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I bölüm
Yolum var yollar içində

İnsan düşməsəydi ehtiyaclara,
Başlar əyilməzdi qızıl taclara.
Ömrün baharında şəvə saçlara,
Yağan qar tələsdi, mən tələsmədim.



Bir görüş var imiş qismətimizdə
Ötmədik hicranı cövrü-cəfasız,
Qəlb evi qəm oldu, ömür səfasız,
İllər yel qanadlı, illər vəfasız,
Dönər xatirəyə söhbətimizdə,
Bir görüş var imiş qismətimizdə.

Urvatda tutulsa insanın ömrü,
Min məna kəsb edər hər anın ömrü.
Qoymayın uzana hicranın ömrü,
Arzular çiçəklər ülfətimizdə,
Bir görüş var imiş qismətimizdə.

Unudub ən ali rütbəni, çini,
Sözdən ucuz tutaq ləli, incini.
Yaşayaq vüsalın xoş sevincini,
Ümüdlər ölməsin həsrətimizdə,
Bir görüş var imiş qismətimizdə.

Könüllər fəth edib doğru, səmimi,
Olar hər ürəyin, qəlbin hakimi.
Yer alsın ən ülvi bir duyğu kimi
Dostluq, mehribanlıq diqqətimizdə,
Bir görüş var imiş qismətimizdə.

Olsun təntənəsi böyük bir toyun,
Nə Sabir yorulsun, nə də siz doyun.
Məclisin sonuna bir vergül qoyun,
Bu yerdə, bu yurdda, cənnətimizdə,
Bir görüş var imiş qismətimizdə.
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Altda
Dünya müəmmadır, çox əsrar yatır,
Bəllinin, aşkarın, agahın altda.
Ömrü yaşamağa məhkumdu bəşər,
Yazılmış ilahi nikahın altda.

Necə qovrulmasın oda qalanan,
Neyləsin taleyi şərə calanan.
Yurdu yağmalanan, ömrü talanan,
Ötər min nalənin, min ahın altda.

Qurbanlıq quzudu hər insan oğlu,
Ömrü fəlakətlə, qəzayla dolu.
Beşikdən qəbrədək keçdiyi yolu,
Gedir əcəl adlı silahın altda.

İnadı bir yüyrək səmənd etdilər,
Taqsırı boynuma kəmənd etdilər.
Mərdi qova-qova namərd etdilər,
Bir ömür yaşadım günahın altda.

Meyli cənnətsə də vaizin, müdam,
Təmənna qoxuyur verdiyi salam.
Əlində Quran var, dilində kəlam,
Min məkr törədir Allahın altda.

Könlümün közü
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Mən tələsmədim
Bitdi başlamamış eşqin havası,
Kaman, tar tələsdi, mən tələsmədim.
Kimsə arzulamaz qarlı zimistan,
Son bahar tələsdi, mən tələsmədim.

İnsan düşməsəydi ehtiyaclara,
Başlar əyilməzdi qızıl taclara.
Ömrün baharında şəvə saçlara,
Yağan qar tələsdi, mən tələsmədim.

Gənclik xəzinədir tilsimlər açan,
Ömrə zinət verən, qəlbə nur saçan.
Bir göz qırpımında əlimdən uçan,
Belə var tələsdi, mən tələsmədim.

Həyatın həddi var, yetişər sona,
Təbiət bir qərar qoyubdu ona.
Bir ömrü gün bilən gül üzlü sona,
Demə yar tələsdi, mən tələsmədim.

Sabir öz eşqində gəlibsə dilə,
Söylər sədaqətin nəsillər hələ.
Bahardan payıza bülbülün gülə
Əhdi var tələsdi, mən tələsmədim.
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Sığmaz
Sevən cəfa çəkər eşqi ucundan,
Aşiqin nisgili dövrana sığmaz.
Məcnun dilə düşüb bir dastan oldu,
Mənim məhəbbətim dastana sığmaz.

Vətəni ən uca məqamda görək,
Ağılla, ilhamla töhfəsin verək.
Hünər göstərməyə bir meydan gərək,
İdrakın hünəri meydana sığmaz.

Çox olub ellərdə yenilməz, qoçaq,
Ömrü dağda, daşda keçibdi qaçaq.
Heç əhli hürriyyət olmasın dustaq,
Azadlıq aşiqi zindana sığmaz.

Vətən igidlərə açıbsa qucaq,
Hər qəbir müqəddəs, hər məzar ocaq,
Şəhidlər ölmürlər deyirik, ancaq
Axan göz yaşları ümmana sığmaz.

Cövrü intizarda ötərsə aylar,
Sabirin əfqanı ərzə yayılar.
Zora cavab vermək hünər sayılar,
Məzluma zülm etmək vicdana sığmaz.

Könlümün közü
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Gözəldir
İnsanın yolunda əmək qoyasan,
Zəhmətin getməyə hədər gözəldir.
Əli uzun olan pisin, nakəsin,
Çəkilsə önünə çəpər gözəldir.

Məhəbbət yaranar hüsnü seyrdən,
Sədaqət, etibar doğar mehrdən.
Düşmənin verdiyi hər cür xeyirdən,
Dostun yetirdiyi zərər gözəldir.

Söz olar müqəddəs, söz olar Kəbə,
Könül istəyənlər gələrsə təbə.
San ki sədəqədir asan qələbə,
Çətin qazanılan zəfər gözəldir.

Maraq doğurmursa səsim, avazım,
Köçməsin kağıza duyğusuz yazım.
Mənasız kitabın yüzü nə lazım,
Bir olan, pir olan əsər gözəldir.

Ah çəkib, ay Sabir, demə yaş ötür,
Qədirdə, qiymətdə hər an inci, dürr.
Allah verən ömrü ləyaqətlə sür,
Sonra bu dünyadan səfər gözəldir.

Sabir Şirvan
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Görünür
Köləlik xislətdə olmasın gərək,
Mübariz ürəklər azad görünür.
İşğalda inləsə xərabazardı,
Müstəqil məmləkət abad görünür.

Nanəcib, nadürüst düşünməsin dar,
Səbr əhlin nifaqa edəmməz vadar.
İnsanı insana sevgi yaşadar,
Sevməyən könüllər bərbad görünür.

Kəssə də qapını qışın hədəsi,
Söndürməz həyata olan həvəsi.
Yazın duyulanda ilıq nəfəsi,
Borandan çıxana nicat görünür.

Hər fəsil bir sirdir, hikmətdir, fəqət
Dəyişmək hökmündə deyildir xilqət.
Payızın suçumu solan təbiət?
Yayda yaylaqlarda büsat görünür.

Sabirə zövq verən duyğular ocaq,
Bəşər xoş ovqatdan olmasın uzaq.
Xəzan xatırladır hər quru budaq,
Hər yaşıl yarpaqda həyat görünür.
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Gəlməz
Vətəni hər kəsə anadır, ancaq
Hər kəs vətən üçün sadağa gəlməz.
Yüz bahar yetirə tay Qarabağın,
Perik bülbülləri budağa gəlməz.

Qaydadır ruzigar dolananda sərt,
Seçilib ayrılar namərd ilə mərd.
Heç kimin yaxasın tanımasın dərd,
Didərgin təbəssüm dodağa gəlməz.

Afəti dövranmı, atəşmi adı?
Nə bir aman eylər, nə var imdadı.
Dursa da qəsdimə sirri xudadır,
Cəllad gözlərinə qadağa gəlməz.

O sərvi qaməti, o incə səsi,
Şübhəsiz, heyrətdə qoyar hər kəsi.
Vəslin tamarzısı, hüsnün xəstəsi,
Özgə bir şəfalı ocağa gəlməz.

Varlığın aşiqə nurdur, nəfəsdir,
Sənsiz bu gen dünya bir dar qəfəsdir.
Ha yazsa Sabirin cəhdi əbəsdir,
Hüsnünün tərifi varağa gəlməz.

Sabir Şirvan
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Gəlməz
Kimdə var bu qamət, bu mina gərdən,
Təsəvvür olunmaz, xəyalə gəlməz.
Gözümə, könlümə sərinlik yayan,
O gur saçlarıntək şəlalə gəlməz.

Biganə qalmayıb gələcəyinə,
Güllərdən bir libas biçsən əyninə.
Sən olan gülşəndə gül ləçəyinə,
Bircə şəbnəm qonmaz, bir jalə gəlməz.

Tutulsa bənizin, könlüm olar qış,
Gülümsə kəssin qar, dayansın yağış.
Məst edər bu nəzər, bu süzgün baxış,
Qara gözlərintək piyalə gəlməz.

Sən mənim ömrümə ilahi paysan,
Sənsiz dünya evin boş bir saray san.
Zülmət gecələrə nur saçan Aysan,
Dövrənə mənimtək bir halə gəlməz.

Hər hüsnü kifirdən həzər, dad həzər,
Sabirin könlünü gözəllik bəzər.
Bir gülsən gülşəndə hüsnünə bənzər,
Bir bənövşə çıxmaz, bir lalə gəlməz.

Könlümün közü
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Qalsın
Ucaltmaz kimsəni xəyanət, nifrət,
Məhəbbət aləmdə yeganə qalsın.
Dosta, mehribana xain baxanın,
Xanəsi yer ilə yeksanə qalsın.

Hal əhli cəm olar köz dövrəsinə,
Necə ki, xiridar söz dövrəsinə.
Gül gözəllik saçsın öz dövrəsinə,
Bülbüldən bir həzin təranə qalsın.

Fərhad Şirin üçün dağı çapardı,
Çapıb qiymətini eldə tapardı.
Köçəndə dünyadan kim nə apardı,
Bir hünər insandan nişanə qalsın.

İllər muncuq kimi sapa düzülür,
İnsanın dünyadan əli üzülür.
Nə bir qəlb sevinir, nə bir üz gülür,
Belə zəmanəni viranə qalsın.

Gözəl min-min ola sənsən sənəmi,
Sənsiz bu dünyada yoxdur həmdəmi.
Sabiri öldürsə dünyanın qəmi,
Gözlərin qətlində bəhanə qalsın.

Sabir Şirvan
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Düşər
Aləmə bəllidir eşqin qüdrəti,
Həsrətdən aşiqlər yatağa düşər.
Bitməz intizarı, olmaz imanı,
Kim ki sevdiyindən uzağa düşər.

Nə Fərhad, nə Məcnun deyiləm yarım,
Dağda, biyabanda var nə azarım.
Dövrün aşiqiyəm düşsə güzarım,
Sən qədəm qoyduğun otağa düşər.

Bu hüsnə, qamətə tərifmi çatar?
Söyləyim şəninə söz qatar-qatar.
Camal gözəlləşər, göyçəklik artar,
Nə vaxt ki, zənəxdan yanağa düşər.

Səndən artıq imiş nəyi güllərin?
Sənsən gözəllikdə gözü ellərin.
Bəxtəvər başına siyah tellərin,
Sallanıb bəmbəyaz buxağa düşər.

Kəsməsin üstündən tanrı nəzərin,
İsməti ucasan, kamalı dərin.
Səndən qeyrisinə baxsa Sabirin,
Hörməti, izzəti ayağa düşər.

