hay-haraya.
Bizi salıblar araya,
Bulaq kimi qaynayaydıq.
Yanımızda Qasım dayı,
Bizim üçün qardaş payı.
Qonaqların şoxdur sayı,
Dayımla biz oynayaydıq.
Xurşud çalaydı “Qaytağı”
Oyuna girəydi Bağı.
Çağırardı hər qonağı,
Oynayaydılar şıdırğı,
Biz onlara əl çalaydıq.

55

Mahmud Mahmudov

Mahmudun çoxalıb dərdi,
Çətinliyə sinə gərdi.
Qəlbində tək Vətən dərdi,
Vətənə tez qayıdaydıq,
Nəzir-niyaz paylayaydıq,
Sevincdən biz ağlayaydıq.
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İNDİ HARDADIR?
Səndən soruşuramə, ziz qardaşım,
Bizim ellər görən indi hardadır?
Qocalmışam artıq, çoxalıb yaşım,
Söylə mənim ellilərim hardadır?
Vətənsiz yaşamaq çətindir, çətin,
Vətənin yoxdursa, yoxdur millətin.
Bəs niyə qayıtmaq olubdur çətin?
Görən vətənsizlər indi hardadır?
Çox illər keçibdi o vaxtdan bəri,
Hamının başını qatıb dərd-səri.
Bizim qəlbimizdə tək Vətən dərdi,
Görən Yarəhmədlilər indi hardadır?
Səndən əziz yoxdur mənim heç kəsim,
Çoxdandır heç nəyə yoxdur həvəsim.
İndi qabaqkı tək gəlməyir səsim,
Bizim el-obamız niyə dardadır?
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İnsana zövq verir Sirik meşəsi,
Baxdıqca insanın qalxır nəşəsi.
Bizim kəndin yazda tər bənövşəsi,
O ətir, təravət indi hardadır?
Başına dönərəm, qadanı allam,
Bu heysiz qolumu boynuna sallam.
Görsən ellilərə deyərsən salam,
Qohumlar, qonşular görən hardadır?
Görən yerindəmi Hacı Qaraman?
Həmişə dərdlərə olubdur dərman.
Çoxdandır görmürəm, aman, ay aman,
Özü uzaq, ruhu indi hardadır?
Başına döndüyüm Hacı Qaraman,
Görən öz yerində dururmu haman?
Həmişə dərdlərə olubdur dərman,
Bizim övliyalar indi hardadır?
Görəsən dururmu Qurban təpəsi?
Bir az yuxarlda Qarovun dərəsi.
Hasanlı, Balaca bulağın səsi,
Hələlik əlçatmaz, çox uzaqdadır.
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Yuxarı qalxırsan, Alpaşa dağı,
Görünürmü ordan Söyüdlü bulağı?
Cəbrayıl atanın nurlu ocağı,
Hələlik onlar da xəyallardadır.
Söylə hanı talan olmuş elimiz?
Düşmənlər əlindən viran elimiz.
Candan çox sevdiyim əzizlərimiz,
O gözəl insanlar indi hardadır?
Ucadan ucaydı Çinarın boyu,
Dibindən axırdı buz kimi suyu.
Yayın istisində qışın soyuğu,
O kəhriz, o çinar indi hardadır?
Hacılı kəndində Düldül ocağı,
Yayılıb hər yerə onun sorağı.
Nənəmin çox idi ora marağı,
O inanc yerləri indi hardadır?
Bəs Qasım dayımın o bostan yeri,
Öz əlilə əkdiyi meyvə tingləri,
Çox zəhmət çəkirdi axır illəri,
O zaman, o illər indi hardadır?
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Çıxmaz dayım heç vaxt yaddan,
Mənə dadlı idi bütün dadlardan.
Vaxtsız əcəl çəkdi onu dünyadan,
Bilirəm məzarı Müşviqabaddadır.
Mənlə can bir qəlbdə olan qardaşım,
İndi sənin yerin yaman görünür.
Bizi bir-birimizdən ayıran əcəl,
İndi öz-özünə yaman öyünür.
Sənin söylədiyin hər kəlmə, hər söz,
Dünya tarixinə yazılmalıdır.
Səni məhv eyləyən bu fani dünya,
Yerindən, kökündən qazılmalıdır.