Könlümün közü
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Gəlsin
Gözüm yol üstədi, qulağım səsdə,
Həsrətəm yarımın sorağı gəlsin.
Bizi ayrı salıb bimürvət, zalım,
Ayrı salanların fərağı gəlsin.

Təki al yanağın rəngi solmasın,
Kim istər bağların narın, almasın.
Gözüm gözlərinə həsrət qalmasın,
Ləbi ləblərimin qonağı gəlsin.

Axtarma bəxş etsə gər təbəssümü,
Girib güllüklərdən dər təbəssümü.
Nur saçan işıqdı hər təbəssümü,
Zülmət könüllərin çırağı gəlsin.

Sığal həsrətində yana əllərim,
Xidməti fəxarət sana əllərim.
Külək dağıdanda şana əllərim,
Siyah tellərinin darağı gəlsin.

Sənəmlər zülm etdi, Sabir, sənə də,
Hələ ki, durursan, şükür, yenə də.
Bir ürək döyünür iki sinədə,
Sevən ürəyimin ortağı gəlsin.

Sabir Şirvan
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Olmasın
Niyyəti xoşdursa, əməli saleh,
Kimsənin zəhməti hədər olmasın.
Məsum gülüşləri könül güldürər,
Uşaq çöhrəsində kədər olmasın.

Bulaq kimi çağla, çaylar kimi coş,
Azadə günlərə təranələr qoş.
Dünya cənnət olar, yaşamaq nə xoş,
Başında qəzavü-qədər olmasın.

Könül bulandıran əməldən daşın.
Küsüb inciməsin, dostun, sirdaşın.
Kimsə dərd eləməz ucalsa başın,
Səndən bir kimsəyə xətər olmasın.

Dünya özü boyda dərddir, qayğıdır.
Hər nikbin təsəlli dosta sayğıdır.
Ağlamaq özü də bir hiss, duyğudur,
Təki göz yaşların Xəzər olmasın.

Sabir, qəm yaxanı hara çəkir, de?
Bu tale yenəmi qara tökür, de?
Qismət hər nədirsə ona şükür de,
Belə ki, davamı betər olmasın.

Könlümün közü
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Olurmuş
Könül göy üzüdür dolan, boşalan,
Sevgisi, nifrəti hər dəm olurmuş.
Şəxsi mənafedə qərəzli insan,
Könüllər tutanda həmdəm olurmuş.

Ülvi sevgilərin cəmi, cümləsi,
Peyğəmbər kəlamı, Quran ayəsi..
Nazı-mərhəmətin bizə sayəsi,
Hərdən olmasa da, hərdən olurmuş.

Arxanca sərasər gəzməkdir peşəm,
Bağçam xəzan vurub, güllərim həşəm.
Eşqin qanunudur mən bilməmişəm,
Hüsnü göyçək olan ötkəm olurmuş.

Gözəllər eşqində çəkərək cəfa,
Heç aşiq aləmdə sürmədi səfa.
Ey könül, kimsədən gözləmə vəfa,
Tək Allah dostluqda möhkəm olurmuş.

Sabirin kamınca dolanmır fələk.
Cənnətdə hurisən, göylərdə mələk.
Heç alov yandırmaz sən yandıran tək,
Atəşi-rəftarın sitəm olurmuş.
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Olsun
Bizə kömək duran, hami tapılmaz,
İstər dünya qopsun, qiyamət olsun.
Bir möhnət çəkənə kimin karı var,
Hər kəs öz yerində salamət olsun.

Qürbətdə ömrümüz ötüşər hədər,
Dəmadəm qövr edər ürəkdə kədər.
Bitməz həsrətimiz ta həşrə qədər,
Vətən sevgisindən əlamət olsun.

Nakəsin artsa da şanı, şöhrəti,
El əhli hünərə bəslər hörməti.
Olsa əl çirkidir yurdun sərvəti,
Hər qarış torpağı qənimət olsun.

Mötəbər mövqeyə olarsan nail,
Həqiqət önündə təslim ol, əyil.
Qəddin kiçikliyi fəlakət deyil,
Təki əqidəndə əzəmət olsun.

Taqəti qalmayıb Sabirin qəmə,
Adı şərəf olar dosta, həmdəmə.
O kəs ki, bivecdir, şəxsiyyət demə,
İnsanda gərəkdir kəramət olsun.
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Olsun
Hər kəs həqiqəti xeyrində görə,
Düzü düz söyləmək adətin olsun.
Olmasa yaxşıya dağ məhəbbətin,
Barı qoy pislərə nifrətin olsun.

Gözündə gül açar arzun, diləyin,
Zəhməti elə çək, itməz əməyin.
Kimsəyə dəymirsə zərrə köməyin,
Heç olmasa dildə şərbətin olsun.

Ömrümüz bir karvan, həyat yoldusa,
O ömrü yaşama, əgər quldusa.
Çəkinmə düşmənin güclü oldusa,
Önündə durmağa cürətin olsun.

Belə hikmətləri anlamaz nadan,
Mərd oğul doğular igid, anadan.
Yüngülün sanbalı olmaz binadan,
Ağır dur-otur ki, hörmətin olsun.

Ay Sabir, payını taledən istə,
Öz qismətin alar yaxşı da, pis də.
İlandı qıvrılan xəzinə üstə,
Qiymətli söz topla, sərvətin olsun.
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Əhatəsində
Çiçəyin incəsi, gülün gözəli,
Yaşar tikanların əhatəsində.
Ellərin sərvəti gizli xəzinə,
Əfi ilanların əhatəsində.

Zülmətə işıqdır haqdan gələn səs.
Bu fitnə-fəsada bəs eyləyər, bəs.
Hər qəhri-qəzaya sinə gərən kəs,
Dağdı, dumanların əhatəsində.

Özgədir o şuxda görkəm, oturmuş,
Könlümün taxtında ötkəm oturmuş,
Oxu-qəmzələri möhkəm oturmuş,
Tökdüyü qanların əhatəsində.

Hanı bir meyxana şərab olmasın?
Görüb, zahid könlü xarab olmasın.
Aləmə zinətdir, ya Rəbb, olmasın,
Yaxşı yamanların əhatəsində.

Sabir, yansa küldü, köz verməz söyüd,
Bu dövrü-fanidə ömrü ha çürüt.
Bu günə inam yox, səhərə ümid,
Qaldıq gümanların əhatəsində.
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Novruzum
Nurlu qədəminlə gülür təbiət,
Gülür həmdəmin gül, çiçək Novruzum.
Dürlü gəlişindən gətirir soraq,
Hər yaşıl səməni, dibçək Novruzum.

Gəl təzə görkəmdə görək Kosanı,
Torbası uzunu, boyu qısanı. 
Bütün el qınayar şərti pozanı,
Döyüş yumurtası seçək, Novruzum.

Qədrini biləndi qədirdə qalan,
Yasaq deyənlərin xanəsi talan.
Çox bayramlar gördüm qondarma, yalan,
Sən gerçək doğuldun, gerçək Novruzum.

Səni miras qoyub bizə dədələr,
Ötər, qəm eləmə, gələn hədələr.
Biz gəldi-gedərik, qalxsın badələr,
Sənin sağlığına içək, Novruzum.

Çıxsın qız-gəlinlər qulaq falına,
Baxaq cavanların qilü-qalına.
Sabir valeh olub sənin halına,
Elə yaranışdan göyçək Novruzum.
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A dünya
Ən uca dağların boranda, qarda,
Göz açmır dumandan, çəndən, a dünya.
Kimə köhlən atsan, kimə ağır yük,
Həyatı dərk edən gündən, a dünya.

Duyan könülləri hey verdin bada,
Heç əskik olmadı canlıdan qada.
Adəm övladını salırsan oda,
Dayanıb baxırsan gendən, a dünya.

Sevgin gül açmamış həsrətin bitər,
Çəkdiyin sığal da şillədən betər.
Acizə min hiylə qurduğun yetər,
Əl çək bu qəzəbdən, kindən, a dünya.

Oda həsrətli var kordu tüstünə,
Durmusan yoldaşın, yarın qəsdinə.
Saralmış zəmi tək yığıb dəsdinə,
Keçirdin oraqdan, çindən, a dünya.

Quymağın diş qırar, dəymişin kaldı,
Kim sevdi hüsnünü, min yara aldı.
Bir qəm şələsindən başqa nə qaldı,
Sabir Şirvanlıya səndən, a dünya.
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Bala
Bir torpaq yetirən vətən övladı,
Gah milyon üstədi, gah yesir bala.
Qurtarmaz fələyin min bir oyunu,
Kim qəbir arzular, kim qəsir, bala.

Düz demək kişinin mərdanəliyi,
Şəhidlik oğulun dürdanəliyi.
Gördükçə vətənə biganəliyi,
İçimdən bir soyuq yel əsir, bala.

Doyduq haqq deyənin qəbahətindən,
Canavar əl çəkməz öz adətindən.
Aldanma üyütsə ədalətindən,
Hər şeyin başını pul kəsir, bala.

Olsaq da xoş günlər intizarında,
Vurduq ömrü başa, ahu-zarında,
Vəfa yox dünyanın etibarında,
Yüyrəndən yumağı cüt asır, bala.

Talandı gəncliyi, ömrü havayı,
Gedibdi hay-hayı, qalıb vay-vayı.
Sabirin nəyi var sözdən savayı,
Bir Məmmədnəsirdi, bir həsir, bala.
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Bazarında
Bimürvət zamanın, fani dövranın,
Əgər oğulsansa döz bazarında.
Min illərdi elə yandırıb yaxır,
Var Odlar Yurdunun köz bazarında.

Kəssə də ülfəti yarı-yoldaşdan,
Durub tərəziyə qalxar o başdan.
Hörməti az qala, ağırdı daşdan,
Pərsəngi qoymayıb üz bazarında.

Tamahı baş yaran baqqalın fəndi,
Mizan-tərəzidən uzaqdı, gendi.
Ülgüyə salıbdı vicdanın indi,
Hər kəsin arşını öz bazarında.

Qafil şəhid eylər nəf üçün özün,
Min yalan uydurar söyləməz düzün.
Bir Allah bəndəsi axtarar gözün,
Baş yozan iblisi yüz bazarında.

Sabir, kim bay oldu qovğa, qal ilə,
Fərqi yox növrəstlə, qəddi dal ilə.
Tutar ünsiyyətin əhli-hal ilə,
Var olsa mətahın söz bazarında.
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Qoyub gedib
Xəlq edib bəşəri böyük yaradan,
Ömür-gün qismətin düz qoyub gedib.
İndi yetmişi də haqlamaq olmur,
İnsana əlçatmaz yüz qoyub gedib.

Eləcə müdrikdir erkən yaşında,
Sakindi tarixin daş yaddaşında.
Hikmət sahibləri kəlmə başında,
Gör neçə qiymətli söz qoyub gedib.

El arxa duranın bükülməz qolu,
Sınaq meydanıdır bu həyat yolu.
Kimi ömür sürdü şərəflə dolu,
Kimi də bir qara üz qoyub gedib.