Sənin şad gününü tək görmüşəm mən,
Səninlə həmişə fəxr etmişəm mən.
Sənə bu sözləri həsr etmişəm mən,
Bu sözlər aləmə yayılmalıdır.
Həsrətin qəlbimi yandırır, yaxır,
Gözümdən daima qanlı yaş axır.
Sənsiz bu dünyada nə yaşamaqdır,
İnsan insan kimi yaşamalıdır.
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Əzəldən dost idik, biz qardaş idik,
Güləndə səninlə birgə gülərdik.
Sənin şad gününə çox sevinərdik,
Bəd gündə birlikdə kədərlənərdik.
Bizimçün dəyərli bir insan idin,
Həmişə hamıya kömək edərdin.
Canını sən bizə qurban verərdin,
Sənin hər ad günün anılmalıdır.
Mahmudu diriykən öldürdün getdin,
Ümid çırağını söndürdün getdin.
Haqqın dünyasına haqq ilə getdin,
Xatirəni daim yadda saxlaram.
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HARDADIR
Bəs hanı o vaxtkı gözəl insanlar?
Can deyib, adama can yandıranlar.
Bir-birinə hörmət izzət-qoyanlar,
O gözəl insanlar indi hardadır?
Zamanın təkəri böyükdür, böyük,
Onun qabağında söylə, biz nəyik?
Gah mehriban olur, gah biganəyik,
Bu dərdin dərmanı söylə hardadır?
Çərşənbə axşamı yanar ocaqlar,
Yığışardı başına bütün uşaqlar.
Ocağın hisindən üzlər qaralar,
O Novruz bayramı indi hardadır?
Çoxdan görməyirəm mən o yerləri,
Ziyarət etdiyim ulu pirləri.
Dünyanın nə çoxdur gizli sirləri,
Qarabağın sirrini açan hardadır?
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Bəs Əfəndilər kəndi, o qədim ocaq?
Mən ölənə qədər yadda qalacaq.
O yerləri görən kim qaytaracaq?
O hünər, o qeyrət görən hardadır?
Bizdən nə istəyir bu zalım fələk?
Döndərib işləri eyləyib kələk.
Qoymayır ki, dönək, Vətənə gedək,
Vətənin yolları niyə dardadır?
O gün olsun Vətənə yollar açılsın,
Qarabağa bizim bayraq sancılsın.
O yollara gül-çiçəklər taxılsın,
Bu arzuma qüvvət verən hardadır?
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SALAMAT QALIN
Bəlkə də bir daha biz görüşmədik,
Deyirəm a dostlar, salamat qalın.
Neçə yol bir yerdə çörək kəsmişik,
Qohumlar, qonşular, salamat qalın.
Bir vaxtlar ki, Vətənimiz var idi,
Vətən bizə doğma bir diyar idi.
Elimiz-obamız laləzar idi,
Vətənsiz qardaşlar, salamat qalın.
Böyük itkilərimiz olubdur bizim,
Başa çatmayıbdır istəklərimiz.
Uzaq eldə qalıb qəbirlərimiz,
Kimsəsiz məzarlar, salamat qalın.
Arzum budur biz də qayıdaq ora,
Qərib-qürbət eldə getməyək gora.
Kaş doğma torpağa gedəydim, sonra...
Qardaşlar, bacılar, salamat qalın.
Bir adam tapmıram dərdimi deyəm,
Bu xalqın, bu elin dərdin söyləyəm.
Mahmud, ındı çox istərdim inləyəm,
Kimsəsiz insanlar, salamat qalın.
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QAYIDACAQDIR
Ay ellər, obalar, agah olun siz,
Qarabağ geriyə qayıdacaqdır.
Düşmən cevinməsin bu günlərinə,
Onlar da lazımi pay alacaqdır.
Gələcək yenə də sevdalı günlər,
Şuşada oxuyar yenə bülbüllər.
Qarabağla qəlbi vuran könüllər,
Qartallar dağlarda qıy vuracaqdır.
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AXDI
Dünən məzarını ziyarət etdim,
Gözlərimdən yaşlar axdı, hey axdı.
Ziyarət eyləyib geri dönəndə,
Bildim ki, şəklin arxamca baxdı.
Quran oxutdurdum, halalın olsun,
Qoy sənin məzarın nur ilə dolsun.