Puç oldu köçəni, zəlildi sağı,
Getməz sinələrdən Xocalı dağı.
Çirkin əməliylə şərəfsiz yağı,
Şanlı tariximdə iz qoyub gedib.

Çürük qoz da yetər dostu anmağa,
Bələdçi nə lazım görünən dağa.
Sabir el yolunda alovlanmağa,
Duyan könüllərdə köz qoyub gedib.

24

Sabir Şirvan



Kimi
Min yol buyursa da min bir təriqət,
Nəhayət təsdiqin tapar həqiqət.
Səbrlə böyükdür hər insan, fəqət,
Çıxdıq hövsələdən ha səbrə kimi.

Elm tərəqqidən verirsə xəbər,
Elmsiz bir ömür hədərdi, hədər.
Bihudə deməyib ulu peyğəmbər,
“Öyrənin beşikdən ta qəbrə kimi”.

Hər duyan övladı bir Dədə Qorqud,
Yaxşını hifz elə, yamanı unut.
Hikmətdən yoğrulan bu torpaq, bu yurd,
Sabirlər yetirib Sabirə kimi.
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Məqamında
Ağız şirin olmaz halva deməklə,
Qeyrət qiymət alar ar məqamında.
Ocağın başında düşməndi elə,
Yarın yar deyilsə yar məqamında.

Yarasa amallar heç üzə çıxmaz,
Zülmət aşiqləri gündüzə çıxmaz.
Zirvədə vüqarı köksünə sığmaz,
İnsan məxluq olur xar məqamında.

Hər ov bir qismətdir, bənd-bərə bilsən,
Bu dil gülüstandır söz dərə bilsən.
Hünər meydanıdır göstərə bilsən,
Var öz mətinliyi dar məqamın da.

Gizli keyfiyyəti çıxardar üzə,
Şəxsin aynasıdır yaqut, firuzə.
Qabarıb özünü verər büruzə,
İnsanın xisləti var məqamında.

Sabirsiz qan oldu bağrı lalənin,
Duymasan nə zövqü ayın, halənin.
Sərvət məcmusudur min bir nalənin,
Olma bostançının kar məqamında.
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Yeyir
Yüz yaşda Allahdan ömür diləyir,
Özü həm törəyir, həm də bələyir.
Bir tikə çoxlara çoxluq eləyir,
Acgözlər dünyanı az ilə yeyir.

Söküb talan etdi neçə dolunu,
Quduztək dalayır sağı-solunu.
Tülkü yaşamağın tapıb yolunu,
Dovğanı boşqabda qaz ilə yeyir.

Yaxşı meydan verdin pisə, yamana,
Üzün qara olsun, bivec zamana.
Köhlənim həsrətdi sarı samana,
Şil yabı arpanı naz ilə yeyir.
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Yerdə
Ot bitib, su axmaz deyib atalar,
Nifaq olan yerdə, qal olan yerdə.
Dar gündə özgədi təmənna dostu,
İt də mehribandı yal olan yerdə.

Aləmdə əlçatmaz sansa da hamı,
Qürbət səfasından almaram kamı.
Vətəndə hər qarış torpağın tamı,
Şəkər olan yerdə, bal olan yerdə.

Ayrılıq atəşi, hicranın közü,
Qoymaz yaşamağa səksəni, yüzü.
Vətən nisgillinin qurumaz gözü,
Həsrət ürəklərə xal olan yerdə.

Təbiət torpağa möcüzə əkə,
Ətri müşki-ənbər, ləçəyi yekə.
Nə güldür gülşəndə bir diqqət çəkə,
Lalənin yanağ al olan yerdə.

Daşı əridərdi nazı əzəllər,
Hüsnünə çatmazdı vəsfi-qəzəllər.
Könül möhnətidir türfə gözəllər,
Sabirin saqqalı çal olan yerdə.
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Yeri var
Sinəndə sevgini saf-çürük eylə,
Elə məhəbbətin əlbət yeri var.
Millətə biganə, xalqa laqeyid,
Nifrətə layiqdir, lənət yeri var.

İnsana sevgiylə gəlsə nəfəsin,
Artar yaşamağa eşqin, həvəsin.
Hər kəlmə başında çor deyən kəsin,
Zəhrimar dilinin sünnət yeri var.

Əmək çək itirməz xətirbilənə.
Bivecdən təmənnan nədir, bilə nə.
Ehtiyac yaransa qədirbilənə,
Bir xahiş yeri var, minnət yeri var.

Sevincmi, qüssəmi gözdəki nəmin,
Bayrağın ucalıb, ya batıb gəmin?
Ürək məskənidir dünyada qəmin,
Hər insan könlündə möhnət yeri var.

Haqqa ibadətlə ver ömrü təhvil,
Sabir, dolanırsan nə səfil-səfil.
Özün üstün bilir zahidi-qafil,
Sanır qismətində cənnət yeri var.
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Qazanmaq olmaz
Ucalsan yaxanı qəm əlində gör,
Hamarda bir şöhrət qazanmaq olmaz.
Axirət yolunu əməlində gör,
İbadətlə cənnət qazanmaq olmaz.

Alında tərdirsə bu axar sular,
Ehtiyac içində arzular solar.
Halal zəhmət ilə dolanmaq olar,
Zər-ziba, var-dövlət qazanmaq olmaz.

Fəth olmaz hər ürək sözlə, şeirlə,
Təmiz niyyət ilə qəlbi sehrlə.
Saxta təbəssümlə, saxta mehrlə,
Dostluqda bir hörmət qazanmaq olmaz.
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Yoxdu
İlahi, görürsən bu olanları,
Daha danışmağın heç adı yoxdu.
Hər zülmə dözən bu dözümlü xalqın,
Dili yoxdu deyə fəryadı yoxdu.

Kürsüdə ağıldan çaş da oturub,
Ürəyi, vicdanı daş da oturub.
Hakimi-mütləqdi, başda oturub,
Öz adın yazmağa savadı yoxdu.

Hamıya özgəyəm, yadam dünyada,
Yoxdu yön tutası adam dünyada.
Uçmamış qalmazdı bir dam dünyada,
Yaxşı ki, dəvənin qanadı yoxdu.
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Gəlir
Sevgilim, aləmdə nə ki qəmin var,
Qəminə qəmxaram, bu canə gəlir.
Vaxt-bivaxt kuyində dolanan könül,
Qayıdıb cismimə viranə gəlir.

Baxışdan, duruşdan hal anlatmısan,
Əqlimi, huşumu çox oynatmısan.
Bu nazı-qəmzənlə, de, cəlladmısan,
Nədən aşiqlərin amanə gəlir.

Oxu-qəmzələrin yeriyir tənə,
Cövrünə dayanan yoxdu bir dənə.
Ariflər, aqillər sənin səcdənə,
İçib eşq badəsin divanə gəlir.

Eşq əhli bu hala söyləməz əhsən,
Kuyi-cənnətindən yolumu kəsən.
Hurisən, pərisən, mələksən, nəsən,
Hüsnün görən kafər imanə gəlir.

Seçib-ayırsana yaxşı-yamanı,
Eşqində mənimtək mərdanə hanı.
Şövq ilə cəlb etdin Sabir Şirvanı,
Hüsnün şöləsinə pərvanə gəlir.

32

Sabir Şirvan



Gəlmisən
Sən ki, qismətindən uzaq qaçardın,
Təzə yol almısan, quzum, gəlmisən.
Uğursuz bəxtimə gün hardan doğub,
Könüllü gəlmisən, özün gəlmisən.

Sevincin qəlbində olsa da ələm,
Yaş ki, o yaş deyil dönəm, əyiləm.
Bu vaxtsız gəlişlə tək mən deyiləm,
Heyrətdə qoymusan yüzün gəlmisən.

Mənə də çətindir deyim-deməyim,
Sənə bu halında dəyməz köməyim.
Könül sevdasında diligödəyim,
Əli ətəyindən uzun gəlmisən.
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Baxmaz
Məhəbbət insana hər yaşda gələr,
Ömrün əllisinə, yüzünə baxmaz.
Dönübən seyrəngah olar samanlıq,
Hərcayı söylənən yüz ünə baxmaz.

Marıqda dayanıb yaravuranlar.
Ülvi sevgilərə qaravuranlar.
Qaydadır çox olar aravuranlar,
Sevən biganələr sözünə baxmaz.

Seyri seyrəngaha Ay necə çıxdı,
Sən gündüz dolandın, o, gecə çıxdı.
Rəqibdi zəhməti bir heçə çıxdı,
Onunçün gündüzlər üzünə baxmaz.

Gözlərin günəştək nurunu töksün,
Xudpəsənd qəlbinə qaranlıq çöksün.
Nərgiz nə karədi özünü öysün, 
Dönüb üz çevirər, gözünə baxmaz.

İlahi qismətə qılsın nə tədbir,
Nazı-qəmzələrin cəkilməz cəbr.
Səhralar dolaşan Məcnundur Sabir,
Pozulub pərgarı, özünə baxmaz.
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Sən məni unuda 
bilməyəcəksən
Gəzib dolanarsan taleyi küskün,
Sən məni unuda bilməyəcəksən.
Etiraf edərsən özün də bir gün,
Sən məni unuda bilməyəcəksən.

Bir həsrət izi var qaşda, qabaqda,
Çin olmaz arzunam səndən uzaqda.
Gülüm, yaşasan da kefdə, damaqda,
Sən məni unuda bilməyəcəksən.

Qədirsiz vüsalı tez buraxmışam,
İndi hicranıma döz, buraxmışam,
Sənin varlığında iz buraxmışam,
Sən məni unuda bilməyəcəksən.

Min sual doğurar hər künc, hər bucaq,
Xatirəm köksündə qalanmış ocaq.
Özünü unuda bilərsən, ancaq
Sən məni unuda bilməyəcəksən.

Bitər dodağında bir eşqin ahı,
Gah göyə yüksələr, səngiyər gahı,
Görsən də Sabirdə bütün günahı,
Sən məni unuda bilməyəcəksən.
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Heç bilmədim 
bu sevgiyə nə oldu
Aşiq-məşuq ikimiz də divanə,
Heç bilmədim bu sevgiyə nə oldu.
Qoyub getdi könlüm evin viranə,
Heç bilmədim bu sevgiyə nə oldu.

Bircə günlük açan gülmü, çiçəkmi?
Ay sevənlər, bu yuxumu, gerçəkmi?
Həsrət adlı qəm badəsin içəkmi?
Heç bilmədim bu sevgiyə nə oldu.

Sevən qəlbin arxasınca daş atdı,
Yaşım üstə bir kədərli yaş atdı,
Qısa ömrü mənə zaman yaşatdı,
Heç bilmədim bu sevgiyə nə oldu.

Ovudarmı hər naxışda söz indi?
Məhəbbəti sinəm üstə köz indi.
Sevən könül, bu əzaba döz indi,
Heç bilmədim bu sevgiyə nə oldu.

Qönçə ikən döndü qəmə, qübara,
Xəzan vurdu heç çatmamış nübara.
Dünya səhra, Sabir Məcnun, avara,
Heç bilmədim bu sevgiyə nə oldu.
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Səni tutur
Biz iki budağıq bir kökün üstə,
Hara yön çevirsəm iz səni tutur.
Hər kəsin yeri var mənim qəlbimdə,
Elə zənn eləmə göz səni tutur.

Atalar qiymətin verib söyüdün,
Yetmişdə təsiri olmaz öyüdün.
Mənmi balacayam, sənmi böyüdün,
Dediyim hər adi söz səni tutur.

Tarix dəfn elədi quru bəyləri,
Qabardıb dağ etmə xırda şeyləri.
Saysam ünvanına tuş gileyləri,
Səksən səni tutur, yüz səni tutur.

Hal əhli hal duyar sözdə mənadan,
Ha söylə nə çıxar yersiz sənadan.
Həqiqət acıdır başdan, binadan,
Odur ki, hər gələn düz səni tutur.

Hər kim deyildirsə dostu-aşina,
Sabir özü boyda daşdı başına.
Etdiyin əməllər çıxır qarşına,
Yox özgə əlacın döz, səni tutur.

37

Könlümün közü



Olmaz
Bəlkə də tarixdə hələ bizimtək,
Üzdən təbəssümün itirən olmaz.
Hər anı qızıldan baha illəri,
Mənasız-mənasız ötürən olmaz.

Ey fərsiz sərkərdə, naqisdir kökün,
Dünyalar dağıla tərpənməz tükün.
Vətənin işğaldan qurtuluş yükün,
Bir nəfər boynuna götürən olmaz.

Mərdə vahiməsi görünməz qorxunc,
Beş qarış torpaqdır hər kəsə sonuc.
Qürbətdə qəbrimə tək bircə ovuc,
Qarabağ torpağı gətirən olmaz.

Soyub, talasa da hər yoldan ötən,
Yenə də behiştdir, cənnətdir vətən.
Qayğısız, qulluqsuz, çöllərdə bitən,
Bir gülün bağçada bitirən olmaz.

Sabirə cəhənnəm olsa da yolun,
Gedər başı açıq, ayağı yalın.
Çərxin sitəmindən müddətdir halın,
Vəslin təşnəsinə yetirən olmaz.
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Mənim ürəyimin 
başından keçir
Üzüyola görüb yaradan bizi,
Bəlanı bu yurdun boyuna biçir.
Cənnət Qarabağda onillərdi ki,
Hava barıt qoxur, torpaq qan içir.

Belə davam etsə gələn nəsillər,
Şanlı izimizi tarixdən silər.
Meşədə ağacın düzü kəsilər,
Ölüm də yurddaşın yaxşısın seçir.

Elinə bağlıdır Sabir könüllə,
Ocağı söndürüb oynaman küllə.
Cəbhədə əsgərə atılan güllə,
Mənim ürəyimin başından keçir.

39

Könlümün közü



Qarabağ cihada çağırır bizi
Eşitsin qanında qeyrəti olan,
Zaman, vaxt cihada çağırır bizi.
Şərəflə yaşayıb Babək, Cavanşir,
Ötən çağ cihada çağırır bizi.

Keçsə də həyatın min cəfasında,
Ömür yaş tanımaz dağ havasında.
Hər kəs bir şah idi yurd-yuvasında,
Tacı-taxt cihada çağırır bizi.

Xalqın namusunda Xocalı yara,
Güllədən qaçanlar düşdülər tara.
Gəldi qönçələrin taleyi qara,
Qarabəxt cihada çağırır bizi.

Atıldı qayadan o boyu bəstə,
Yanağı laləydi, dodağı püstə.
Neçə yol çəkilib sinəmiz üstə,
Çarpaz dağ cihada çağırır bizi.

Qoymaz qiyamətə qisası olan,
Cəbrayıl, Füzuli, Şuşası olan.
Dünyanın ən dilbər guşəsi olan,
Qarabağ cihada çağırır bizi.
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Vətən
Mən sənə vurğunam, sənə aşiqəm,
Olsa yüz-yüz belə sevənim Vətən.
Cismimi cismindən ayrı bilmədim,
Mənim öz vücudum, bədənim Vətən.

Həsrətin kül eylər yaxşını, mərdi,
Hər dərddən ağırdı qəriblik dərdi.
Hər kəs torpağında bir şiri-nərdi,
Kimə arxalanım, güvənim, Vətən?

Sevincim kədərdi, ahdı qulaqda,
Qəbrim tapdaq olar əldə, ayaqda.
Dözməyib hicrinə ölsəm uzaqda,
Kirpi dərisidir kəfənim, Vətən.
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Olur
Vətən mülkü ac tamahda talanır,
Naçar qalan dağ vüqarım pərt olur.
Kor taleyin qismətindən qaçdı kim?
Bu taledir, hərdən hökmü sərt olur.

Bir gülşəndi qəm laləsi üzürəm,
Üzüb kövrək misralara düzürəm.
Yurdu gedib yuxularda gəzirəm,
Oyananda bu vüsal da dərd olur.

Göz dağıdır əsir düşən hər qəbir,
Hey dözürük, qismətimiz tək səbir.
Bu zamanın sınağıdır, ay Sabir,
Bu sınaqdan çıxan kəslər mərd olur.
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Çıxır
Çovğuna düşübdü gülüm, çiçəyim,
Yaza həsrət könlüm qış altdan çıxır.
Bir tikə qismətdir arzum, diləyim,
Bir tikə qismətim daş altdan çıxır.

Bəşər yaranışdan başı bəlalı,
Biçilib boyuna dərdi, məlalı.
Sərin bulaqlara həsrət qalalı,
Bir qaynar çeşməm var, qaş altdan çıxır.

Ömür qanadlanıb keçdi yarıdan,
Üzüldüm bölünmüş Vətən sarıdan.
Ay Sabir, ümidin üzmə tanrıdan,
Kəsilmiş iştah var, diş altdan çıxır.
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Olmayacaq
Yurdun baharına ələnəndə qar,
Şaxtası yurddaşa eyləyəcək kar.
Neçə ki, vətəndə vətənsiz yaşar,
Bizim sevincimiz bol olmayacaq.

Qalda , qovğalarda keçəndə sərin,
Zor kəsər qabağın fitnənin, şərin.
Halva söyləməklə ağzımız şirin,
Min dəfə desək də ol, olmayacaq.

Hardasa bir bulaq tənha çağladı,
Bir həsrət sinələr yaxdı, dağladı.
Yəqin ki, kol-koslar bitdi, bağladı,
Qayıdıb gedəndə yol olmayacaq.
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Qalmışıq
Qurtulanda od-alovun içindən,
Heç deməzdik, şükür, yenə qalmışıq.
Üstümüzə diş qıcayır hər yetən,
Zalım yurddaş, gör nə günə qalmışıq.

Döyüşlərdə alsa da min xəsarət,
Şəhidlərin qanındaydı cəsarət.
Sağ qalanı qırdı hicran, həsirət,
Seyrəkləşib dənə-dənə qalmışıq.

Xoş həyatı ha arzula, ha dilə,
Ürcah olduq bəd aylara, bəd ilə.
Yurda dönnük hər gün yeni vəd ilə,
İllər ötür, dönə-dönə qalmışıq.

Yurd xiffəti dağ möhnəti gətirib,
Sinəmizdə çarpaz dağlar bitirib.
Topdağıtmaz sarayları itirib,
Uçuq-sökük daxma, hinə qalmışıq.

Bulaq ağlar saçın yolar söyüdlər,
Əlac deyil dərdə duzsuz öyüdlər.
İldən-ilə ölür yaşıl ümidlər,
Xeyir-xəbər səsə, ünə qalmışıq.
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Lalə
Səri gülüstanda tutmusan qərar,
Bu nə cah-calaldı, nə dondu, lalə.
İncə camalını qüdrətdən qeyri,
Kim yona bilərdi, kim yondu, lalə.

Dirçəldin gələndə baharın səsi,
Görəndə mat qoydu rəngin hər kəsi.
Gündüz gözəllərin odlu busəsi,
Gecə ləçəyinə şeh qondu, lalə.

Hikmətin qəlbimə sultandı, xandı,
Duyan könülləri az yaxıb yandı,
Uzaqdan görkəmin bir tala qandı,
Hüzruna gəlməmək yüz qandı, lalə.

Sabir bir aşiqdir, xallı gözəl sən,
Çöhrəni görənlər söylədi əhsən.
Hüsnü-məlahətdə bircəsən, təksən,
Gözəllik nə doqquz, nə ondu, lalə.
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Bənövşə
Durub keşiyində qalxanın olam,
Üzməyə uzanan qola, bənövşə.
Ürəyim titrədi, səni yaz mehi,
Əyəndə hər sağa, sola, bənövşə.

Qoynun müşki-ənbər, bir bahar çağı,
Şöhrətə gətirdin dərəni, dağı.
Bir qızsan ismətli, başıaşağı,
Həyadan sığındın kola, bənövşə.

Olsun bu dövrandan həzər, min həzər.
Məzmunu yoxsullar başı dik gəzər.
Qoyma zərif hüsnü görə bədnəzər,
Ləçəyin saralıb, sola bənövşə.

Sənsiz göz-göz olub bağrımda yaram,
Müşki-həsrətində bir dili zaram.
Sən ətir saçasan, mən donub duram,
Ötənlər təzədən ola, bənövşə.

Yazsam da tərifin min-min varağa,
Kisəsi qismətdi vaxtsız qonağa.
Taleyi Sabiri saldı uzağa,
Çox dikmə gözünü yola, bənövşə.
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Qızılgül
Sən bu əlamətlə sehirsən əlbət,
Görəni apardın huşa, qızılgül.
Sənə gözəlliyi verib təbiət,
Odur ki, gəlirsən xoşa, qızılgül.

Elin sərvətisən el səxasında,
Ətrin peyğəmbərin gül çuxasında.
Gözəllər əlində, ya yaxasında,
Yaşadın hörmətlə qoşa, qızılgül.

Öyməsin özünü çox da inci, dürr,
Qiymətin adında tapıb təzahür.
Xəzana baş əymə, bahar ömrü sür,
Dəyməsin taleyin daşa qızılgül.

Gər şeyda-bülbülün bir saqi olsa,
Məclisi-gülşəndə hər gülün kasa.
Sən buna layiqsən, olmasın qısa,
Əbədi bir ömür yaşa, qızılgül.

O sənə aşiqdir, sən vurğun ona,
İncə budağına bülbülün qona.
Sabirin tərifi yetsə də sona,
Yetməsin eşqiniz başa, qızılgül.
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Qərən?l
Sənə yaranışdan aləm dost imiş,
Qismət olmadın heç yada, qərənfil!
Əssə xəzan belə, olmasın qəmin,
Getməsin həyatın bada, qərənfil!

Gözəllər gözəli olar gər desən,
Olar inci desən, olar zər desən.
Utancaq sevgiyə zərif pərdəsən,
Düşəndə sevənlər oda, qərənfil!

Qəmə qəmxar oldun yasda ağılla,
Bərabər tutuldun toyda noğulla.
Azadlıq uğrunda gedən oğulla,
Qalxdın bu hörmətə, ada, qərənfil!

Könlü fəth etmədin heç də hədər sən,
Könüldən üzülsən, harda bitərsən?
Məclislər zinəti bir gülü-tərsən,
Uzaq səndən hər qan-qada, qərənfil!