Bu dünya durduqca ruhun şad olsun,
Qəlbimdən biləsən nə qanlar axdı.
Sən yoxsan, bu həyat maraqsız olub,
Sən yoxsan qəlbimə nisgillər dolub.
Həsrətdən rəngim də saralıb, solub,
Ayrılıq qəlbimi yandırıb yaxdı.
Sənsiz bu dünyada ömrüm heç oldu,
Sanki bütün dərdləri içimə doldu.
Bizim bəxtimizə görən nə oldu?
Göylərdən başıma qəm-kədər yağdı.
Yoxluğun Mahmudu yandırdı, yaxdı.
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AY QIZ
Mənim ilk eşqimi yandıran gözəl,
Səni görüm odda yanasan, ay qız.
Mən səni sevmişdim hamıdan əzəl,
Bütün ömrün boyu qalasan yalqız,
Görüm səni odda yanasan, ay qız.
İlk sevgi çox təmiz, çox da saf olur,
Bu eşqdən qəlblərə hərarət dolur.
Əfsus ki, bu sevgi hərdənbir solur,
Səni çiçəklərtək solasan, ay qız,
Ömrün boyu subay qalasan, ay qız.
Bəs niyə məhv etdin mənim dünyamı?
Sındırdın tərtəmiz sevgi aynamı.
Soldurdun eşq ilə dolu dünyamı,
Səni məhəbbətsiz qalasan, ay qız,
Həmişə odlara yanasan, ay qız.
Mənə söz vermişdin, əməl etmədin,
Mən deyən yollarla niyə getmədin?
Bu eşqin qədrini niyə bilmədin?
Səni öz eşqinlə donasan, ay qız,
Sınıq aynalar tək sınasan, ay qız.
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Əvvəldən bilsəydim bu imiş vəfan,
Qəlbimi verməzdim sənə heç zaman.
Mahmudu aldatdın, vermədin aman,
Sınıq məhəbbət tək sınasan, ay qız,
Solan çiçəklər tək solasan, ay qız.
Bəlkə də nə vaxtsa qarçılaşdıq biz,
Düz gəlmədi bizim diləklərimiz.
Yarı yolda qaldı istəklərimiz,
Arzular eşqiylə solasan, ay qız,
Ömrün boyu subay qalaqsan, ay qız.
Təbiət bəd gündə yaradıb səni,
Sən yaman aldatdın səni sevəni.
Sındırdın, məhv etdin sevən qəlbimi,
Görüm eşq-atəşsiz yanasan, ay qız,
Ömrü boyu təkcə qalasan, ay qız.
Bir kimsə yetməsin sənin dadına,
Ötüb-keçənləri sal bir yadına.
Çatmayasan səni öz müradına,
Mahmud tək muradsız qalasan, ay qız,
Ömrün boyu subay qalasan, ay qız.
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QARDAŞ
Dünyada nə qədər canında can var,
Dostlara, tanışa çalış xeyir ver.
Lazım gəlsə Vətənçün canını ver,
Desinlər bu mərddi, igiddi, qardaş.
Titrədi bədənim, dondu ürəyim,
Təkcə sən olmuşdun arxam, köməyim.
Halal olsun sənə mənim əməyim,
Əməyini mənə halal et, qardaş.
Uşaqkən bir yerdə böyümüşük biz,
Ehtiyac da görmüşük hər birimiz.
Elə bil dəryada batıb gəmimiz,
Qismətin yoluyla özün get, qardaş.
Ehtiyacla keçib bütün ömrümüz,
Taledən yaxşı gün az görmüşük biz.
Yerinə yetmədi istəklərimiz,
Bu günlərimizə də şükür et, qardaş.
Mahmud həyatını puç etdi getdi,
Bütün arzuların heç etdi getdi.
Yaxşılar dünyadan köç etdi getdi,
Haqqın yollarıyla düzgün get, qardaş.
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ÇOX AĞIR OLUR
Dünən mən bir yaxşı dostu itirdim,
Elə bil ömrümü sona yetirdim.
Onun əvəzinə özüm gedərdim,
Dostları itirmək çox ağır olur.
İnsanın axırı ölümə gedir,
Bizim hamımıza gedilən yoldur,
Bunu fikirləşmək hələ ki, tezdir.