Layiq söz dedisə, budur bəxt elə,
Zirvələr dolandır, uca təxt elə.
Təzədən tale ver, ya xoşbəxt elə,
Bağışla Sabiri ya da, qərənfil!
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Nərgiz
El sənə müştaqdır bir ilk baharda,
Zimistan həyatın yaz ola, nərgiz.
Gəldin görüşünə sevən kəslərin,
Hər sevən eşqində düz ola, nərgiz.

Sarışın qızısan bu təbiətin,
Dilində əzbərsən şerin, sənətin.
Səni vəsf etməmək, çətindən çətin,
Hüsnünü görməyə göz ola, nərgiz.

Çöhrən göz oxşayır, ətrin təzə-tər,
İstər boyat iylə, istər şehli dər.
Sənə yaraşıqda yoxdu bərabər,
Gülşənin gözəli yüz ola, nərgiz.

Çatmaz hər duyğuya qiyməti ləlin,
Olasan şahidi o titrək əlin.
Təzə qəlb açılan nazlı gözəlin,
Həyadan yanağı köz ola, nərgiz.

Əsməyin, küsməyin hər işin nazdı,
Min tərif söyləsə, inan ki, azdı.
Hüsnü-tamaşanda bir şeir yazdı,
Yazdı ki, Sabirdən iz ola, nərgiz.
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Çörək
Dözər hər çətinliyə, dünya keçinməz onsuz,
Ən böyük tarlalarda əkin, bitirin çörək.
Düşmənə nifrətim ox, pisə məhəbbətim yox,
Dostu qarşılamağa, duzla götürün çörək.
Ən əziz nemətdir o, toyda, yasda həmişə,
Ən ali məclisdə də əvvəl gətirin çörək,
Ətrindən bihuş oldum, gül-çiçək nə şeydi ki?
Aləm sənə səcdədə, qoy gəlsin ətrin, çörək.
Hər nemət vacibsə də, hər vacib əziz deyil,
Min-min nemət içində əzizdi xətrin, çörək.
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Bəs niyə adın alma
Yoxdur heç bir nemətin sən tək səsi-sorağı,
Həmən qızıl almasan, dünya bir cənnət bağı.
Hər çiçəkdə bir ətir, sənin ətrin mindimi,
Dadın-tamın andırır, şəkərimi, qəndimi?
Hələ məlikməmmədlər keşiyində qalacaq,
Hələ gör nyutonların neçə kəşfi olacaq.
Çırtma vursan, qan damar, sanki qızsan yanaqdan,
Səni almaq istərəm, öz əlimlə budaqdan.
Süfrələrə bəzəksən, özgədir dadın alma,
Bir şeyi anlamadım, bəs niyə adın alma?
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Nar
Bu bağ bir toy mağarı, diqqətində elin sən,
Hər çiçəyin zər, inci, bir bəzəkli gəlinsən.
Meyvən xəstəyə dərman desəm, indi yeridir,
Neçə ağlayan uşaq səni görcək kiridi.
Sən xal salıb ləkələ, qoy aparsın huş məni,
Aləmə dostsan, fəqət, ağ köynəyin düşməni.
Dostluğun timsalıtək könüllərə işıq saç,
Arada pərdə olsun, başlardasa qızıl tac.
A dövlətli bəxtəvər bağlara vermə acıq,
Hər meyvən par-par yanan yaqut dolu dağarcıq.
Bir bütövlük yaratdın min kiçikdən, xırdadan,
Var bütövü xırdaya bölüb xalqı aldadan.
Görkəmin ismin kimi, atəşə bənzərin var,
Tacın dilim-dilimdi, çöhrən aldı, adın nar.
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Armud
Şəninə yazmasam da bir kəlmə, etməz eyib,
Sözün gözəlin sənə bu şair xalqım deyib.
Bir oyan qəflət içrə fil qulağında yatan,
Düz dolan, bir də gəlsin kəndizə armud satan.
Yoxdu bivec tənbəlin nə abırı, nə arı,
Ağzıma armud deyir, saplağı da yuxarı.
Armudun ən yaxşısın meşədə ayı yeyər,
Xəstə çox tələssə də, armud vaxtında dəyər.
Boxçalarda sovqat ol, səbətlərdə daşın da,
Ayının yüz oyunu, bir armudun başında.
Axşam inciyib getsə, dönər açılanda sübh,
İnanmağım gəlmir heç, ayı armuddan küsüb. 
Bəzən bol bəhərindən yetişəni seçmisən,
Kal armudtək kiminsə boğazına keçmisən.
Hər budaqda bərəkət, gün vurduqca saralı,
Düşməz armud heç zaman, ağacından aralı.
Bu qədər məsəl varmı hər meyvənin adına?
Sən gözəl oldun deyə, düşdün elin yadına.
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Əncir
Bal pətəyi barın var, gecə dəymək “vərdişin”,
Sən bir əncir adında möcüzəsi gərdişin.
Dilimli yarpağınla örtdün eyib yeri sən,
Müqəddəs cənnətimdə Allahın and yerisən.
Vaxtsız üzülsə meyvən, süd yaşıyla ağladın,
Kal yeyənin görk üçün tutub dilin dağladın.
Tək bağlar deyil yerin, bitirsən dağda, daşda,
Yay nübarın vədəsi, qurudan yeyər qışda.
Qəddi düz barsız ağac qoy olsun lap xəzəllik,
Sən əyri qamətinlə verdin bağa gözəllik.
Yarpağın zəhmətsevən qabarlı ələ bənzər,
Xətrinsə könüllərdə açılmış gülə bənzər.
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Bu məclis
Keçib əsrlərdən, qərinələrdən,
Səs salan haraydı, haydı bu məclis.
Sənət banisinin arzularını,
Car çəkib aləmə yaydı bu məclis.

Unutmaz həsrətin Xan Arazın da,
Donar qar-qışında, yanar yazında.
Diri dərdlərini türkün sazında,
Kərəmi üstündə saydı bu məclis.

Yaşadar əbədi əzəlliklərin,
Odur təcəssümü gözəlliklərin.
“Gəlir” arxasından yüzilliklərin,
Aşıq Qurbanidən paydı bu məclis.
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Görünərsən
Sonda görünərsən sən necə varsan,
Ağlına aynadır hər kəs özünün.
İstəsən bəla ver, kədərə çulğa,
İstəsən dərdin al gündə yüzünün.

Kədəri ümmandır, sevinci çox az,
Hər tale bir sirdir, üzdən oxunmaz.
Min bəla gəlsə də qurda toxunmaz,
Qadası qoynunda gəzər quzunun.

Sözü zərrəbinlə el gözü seçər,
Hər kəsin donunu boyuna biçər.
Gödəyin könlündən allahlıq keçər,
Ağlı topuğunda olar uzunun.
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Gedirəm
Yolum var yollar içində,
Sanma ki, azıb gedirəm.
Yol göstərən yolsuzlara,
Bir dodaq büzüb gedirəm.

Olsa xırda günahlarım,
Ərşə dirənər ahlarım.
Görürəm ki, bədxahlarım,
Yolumu qazıb, gedirəm.

Bir uzun izlər barıdan.
Boyum olsa da yarıdan,
Tərs baxışla yuxarıdan
Aşağı süzüb gedirəm.

Axanda timsahın yaşı,
Tökürəm ətəkdən daşı.
Köntöy sözü uzaqbaşı,
Yaxşıya yozub gedirəm.

Sərhəd qoyuram sözümə,
Nakəs görünmür gözümə.
Nahamar yolla özümə,
Bir tale yazıb gedirəm.
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Oğul
Sən bir işıq payısan,
Ol ziyası çox, oğul.
Yurda daim nur saçan,
Günəş kimi çıx, oğul.

Ün çatmasın ününə,
Uğur çıxsın önünə.
Xalqının xoş gününə,
Zirvələrdən bax, oğul.

Nakəs neylər qarşında,
Çatılmasın qaşın da.
Yağıların başında,
İldırım ol çax, oğul.
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Gecələr açan çiçək
Əsən meh ətirdimi?
Səni meh gətirdimi?
Qaranlıq çətirdimi?
Günəşdən qaçan çiçək,
Gecələr açan çiçək.

Açıb şüa torunu,
Günəş tökür qorunu.
Zülmətdə də nurunu,
Könlümə saçan çiçək,
Gecələr açan çiçək.

Bürküdən güllər solub,
Sünbüllər saçın yolub.
Əlvan kəpənək olub,
Gündüzlər uçan çiçək,
Gecələr açan çiçək.

Hüsnün zərif gəlindir.
Gəl, Sabiri sevindir.
Ürəyim öz evindir,
Gələrsən haçan çiçək,
Gecələr açan çiçək.
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Sağlığına
Yığ məclisə sadələri,
Mərdi, əsilzadələri.
Doldur, qaldır badələri,
Ərin, nərin sağlığına.

Mehriban gəz, mətin dolan,
Adın olsun yaxşı oğlan.
Tək neyləyər sağlam olan,
İç şəhərin sağlığına.

İlahidən olmaz çətin,
Heç bir işin, hərəkətin.
Bu nemətin, bərəkətin,
Bu bəhərin sağlığına.

Ötə bilsən gər fənasız,
Bəsdi, şöhrət, şan mənasız.
İç, açılan təmənnasız,
Al səhərin sağlığına.
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Mən bir fəsil yaşayıram
Cəbrayılın işğal gününə

Mən bir fəsil yaşayıram,
Nəhayətsiz, uzun fəsil.
Mən bir fəsil yaşayıram

Qərib, səfil.
Ömrü keçər hər insanın
Öz evində, ocağında,
Ömrü keçər fəsillərin
Növbələşən qucağında.
Qış çıxanda bahar gələr,
Yay çıxanda qızıl payız.
Gəl bolluca sovqatınla,
Yaddaşlara yazıl, payız.
Qışın qəhri yayda çıxar,
Yasın qəhri toyda çıxar.
Mən bir fəsil yaşayıram,
Qaçqınlığın qış fəslini,
Dərdin, qəmin qamət əyən
Dağdan ağır daş fəslini,
Oğlu gedən anaların
Gözlərinin yaş fəslini,
Sambalı yox, sürü-sürü
Rəhbər başın boş fəslini.
Mən bir fəsil yaşayıram,
Üzə durdu qənim kimi.
Neçə Vətən aşiqini,
Oda yaxdı mənim kimi.
Yayda yorğan isitmədi buz canımı,
Bom-boz, şoran torpaqlarda
parçaladı duz canımı.
Mən bir fəsil yaşayıram
Bir hüzünlü yas donu var,
Nə əzəli, nə sonu var.
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Mən bir fəsil yaşayıram,
Ömrü bitib tükənməyən fəsil imiş,-
Nə yaz gəldi, nə yay gəldi,
Qurd ağızlı bəla imiş,

tay gəldi.

23. 08. 2013
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Təki sarsılmasın sıralarımız
Məktəb yoldaşlarıma

Durna qatarıyıq səmadan ötən,
Olmasın dəstədən ayrılan, itən.
Ən böyük ağrımız bölünmüş vətən,
Bir gün şəfa tapar yaralarımız,
Təki sarsılmasın sıralarımız.

Həyatın hökmünə kimin sözü var,
Onun sərt üzü var, həlim üzü var.
Hər zülmət gecənin bir gündüzü var,
Gec-tez bulunacaq çaralarımız,
Təki sarsılmasın sıralarımız.

Kiminsə önündə nə dur, nə əyil,
“Kasıbın olanı”, bədbəxtlik deyil.
Zəngin yaşamaq da, xoşbəxtlik deyil.
Olmasın pulumuz, paralarımız,
Təki sarsılmasın sıralarımız.
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Şair
Şairin dərisi soyular,

bir kəlmə sözünün üstündə.
Yeməyə olmaz çörəyi,

nəinki ola dizinin üstündə.
Şairi yola salarlar, birbaş gedər-gəlməzə.
Daha tərif söyləməz

başçıya hərzə-hərzə.
Xalqa moizə deyib almaz deputat mandatı,
Suyu üfləyə-üfləyə qurmaz padşah həyatı.
Satın alammaz onu nə təltif, nə də şöhrət,
Odur zindana zinət.

Şairdir cəmiyyətdə ədalətin carçısı,
Son sözün də deyər o,

dirənsə boğazına zülmün qayçısı.
Onun həyatı məncə tamam zor olmalıydı,
El üçün ağlayan göz axı kor olmalıydı.

Şair ömrü yaşamaq sənə gəlməsin asan,
Şairdir Peyğəmbərdən sonra

Allaha yaxın insan.
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Şeirlər
Könlümə həmdəmdir, ömrümə zinət,
Bu qoşma, gəraylı, qəzəl şeirlər.
Bütün gözəlliklər səf-səf düzülsün,
Axırda hər şeydi, əzəl şeirlər.

Çəksə də min cəfa dilində yar-yar,
Eşqi çox aşiqi eyləyibdi xar.
Hər kəsin aləmdə bir sevdiyi var,
Mənim sevgilimdi gözəl şeirlər.

Ləl sanma hər daşı, kənar qoyub keç,
Dürr sözü qumlardan sədəf kimi seç.
Sabirin ilhamın küsdürməsin heç,
Təbin payızında xəzəl şeirlər.
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Çəkildi
Mənim qismətimə, bəxtimə düşdün,
Sinəmə sevginin dağı çəkildi.
Cavankən dözərdim yüz belə zülmə,
Neynim ömrün yetkin çağı çəkildi.

Qərənfil hüsnünə heyran qaldılar,
Min xəyalə düşüb, fikrə daldılar.
Küsdük, üstümüzə ayaq aldılar,
Görəndə dilbirik yağı çəkildi.

Sən bir günəşisən şəhərin, kəndin.
Görkəmdə dağların qarına təndin.
Hərami köynəyin bağladın bəndin,
Bəmbəyaz sinənin ağı çəkildi.

Bir xoş üz göstərsən imana gəlləm,
Gəl ki, dodaq büzsən imansız ölləm.
Umduğum nar idi, neyləyə billəm,
Görəndə köynəyin bağı çəkildi?

Leylisən, Sabiri  öz aşiqin bil,
Kəbədi məhəbbət önündə əyil.
Mənim məcnunluğum bir günah deyil,
Hər eşqə, sevgiyə qayğı çəkildi.
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Üstünə
Çiçək mövsümüdü, bahar fəslidir,
Səhər şəbnəm qoyub gülün üstünə.
Min duyğu yaradır hər incə ləçək,
Kim duya bilmirsə gülün üstünə.

Xoş sözlər, soraqlar söyləsin dillər,
Sevib-sevilənçün açılsın güllər,
Tarixə qovuşsun bütün müşküllər,
Müjdələr yerisin elin üstünə.

Gözlərin belə ki, durubdu qəsdə,
Tezliklə aşiqi eyləyər xəstə.
Səni çiçək kimi tutanda dəstə,
Qulac qol kəmərdi belin üstünə.

Gözəllər şahısan, öz hökmündə qal,
Lalədən nişandır yanağında xal.
Dünya gözəlləşir çəkəndə sığal,
Nazik barmaqların telin üstünə.

Səndən uzaq düşmək böyük dərd, ələm,
Nə qəlb rahat olar, nə susar qələm.
Sabir köçüb getsə, eyləməyin qəm,
Yardan bir xəbərlə gəlin üstünə.
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Keçib
Ömür başa yetdi, illər tükəndi,
Mənimki xoş gündən, səfadan keçib.
Elə ki, gözlərin salıbdı xəstə,
Min təbib yığıla şəfadan keçib.

Kim olsa hüsnünə həsrət yarının,
Gözündə yeri yox dünya varının.
Məhəbbət düşkünü, eşq bimarının,
Çarəsi dərmandan, davadan keçib.

Atdığın oxların getməyib hədər,
Ona dəlik-dəlik sinəmdi sipər.
Qorxmursan deyələr bimürvət dilbər, 
Aşiqin döyüşdən, davadan keçib?

Təbiət bir eşqi verməyib taraz,
Hüsndə mələyin sevgisi dayaz.
Hər üzü göyçəkdə etibar olmaz,
İlqarı düz olan vəfadan keçib.

Apardı gəncliyi yelqanad illər,
Ağlar gözlərimi dərdqanan silər.
Üzümdən oxuyar, gözümdən bilər,
Sabirin taleyi cəfadan keçib.
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Cəbrayıl
Sənsiz qaçaq düşüb hər şadlıq, sevinc,
Bir məhrəm yurddaşla böləm, Cəbrayıl.
İşğala son qoyan bir əlacım yox,
Dərdini danışan diləm, Cəbrayıl.

Sənsiz nəyə gərək şöhrətim, adım,
Sənsən ilk inamım, sənsən son andım.
Hədsiz atəşlərə, oda dayandım,
Fərağın yandırdı, küləm, Cəbrayıl.

Biz fürsət verməzdik özgəyə, yada,
Soyuq yellər əsdi fəqət arada.
Şərəfdir qoynuna qazitək, ya da,
Şəhid olmaq üçün gələm, Cəbrayıl.

Hər nə ki, söylədim, sanma yol azdım,
Günəşli bahardım, qəmli payızdım.
Aləmdə hər dürrü ilhamla yazdım,
Acizdir vəsfində qələm, Cəbrayıl.

Sabirə cənnətmiş isti qucağın,
Səndən ayrılalı qızmır ocağım.
Vəfasız həyatdan yox umacağım,
Səni azad görüb öləm, Cəbrayıl.
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Cəbrayıl
Adı mələk, müqəddəs,
Özü cənnət Cəbrayıl.
Boz daşında car olar,
Min bir nemət Cəbrayıl.

Keçsə də min qübardan,
Düşməz eli vüqardan.
Çinarı hər çinardan,
Uca şöhrət Cəbrayıl.

İdrakına dünya dar,
Qurbani var, Pəri var.
Torpağında gör yaşar,
Neçə hikmət Cəbrayıl.

Nəğməkarın türküsü,
Nəhənglərin kürsüsü,
Xudafərin körpüsü,
Budur sənət Cəbrayıl.

İlham küskün, söz giley,
Sabir sənsiz yandı hey!
Hər guşəsi bir muzey,
İncəsənət Cəbrayıl.
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Dağlarım
Vüqarlıdır, gah sərt olar, gah həlim,
Bardaş qursan hər çəməni bir kilim.
Çiliyotu, quşəppəyi, cincilim,
Hər çicəyin, hər gülün öz adı var.

O ilk sevdam qüzeydə iz salınca,
Axdı günlər bir-birinin dalınca,
Can vermişəm bir “hə” sözü alınca,
Damağımda bir busənin dadı var.

Yal-yamacı min ad ilə adlanar,
Quzqulağı duza bassan dadlanar,
Yada düşər, alovlanar, odlanar,
Vücudumda bir tonqalın odu var.

Səndən uzaq düşən könlüm alçalı,
“Üzkü bulaq”, “Mirin qozu”, “Alçalı”.
Vüsalına Sabir haçan əl çalı?
Dodağımda təşnəliyin çatı var.
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Xocalı
Nalən yetişmədi kar vicdanlara,
Özünü yollarda yoran Xocalı.
Belə vəhşiliyi tarix görməyib,
Oldun bir gecədə viran, Xocalı.

Hər yandan silahlar atəşlər saçıb,
Qarda qıpqırmızı qərənfil açıb. 
Bu yurdun üstündən Allahmı qaçıb?
Qəsd edir bir yandan boran, Xocalı.

Yas tutub qaralar bağladı ellər,
Bəxtinə ağılar söylədi dillər.
O məşum gecədən ötsə də illər,
Hələ də qan sızır yaran, Xocalı.

Bir baxan olmadı qəsdi halətə,
Şəhidsən, şahidsən bir hekayətə.
Dünyanı demirəm, bu cinayətə,
Susdu görə-görə Turan, Xocalı.

Sabirəm iqbalım qəmə tuş mənim,
Uçubdu başımdan əqli-huş mənim.
Yalın əllər ilə xırsız düşmənin,
Önündə əlacsız duran Xocalı.
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Burda bir şəhid yatır
Səs salma əsən külək,
Burda bir şəhid yatır.
Sinəsi çiçək-çiçək,
Burda bir şəhid yatır.

Yurdunu çoxdu sevən,
Onun tək yoxdu sevən.
Köynəyi qanlı kəfən,
Burda bir şəhid yatır.

Qəlbində oğul dağı,
Anası deyir ağı.
Ömrünün qönçə çağı,
Burda bir şəhid yatır.

Ölümü zəfərə səs,
Bacarmaz bunu hər kəs.
Keçdiyi yol müqəddəs,
Burda bir şəhid yatır.

Zirvədə görməz heç çən,
Ürəyə-qəlbə köçən.
Baş əysin ötüb keçən,
Burda bir şəhid yatır.
Burda bir şəhid yatır.
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Gələcək
(Qəzəl)

Qaçqınım, gözlə ki, sən yardımdan, paydan gələcək,
Yönümüz kosmosadır, bəlkə də Aydan gələcək.

Məmur var biganədir, millətinin ismətinə,
Bir gün öz arvadının soti1 Dubaydan gələcək.

Bığıburma nər oğullar küçədə saqqız satır,
Yurduma sülh xəbəri guya o taydan gələcək.

Şuşa-Laçın gedəli ağzımızın getdi dadı,
Bilmədik saydı fələk, bizimki saydan gələcək.

Qarabağ darda qalıb, el-obamız yasdan gəlir,
İnşallah, keçməz belə bir gün də toydan gələcək.

Cibi pullu hacı var, meyi çaynikdə içir,
Nəyimiz kəmdi bizim, Sabirə çaydan gələcək.

1Soti - səsi
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Kəhər
Şəhərdə zibillikdə eşələnən bir at 
gördüm. Erməni işğalından sonra 
bu kəhər at Bakıya pənah gətirmişdi

Cəlb etdi səni də, yoxsa, bu şəhər,
Şəhərdə zibillik axtaran kəhər.
Düşündün, yaşaram bəlkə birtəhər,
Şəhərdə zibillik axtaran kəhər.