Əfsus, dost itkisi çox ağır olur.
Heç kəsin başına bəla gəlməsin,
Ehtiyac, qəm-kədər nədir bilməsin,
Ölüm bizə baxıb qoy sevinməsin,
Əcəl gəlsə bil, bu insana axır olur.
Dostlarsız dünyanın nə ləzzəti var?
Dostlarsız insanlar saralar, solar.
İtirməyək dostları, gəlin nə olar?
Bizsizlik onlara çox ağır olar.
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BİLMƏZSİNİZ SİZ
Keçən il bir dostum oğlun itirdi,
Sanki öz ömrün sona yetirdi.
Onun əvəzinə özü ölərdi,
Sanki əlli il o qocalıbdı.
Nə qədər ürək-dirək verdiksə də biz,
Dedi belə dərdi bilməzsiniz siz.
Canımdan artıqdı mənə Mirəziz,
Onunçün gözlərim yaşlı qalıbdı.
Gözlərim qalıbdır yaş ilə dolu,
Ürəyim qəmlərlə, kədərlə dolu.
İtirdim həyatda gül kimi oğlu,
Hələ də gözlərim yolda qalıbdı.
Bir daha getmərəm sonsuz dənizə,
Arzumu məhv edən quduz dənizə.
Lənət oxuyuram qansız dənizə,
İstəklərim o dənizdə batıbdır.
Fələk acımadı cavan yaşına,
Bədbəxtliyi açdı onun başına.
Adını yazdırdı məzar daşına,
Belə dərd heç zaman sağalmayıbdı.
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Onsuz heç bir şeyə yoxdur həvəsim,
Ondan sonra qalıb quru nəfəsim.
İnan, yaşamağa yoxdur həvəsim,
Bu ağır dərd qəlbimi yaralayıbdı.
Ana necə dözsün bu ağır dərdə?
Göz yaşı axıdır atan bu dərdə.
Allah göstərməsin belə qəm bir də,
Bizə təkcə səbr eyləmək qalıbdı.
Məhv olsun o günü, qurusun dəniz,
Bizi sənsiz qoydu o mənfur dəniz.
Çox ağlayacağıq, hələ çox sənsiz,
Bu ağır dərd qəlbimi yaralayıbdı.
Qoy onun məzarı nur ilə dolsun,
Qardaşı Elnurun canı sağ olsun.
Qalanlar təmkinli, səbirli olsun,
Dünya yaranandan sirr dünyasıdı.
Mahmud qurban olsun sənin oğluna,
İnanmıram onun mən yoxluğuna.
Sağlıq arzulayıram Elnur oğluna,
İnsana tək səbr eyləmək qalıbdı.
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AĞLARAM
Bu dünyada səndən başqa kimim var?
Ürəyimdə qırılmış bir simim var.
Sənsiz mənim nə imanım, dinim var,
Gecə-gündüz ah-vay deyib ağlaram,
Xatirəni ürəyimdə saxlaram.
Sənin bu yoxluğun məni öldürdü,
Ümid çırağımı tamam söndürdü.
Fələk düşmənləri yaman güldürdü,
Səni yada salıb zar-zar ağlaram,
Xatirəni ürəyimdə saxlaram.
Ölüncə anaram bu ağır dərdi,
Mənə bu xəbərin ağır kədərdi.
Mahmud üçün bu, ölümdən betərdi,
Səni yada salıb zar-zar ağlaram,
Xatirəni ürəyimdə saxlaram.
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OLSUN
Çiçəklər solmasın, güllər solmasın,
Solan bizə gələn dərd-kədər olsun.
İnsanlar ölməsin, heç ağlamasın,
Bütün Azərbaycan bəxtiyar olsun.
Müharibə etməsin heç vaxt insanlar,
Yaşamaq istəyən, candan yananlar.
Həyatı sevənlər, onu qananlar,
Onlara qoy Allah özü yar olsun.
Fərsiz bir insan da yoxdur dünyada,
Keçmiş günlərini salırlar yada.
Amma ah çəkməkdən sonra nə fayda?
Taleyimiz daim bizə yar olsun!
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DÜNYA
Kordur ədalətin gözü,
Keçir haqsızların sözü.
Baxıram mən sözün düzü,
Əzəldən belədir dünya.
Çoxu indi yalan satır,
Guya məqsədinə çatır.
Doğruya da yalan qatır,
Fırıldaqla gedir dünya.
Haqsızlıq yaman baş alıb,
Rüşvətxorluq lap çoxalıb.
Sanki yalanla yaranıb,
Yalanla da gedir dünya.
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BİR QIZA
Könül açdım mən bir qıza,
Döndərdi məni sal buza.
Dedim:-“çox sevirəm səni”,
Dedi:-“Sevən gərək zülmə dözə”.
Dedim:-“Mənim olacaqsan”,
Dedi:-“Gərək yox boş sözə”.
Dedim:-“Qoy nişan göndərim”,
Dedi:-“Saxla gələn yaza”.
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KİMİ
Bir vaxtlar mənimlə yaxın olan”dost”,
İndi nə olub ki, gendən gəzirsən?
Ya mənim ağlım yox, ya sən dəlisən,
Ya başın xarabdır, cinlə gəzirsən?
İşlərin düzəlib, gedir yağ kimi,
Hoppanırsan hərdən cır oğlaq kimi.
Sözüm sənə dəyir şapalaq kimi,
Qara qarğa kimi yaman süzürsən.
Belə getməz işlər axıra kimi,
Hələ fırlanırsan fırfıra kimi.
Axır azalarsan sıfıra kimi,
Mənimtək həmdərdi yenə gəzərsən.
Onda deyəcəyəm:Get gəz aralı,
Mahmudu bilmişdin pullu-paralı.
Dəymisən xətrimə, qəlbim yaralı,
Əl çəkmirsən, elə bil ki, zəlisən.
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YADA SALMIRSAN
Harada qalmısan, ay bivəfa dost?
Niyə əhvalımı xəbər almırsan?
Allah işlərinə kömək eləsin,
Niyə bir Mahmudu yada salmırsan?
Salıb məni xətalara getmisən,
Yadından çıxmışam, daha gəlmirsən.
İşlərin düzəlib, çox sevinirsən,
Niyə məni bir yadına salmırsan?
Allahdan arzumdur işin cağ olsun,
Bütün ömrün boyu canın sağ olsun.
İmdadına çatan tək Allah olsun,
Niyə mənim bir dadıma çatmırsan?
Şəhəri tərk edib kəndə getmisən,
Məni də ki, dəli-divanə etmisən.
Çağırırams, əsimi eşitmirsən,
Bilirəm dostunu heç vaxt satmırsan.
Səsin gəlmir, elə bil ki, yatmısan,
Naxələfdən baş götürüb qaçmısan.
Mənim dərdlərimə tək sən əlacsan,
Niyə mənim harayıma çatmırsan?
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DOSTUM SEYİDƏ
Seyid, sənin cəddinə qurban olum,
Qoyma məni gültək saralıb solum.
Yəqin ocağına düşəcək yolum,
Bilirəm dostunam, bunu danmırsan,
Niyə mənim bir halıma yanmırsan?
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DÜNYADI
Nə pis zamanada axşamladım mən,
Kəsilib hər yerdən yollarım mənim.
Ayağım yer tutmur, dizim titrəyir,
Hamı bu dünyadan şikayət edir,
Bilmir ki, insana ana dünyadı.
Yaxşılar da gedir, pislər də gedir,
Çalxayan cahanı qana dünyadı.
Ay Mahmud, sanma ki, dünya sənindi,
Nə işin var isə, gör, qurtar indi.
Sonra bilməzsən ki, nə olub, nədi,
İnsanı qəflətən udan dünyadı.
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QARABAĞI
İlahi mənə sən elə qüvvə ver,
Azad edə bilim, mən Qarabağı.
Həsrətlər, nisgillər ərisin, donsun,
Bir gün görə bilək, şən Qarabağı.
Hərəmiz bir yerdə məskən salmışıq,
Vətəndə “Vətənsiz”, yetim qalmışıq.
Hamımız Şuşada tonqal qalayaq,
Azad Qarabağı biz salamlayaq .
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QARABAĞDADI
Ay insanlar, bir azca da səbr edin,
Bizim həyatımız Qarabağdadı.
Durmayın, bir az da irəli gedin,
Canımız, qanımız Qarabağdadı.