Hanı Qarabağın çəmən, çiçəyi,
Hanı o ellərin gözəl-göyçəyi.
Tökülmür yalmana gəlin birçəyi,
Şəhərdə zibillik axtaran kəhər.

Uzaq mənzillərə bir kəsə yoldun,
Vurdu xəzan yeli, gül kimi soldun.
Səndəmi siyasət qurbanı oldun?
Şəhərdə zibillik axtaran kəhər.

Gərdişi-dövranı asanmı bildin?
Acımır halına nə qanun, nə din.
Şəhərə zülümmü çəkməyə gəldin,
Şəhərdə zibillik axtaran kəhər.

İgidə yar oldun tərsi nə gəldi,
Sənlə ər evinə tər sinə gəldi.
Döndü dövranımız tərsinə gəldi,
Şəhərdə zibillik axtaran kəhər.

Arzumuz bir boyda, dərdlərimiz tən,
Mən elə sən gündə, sən də elə mən.
Düşürmü yadına Qarabağ hərdən,
Şəhərdə zibillik axtaran kəhər.
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Oğul vətən üçündür
Baxsan uca şərəf, şan,
Yurdda bitən üçündür.
Amma qüssə, xəcalət,
İzsiz itən üçündür.

Çəkək nazın hər gülün,
Saçı sarı sünbülün.
Gəlsin səsi bülbülün,
Şərqi ötən üçündür.

Solsa ellər zülümdən,
Atəş qalxar külümdən.
İgid qorxmaz ölümdən,
Oğul Vətən üçündür.
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Qudurğan
Atəşin salamımı
Alırsan dodaqucu.
Düşünürəm, dinməyə 
Yəqin ki, çatmır gücü.
Əllərini əllərim
Sıxır məngənə kimi,
Çünki bu əl sahibi
Ögey sanmır heç kimi.
Əllərim açılmasa,
Kimdir onu açası?
Barmaqların ovcumda 
Soyuq bir ət parçası.
Düz gözünə baxıram,
Mən düzəm öz yolumda.
Sənin saymaz baxışın
Sağımda, gah solumda.
Gözümə pis dəyirsən
Bəlkə elə xəstəsən?
Yoxsa işlər özgədi,
İndi təzə səsdəsən.
Qalmayıb nəcibliyin,
Olmusan qaba kimi.
Dayan! Duydum, işlərin
Gedirmiş “bomba” kimi.
Heç kimə yendimirsən
Cibin pulla dolanda,
Sən yaxşı dost olursan,
Ehtiyacın olanda.
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Kiçik nar ağacı
Bitib arx kənarında,
Hündür qovaq ağacı,
Yoxdu budağında bar.
Sənsə demyə bitmisən,
Var balaca bir boyun,
Amma budağında nar.
Elə barsız gövdələr
Dünyanın çiyninə yük.
Onun qəddi-qaməti,
Sənin mənliyin böyük.
Bu kiçik boy-buxunla
Olma taledən incik.
Odur qiyməti baha
Qızıl da olur kiçik.
Təkcə ağaclar deyil,
İnsanlar da belədi.
Dünyada kim yaxşılıq,
Kimi pislik elədi.
Adam var ki, qaməti,
Gövdəsi çox yekədi.
Di gəl ki, əməlləri
Öz nəslinə ləkədi.

79

Könlümün közü



Gözüm doymur gözəllikdən
Hey baxsa da göz acıdır,
Gözüm doymur gözəllikdən.
Lal baxışın möhtacıdır,
Gözüm doymur gözəllikdən.

Qız ismətin qızda görsə,
Qara xalı üzdə görsə,
Min də görsə, yüz də görsə,
Gözüm doymur gözəllikdən.

Tamaşadır gül çöhrəsi,
Şux qaməti, incə səsi,
Mən gözəllik divanəsi,
Gözüm doymur gözəllikdən.

Dara çəksə, saxlasa da,
Gündə yüz yol oxlasa da,
Yaş əllini haxlasa da,
Gözüm doymur gözəllikdən.

Bu atəşdə köz istərəm,
Sabir, buna döz, istərəm.
Baxmağa dörd göz istərəm,
Gözüm doymur gözəllikdən.
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Gözəl
Yanaq lalə, gözün şəhla,
Səsin incə səsdi, gözəl.
O yerişin, sallanışın,
Aşiqinə qəsddi, gözəl.

Gözəllikdə uca taxtın,
Gözəllərin evin yıxdın.
Sən çəməni seyrə çıxdın,
Gül-çiçəklər küsdü, gözəl.

Xəzan əssə bağ üstündən,
Düşər gülü tağ üstündən.
Dağ çəkirsən dağ üstündən,
Sitəmlərin bəsdi, gözəl.

Vüsal uzaq, qəlb gileyli,
Bir sevdaya salaq meyli.
Mən Məcnunam, sən ol Leyli,
Bunun nəyi pisdi, gözəl.

Çox abadlar oldu tar-mar,
Bu dünyaya yox etibar.
Gəl insafa, bağla ilqar,
Ol Sabirin dostu, gözəl.
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Eylədi
O gözəlin gül dodağı,
Acı sözü bal eylədi.
Əldən aldı ixtiyarım,
Sinəm üstən yol eylədi.

Qoymadı fərq dosta, yada,
Aşiqlərin verdi bada.
Gör neçəsin saldı oda,
Neçəsini qul eylədi.

Əzabının yoxdu sanı,
Atəşində üzdüm canı.
Bəs Əslidə insaf hanı,
Od Kərəmi kül eylədi.

Keçdi günüm, ömür yarı,
Meyli dönmür bizə sarı.
İnsafın az verən tanrı,
Yaraşığın bol eylədi.

Kim aşdısa hər çətini,
Aşıb tapdı qismətini.
Sabir çəkib həsrətini,
Əlif qəddi dal eylədi.
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Mətanət
Görüşünə bir çəmən,
Çiçək dərəm, Mətanət.
Kəsilsə də gedərəm,
Bəndi-bərəm, Mətanət.

Mən deyəni vaxt demir,
Deyəndə də çox demir.
Vüsalına bir ömür,
Yol gedərəm, Mətanət.

Hüsün varsa o güldə,
Nöqsan gəzmə bülbüldə.
Qoca demə, könüldə,
Tazə-tərəm, Mətanət.

Ağlım aldın güləndə,
Dərdim olmaz öləndə.
Eşq üçün vaxt gələndə,
Cəng edərəm, Mətanət.

Bir yel ötsə yanından,
Sabir keçər canından.
Həsrətində Məcnundan
Beşbetərəm, Mətanət.
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Bir gözələ
Aləmə işıq saçan
Günəşmidi, sənmisən?
Səni ana doğubmu,
Yoxsa göydən enmisən?
O, hansı bəxtəvərdi
Yazılmısan baxtına?
Düşmüsən yaradanın,
Bir asudə vaxtına.
Mina gərdən, düz qamət,
Doymaq olmaz nazından.
Çıxmısan elə bil ki,
İlanın boğazından.
“Donda” gözəl olanı,
Gördüm ucuzdan ucuz.
Hüsnünü vəsf etməyə,
Həttah ilhamım aciz.
Küçəmizə gün doğub,
Nə zamandı bu yolla 
Gəlib-gedirsən işə.
Elə o vaxtdan bəri,
Burdan sənə baxmağı
Özümə etdim peşə.
Yəqin qismət belədir;
Mən uzaqdan baxmışam
Səadətə həmişə.
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Qız
Ağ köynəyə, ağ buxağın,
Nə yaraşır sarı tel, qız.
Bir baxmaqla aldın ağlım,
Heyran olub sənə el, qız.

Sara getdi naxışlardan,
Mən qorxuram yağışlardan.
Tufan gəlir baxışlardan,
Aparmasın səni sel, qız.

Qaşın tağı qövs-qüzehdən,
Duruluq duy büllur şehdən.
Ləzzət alaq əsən mehdən,
Vursun səni sərin yel, qız.

Qamətin can alan kimi,
Sənsiz dünya yalan kimi,
Nağıldakı ilan kimi,
Dolanım bir incə bel, qız.

Doğmalaşsın Sabir adı,
Alovlansın eşqin odu.
Kəsilməsə dedi-qodu,
Qurusun o yaman dil, qız.
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Gülüm
Dona düşdün fəsillərlə,
Nə vurhavur, haydı, gülüm.
Qonaq olum yay hüsnünə,
Ömür axan çaydı, gülüm.

Çox atəşi-hüsnə yandım,
Dəyişmədi eşqim, andım.
Sənli günü ömür sandım,
Sənsiz ömrüm zaydı, gülüm.

İsti hava düşməz ələ,
At köynəyi baxaq gülə.
Görmək olmur qışda belə,
Kasıbınkı yaydı, gülüm.
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Saxlar
Gələn dərdi, möhnəti,
Dostların səfi saxlar.
Mərdi zülmün cəngindən,
Adilin əfvi saxlar.

Niyyəti, qəsdi qərəz,
Ha yalvar, yola gəlməz.
Ulduz görməsə ölməz, -
İlanı sofu saxlar.

Olmasa qorxu gahdan,
Ürəklər yanar ahdan.
İnsanı cox günahdan,
Allahın xofu saxlar.
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Qaldı
Necə vaxtsız gəldi hicran,
Neçə-neçə nazın qaldı.
Mənim kimi binəvaya,
Cavabın nə uzun qaldı?

Məcnun kimi sevdim əzəl,
Bahar arzum oldu xəzəl.
Özü şirin olan gözəl,
Dodağımda duzun qaldı.

Baxmaz tale, bəxtə qəlbin,
Saxta dilin, saxta qəlbin.
İsinmədi şaxta qəlbin,
Aramızda buzun qaldı.

Kərpic-kərpic yapar düzü,
Taleyini hər kəs özü.
Dilində gəl, qayıt sözü,
Ürəyində arzun qaldı.
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Belə
Hüsnünün nurun, o qız,
Könlümə saçıb belə.
Hər nə var olan ağlım,
Başımdan uçub belə.

Mənimlə bəhsə düşüb,
Güllər də səsə düşüb.
Könlünə busə düşüb,
Həvəsdən açıb belə.

Zülmətin taxtın devir,
Gözələ dönsün kifir.
Yoxsa ki, Ay da sevir?
Yuxusu qaçıb belə.
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Nədi
O incə ləbi-ləlin,
Gör indi dadı nədi.
Özü bir su sonası,
Neynirəm adı nədi.

Deyəmməm yarat kimi,
Tanrıdan barat kimi.
Can alır cəllad kimi,
Bilməm imdadı nədi.

Görkəmi gözə fayda,
Bu camal yoxdu Ayda.
Görənlər donur yayda,
Qışda bu odu nədi?
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Etiraf
Sakitcə yaşadıq ömür payını,
Qədrini bilmədik ötən hər anın.
Günəş olmasaq da sonsuz göylərə,
Bir yovşan adı var adi yovşanın.

Gülüm, yol gedirik üzü qüruba,
Tükənən şamların yanmağı yoxdur.
Hər səhvin sonunda bir etiraf var,
Daha ondan keçib, danmağı yoxdur.