Turşsuyun üstündə kəsək qurbanı,
Görənlər bir daha görsün Şuşanı.
Dinləyək Cabbarı, dinləyək Xanı.
Bizim ünvanımız Qarabağdadı.
Qoy Qədir oxusun “Sona bülbüllər”,
Sevinsin bir daha kövrək könüllər.
Yenə baş qaldırsın “Xarı bülbüllər”,
Dərdə dərmanımız Qarabağdadı.
Ağdamdan Laçına düzülsün karvan,
Teymur əmi desin “Dayan ey sarvan”.
Mərhum Səxavətin səsinə qurban,
Bizim avazımız Qarabağdadı.
Bərdədən keçərək gedək Tərtərə,
Düşmənlərdən azad olsun Ağdərə.
Ayaqyalın gedək biz Kəlbəcərə,
Bizim ünvanımız Qarabağdadı.
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İstisu suyundan içək doyunca,
Gəzək o dağları, gəzək doyunca.
Dolaş o yurdu bir yorulunca,
Bizim muradımız Qarabağdadı.
Gəzək qarış-qarış, qalmasın oba,
Çıxaq Dəlidağa, enək Murova.
Ordan baxaq Göygölə, Goranboya,
Bizim nicatımız Qarabağdadı.
Ən böyük məkandır Qızılhacılı,
Hər qarış torpağı qanla yazılı.
Ululardan qalmış daşlar qazılıb,
Qızılı, gümüşü Qarabağdadı.
Ağdaban kəndini edək ziyarət,
Şəmşirin ruhuna oxuyaq rəhmət.
Ağdabanı yandıran, sizlərə lənət,
Atamız, babamız Qarabağdadı.
Qubadlı torpağı, gözəl Həkəri,
Suyundan içənlər neynir şəkəri.
Geriyə fırladır Tanrı təkəri,
Noğul, nabatımız Qarabağdadı!
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AXIR, HEY AXIR
Ağrıyır ürəyim, ağrıyır qəlbim,
Çünki darda qalıb mənim Vətənim.
Anamın qəbrinə çatmayır əlim.
Gözümdən qanlı yaş axır, hey axır,
Bütün varlığımı yandırır, yaxır.
Qardaşın ölümün görməsin heç kim,
Qırılır içində, qəlbində bir sim.
Gedənə neyləsin loğman, ya həkim.
Zaman ömrümüzdən axır, hey axır,
Qəm-kədər insanı yandırır, yaxır.
Bütün arzularım məhv oldu getdi,
Mənim də həyatım havayı getdi.
Bir də görəcəklər-bir ömür bitdi.
Fikirlər başıma çaxır, hey çaxır,
İnsanın varlığın yandırır, yaxır.
Mahmud, bir dərdin olmasaydı əgər,
İnan yaşayardın yüz ilə qədər.
Qəm-kədər insanın belini bükər.
Zaman ömrümüzdən su kumi axır,
İnsanın ömrünü daşlara çaxır.
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QURUMAZ
Baxıram şəklinə, gözlərim dolur,
Mənə tək yaşamaq çox çətin olur.
Bu həyat deyilən, beləmi olur,
Ağlaram, gözümün yaşı qurumaz.
Sən getdin, puç oldu mənim həyatım,
Sənsiz geri dönməz o xoş saatım.
Ay mənim şirinim, mənim nabatım,
Sənsiz göz yaşlarım axar, qurumaz.
Bir vaxtlar arzular aşıb-daşardı,
Ötəri sevinclər bizi şaşırdı.
Fələk çox arzunu geri aşırdı,
Nə qədər ağlasam, yaşım qurumaz.
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VAXTSIZ
Gül yanağın soldu vaxtsız,
Ömrün xəzan oldu vaxtsız.
Pakizə gedən son mənzilə,
Zülmət qəmi doldu vaxtsız.
Gecəsi-gündüzü saya gəlməyən,
Şirin söhbətlərdə sən anılırsan.
Dəyişdin bizləri son mənzilinə,
Bizimlə deyilsən, getmisən vaxtsız.
Vaxtsız ölümünlə üzdün bizləri,
Yaşlı qoydun neçə nurlu gözləri.
Sənə həsr edirik biz bu sözləri,
Bilirik həyatdan getmisən vaxtsız.
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DEYİLMİ?
Mənim bu halımı bilən qardaşım,
Məni tək buraxmaq ayıb deyilmi?
Başıma dərd gəlib, gərək çəkəm mən,
Dərdimə yanmamaq ayıb deyilmi?
Yaxşı dostlar dar günlərdə bilinər,
Darda qaçsa, o dostluqdan silinər.
Sanma dönüklüyü sən böyük hünər,
Dostu darda qoymaq ayıb deyilmi?
Min dəfə bir yerdə çörək kəsmişik,
Dostluq şərəfinə badə içmişik.
Sadiq olmağa da biz and içmişik,
Sədaqəti danmaq ayıb deyilmi?
Həyatda hamının dərdi-səri var,
Dərdləri tək çəkmək çox ağır olar.
Əgər inansan ki, yaxşı dostun var,
Təklikdə ağlamaq ayıb deyilmi?
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QANATMAYIN
Dostlar, mənim küskün, sınıq qəlbimin,
Gəlin qaysağını siz qopartmayın.
Namərdlərin, mənfurların önündə,
Sağalmış yaramı siz qanatmayın.
Ağlamaqdan kor olubdur gözlərim,
Allaha da çatmır ahım, sözlərim.
Mənim yaxınlarım, ay əzizlərim,
Qaşıyıb yaramı hey qanatmayın.
Bədbəxtlik yazılıb alnıma mənim,
Qəm-kədər olubdu mənim həmdəmim.
Yoxdur yuvam, yoxdur yurdum məskənim,
Dayaq durun, siz məni ağlatmayın.
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YADIMA DÜŞDÜ
Bizim tərəflərdə yaz fəsli vaxtı,
Bir də görürsən ki, ildırım çaxdı.
Səmadan torpağa gur yağış yağdı,
Çiçəkli çəmənlər yadıma düşdü.
Yağışdan sonra da açar çiçəklər,
Baxanda açılar dərdli ürəklər.
Dayımla etdiyim dadlı söhbətlər,
O xoşbəxt günlərim yadıma düşdü.
Günəş hərarətin torpağa saçır,
Quşlar çəmənlərə, çöllərə uçur.
Uşaqlar bağçaya, bağlara qaçır,
O gənclik illərim yadıma düşdü.
Mehman texnikuma qəbul olanda,
Sevincdən gözlərim yaşla dolanda.
Rayondan Bakıya yola salanda,
Onun sevindiyi yadıma düşdü.
Mahmud, demə ki, olan olubdur,
Həsrətindən gözlərim də dolubdur.
Ümidimiz xoş günlərə qalıbdır,
Xəyallar qurmağım yadıma düşdü.
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YAMAN AĞLADIM
Yenə axşam düşdü, yenə tək qaldım,
Öz-özümə təkcə xəyala daldım.
Özüm həyatımı borana saldım,
Fikir-xəyal edib yaman ağladım.
Çox fikir eyləyib dərdə düşmüşəm,
Ömür boyu çox zülümlər çəkmişəm.
Kədər əkib, hey qəmləri biçmişəm,
Təkliyin əlindən yaman ağladım.
Tənhalıq heç kəsə qismət olmasın,
Bu dünyada kimsə tənha qalmasın.
Heç kəs yaxınlardan ayrı qalmasın,
Ayrılıq yamandır, aman ağladım.
Belə bir şeyi görməmişdim mən,
Belə olacağın duymamışdım mən.
Tənha qalacağımı bilməmişdim mən,
Çökəndə başıma duman, ağladım.
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Pis dostu olmaqdan təklik yaxşıdır,
Yaradan da təkdir, dünya naxşıdır.
Kim ki, deyir təkcə həyat yaxşıdır,
Onları da öz sözümlə bağladım,
Tənhalığı yada salıb ağladım.

91

Mahmud Mahmudov

MƏNİM
Neçə vaxtdır yerdə xəstə yatıram,
Yoxdur bir yaxınım, yananım mənim.
Bacım yoxdur, qardaşlarım da heç,
Yoxdur bu dərdimə çatanım mənim.
Onların yolunda zəhmətim çoxdur,
İndi mənim üçün onlar da yoxdur,
Mahmuda dünyada bərabər yoxdur,
Yoxdur bu günümdə sayanım mənim...
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