Zöhrəsi olmadın bu məhəbbətin.
Çətin xatırladam mən də Tahiri.
Nə sən bir vəfalı ad alammadın,
Nə mənə deyilər “sevgi şairi”.
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Dəliyə hər gün bayramdır
Elləri hüsnün mat qoyub,
Susdurub ədan qələmi.
Sevməyi mənə öyrətdin,
Sevirəm bütün aləmi.

Zülfünə çatan zülf olmaz,
Bilmirəm necə yozumdur.
Taleyim təki qaradır,
Həsrətin kimi uzundur.

Gözəlim, yersiz inadın,
Sanma ki könül yaramdır.
Dərdindən dəli olmuşam,
Dəliyə hər gün bayramdır.
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Deyər
Yaranıb yada yalaq,
Ülfəti mehrə calaq.
“Sağ ol”dan ötrü yaltaq,
“Baş üstə”, “bəli” deyər.

Olsa da asi fəqət,
Düşəndə dara xilqət,
“Ya Allah”, “ya Məhəmməd”,
Bir də “ya Əli” deyər.

Nə duysa dayaz, dərin,
Nə desə acı, şirin,
Lalların hər fikirin,
Qaş-gözü, əli deyər.

Güdaza verib yüzün,
O yerə qoymaz özün.
Həmişə sözün düzün,
Uşaqla, dəli deyər.
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Düzünə inanmıram
Yalançının evi yandı, 

heç kim ona inanmadı.
Atalar sözü

Gəlişi gözəl olan,
Sözünə inanmıram.
Baxışında min hiylə,
Gözünə inanmıram.

Hey becər, qulluqda qal,
Ətir saçarmı qanqal.
Söyüddən çatma tonqal,
Közünə inanmıram.

Çox da kələk dəbdədir,
İnsanlıq ədəbdədir.
Çöhrən təbdən-təbdədir,
Üzünə inanmıram.

Düz sözə səcdədə qal,
Doğruya yoxdu zaval.
Yalanla şərəf də al,
İzinə inanmıram.

Qəlp sözü kalan dedin,
Könlümü talan dedin.
O qədər yalan dedin,
Düzünə inanmıram.
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Nə tez ötdü gəncliyim
Xəzan döydü qapımı,
Nə tez ötdü gəncliyim.
Ömrü bir göz qırpımı,
Nə tez ötdü gəncliyim.

Bahar könlüm qış kimi,
Qurum cızlar yaş kimi.
Əldən uçan quş kimi,
Nə tez ötdü gəncliyim.

Bir dağ idi dözümü,
Sultan sandım özümü.
Ağlar qoyub gözümü,
Nə tez ötdü gəncliyim.

Vüqarda Şah dağıydı,
Hüsnü cənnət bağıydı.
Ömrün qızıl çağıydı,
Nə tez ötdü gəncliyim.

Nə gördü, nə götürə,
Sabir düzə sətirə.
Qalıb quru xatirə,
Nə tez ötdü gəncliyim.
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Elə
Ər ol qarı düşmənə,
Qeyrətini görk elə.
Amma dostu əzizlə,
Mehriban ol, ərk elə.

Düşsəm qışa, dön yaya,
Günəş ol ki, gün yaya.
Sevərək gəl dünyaya,
Sevə-sevə tərk elə.

Dəst tut qoxu Sabiri,
Gözdən oxu Sabiri.
Duymaz çoxu Sabiri,
Sən yaxın ol, dərk elə.
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Deyilmi?
Həsrətəm o ay qabağa,
Səbəbi teldən deyilmi?
Dərdilər, gözəldi deyə,
Günahı güldən deyilmi?

Bəşərdi insan qardaşın,
Barışdı sonu savaşın.
Heç nədən ağrımaz başın,
Xətası dildən deyilmi?

Yaxşının olmaz qərəzi,
Pislikdi pisin mərəzi.
Bu elin gözü tərəzi,
Əyəni eldən deyilmi?
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Tapdandı haqqı susanın
Çətinin qəhrin çəkməsən,
Bilinməz qədri asanın.
Şələsi dünya möhnəti,
Bükülüb qəddi əsanın.

Zaman şah, əmri çoxalıb,
Vay səsi, səmri çoxalıb.
Pis günün ömrü çoxalıb,
Azaltdı ömrün insanın.

Dərd yükdü tanış olanda.
Sirr qalmaz qamış olanda.
Danışmaq gümüş olanda,
Tapdandı haqqı susanın.
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Yoxsulluq eyibdimi?
Yol azdırar dünya varı,
Hər insanın olmaz karı.
Dərd üzəndə dostu, yarı,
Gör oddan don geyibdimi?

Bitirsə bir çiçək hərə,
Könül tikmək Uzundərə,
Gör qonşuya bircə kərə,
“Kefin necə” deyibdimi?

Var-dövlətin yolu çox sərt,
Halal qazan verməsin dərd.
Sərvət yığmaq deyildir şərt,
Axıradək yeyibdimi?

Sabir öyün yoxsa yadın,
Ürəklərdə yaşar adın.
Demə zəngin yaranmadım,
Ya yoxsulluq eyibdimi?
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Oldu
Bir müşgül dərdə düşdüm,
Təsəlli “çarə” oldu.
Yetincə dost haraya,
Dil-dodaq yara oldu.

Dövrəsi xar gülmüşəm,
Dünyaya tez gəlmişəm,
Haqq gəzən bir dərvişəm,
Üz tutdum hara oldu.

Döyüşsəm dərd yıxardı,
Quymağım diş çıxardı.
Qapqara saç ağardı,
Ağ bəxtim qara oldu.
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Dedi
Subaylıq sultanına,
Gözəlim yarsız dedi.
Ağ oldu qara saçım,
Dağ olmaz qarsız dedi.

Qulluq et hər an bağa,
Yaz gəlməz viran bağa,
Susuzluq vuran bağa,
Bir nadan barsız dedi.

Barı bəxt seçə dərdi,
Artırır gecə dərdi.
Almadım vecə dərdi,
Adamlar arsız dedi.
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Almaz
Qismət açanda nərdi,
Bəxtim tərs düşən zərdi.
Fələk verdiyi dərdi,
Ömrün sonuna almaz.

Elin kim yada satar,
Çətin murada çatar.
Ölsə torpaqlar udar,
Vətən qoynuna almaz.

Tərsin tərs işi yüzdü,
Nəfi bir qara üzdü.
Günah yandıran közdü,
Hər kəs boynuna almaz.
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Gözlə fələk sayanı
Eyhamına hədəfəm,
Atdın oxun, yay hanı?
İnamı haqdan alan,
Meydanda mərd dayanı.

Tale verən verdi kəm,
Kimə sevinc, kimə qəm.
Qəbul etməz cəhənnəm,
Dost sirrini yayanı.

Al təmiz ad, saxla san,
Düz göyərər saxlasan,
Saydığını saxla sən,
Gözlə fələk sayanı.
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Düşdü
Öyrəndi kim ki ələ,
Tamaha oldu kölə.
Dünyanı gördüm belə,
Bir şeir təbə düşdü.

Ləkə var imanında,
Dinir pay gümanında.
Cəsarət zamanında,
Məddahlıq dəbə düşdü.

Düzə düz deyən qoçaq,
Gözümdə oldu ocaq.
Səcdəyə gəldim haçaq, - 
Könlümə Kəbə düşdü.
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Dedik
Əzabı, nazı çoxlu,
Usanmaz zalım oğlu.
Uşaqdı, kəsmir ağlı,
Nə etsə “haqlı” dedik.

Böyüyüb haqqı dandı,
Oduna aləm yandı.
Cavandı, beyni qandı,
Mətləbi bağlı dedik.

Doxsana çatıbdı yaş,
Dindirsən qopar savaş.
Qocalıb, dəymə, qardaş,
İtibdi ağlı dedik.

Qalmayıb üz deməyə,
Baxan yox yüz deməyə.
Qoçağıq söz deməyə,
Həmişə vaxtlı dedik.
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Olmur
Bu dünya bir bilməcə,
Bir işin bilmək olmur.
Dodaqda donur gülüş,
Ürəkdən gülmək olmur.

Qəm üstə dolanır il,
Sellənən yaşını sil.
Qarın ki, süfrə deyil,
Hər dərdi bölmək olmur.

Can desək də can gedir,
Can verən loğman gedir.
Əzizin, doğman gedir,
Ölənlə ölmək olmur.
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Yox
Mən ki, sadə dolandım,
Bir kimsəyə ədam yox.
İblislərin səsindən,
Haqqa yetən sədam yox.

Aləm zərə bələnə,
Çatmaz vaxtsız gələnə.
Torpaq evdi ölənə,
Sağ ikən bir odam yox.

Həyat salıb çək-çəkə,
Mənzil uzaq, yük yekə.
Əziyyətsiz bir tikə,
Əndişəsiz adam yox.
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Çıraqqala
Durmusan qartaltək qaya başında,
Heyrət heykəlisən bizim zamanın.
Şöhrətin tarixin daş yaddaşında,
Yolunu kəsmisən neçə yamanın,
Heyrət heykəlisən bizim zamanın.

Dağlar əzəməti səndən alıbdı,
Uca vüqarısan, uca dağların.
Niyyəti yorulub yolda qalıbdı,
Sənə diş qıcayan əski çağların,
Uca vüqarısan, uca dağların.

Qaya sərtliyində mum olur sərtlər,
Heyrət timsalısan, ay Çıraqqala.
Axışır üstünə şəhərlər, kəndlər,
Şəfalı qoynunda bir qonaq qala,
Heyrət timsalısan, ay Çıraqqala.
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Hansı
Yoğundu boynu bunun,
Baş hanı, bədən hanı.
Cibinə vətən deyir,
Bilmir ki, Vətən hanı.

Çoxsa da dünya qəmin,
Kef çəkir ağlı kəmin.
Firavan ömür kimin,
Külfəti çətən hanı?

Gəlsə qəm dəfi nədi?
Hər qəmxar dəfinədir.
Bu ömrün nəfi nədi?
Bir görün itən hanı?
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A millətə qənim çörək
Qeybə çıxıb nələr etdin vətənimdə mənim, çörək
Səni görüm qəhr olasan, a millətə qənim çörək.

Burda gəlib yadellilər pul qazanır ətək-ətək,
Ucbatından baş götürüb bu vətəndən hara gedək?
Neçə dilli-dilavəri eyləmisən dili gödək.
Ha yüyürüm əlim yetməz, uca dağda çənim, çörək,
Səni görüm qəhr olasan, a millətə qənim çörək.

Çox güvənib odlar oğlu Koroğluya, ya Nəbiyə,
Saqqızca da pul verən yox, nə kilimə, nə gəbiyə,
Neçə uşaq omba durub, maşın silir əcnəbiyə,
Dağarcıqda un qutarıb, yox çuvalda dənim, çörək,
Səni görüm qəhr olasan, a millətə qənim çörək.

Hökumətim bolluq yapıb, hər tində var qul bazarı,
Kim gətirdi kosmos əsri ölkəmizə bu azarı,
Yalan alıb, yalan satır alverçisi, həm yazarı.
Qaçaq düşüb sən gedəli yox imanım, dinim, çörək,
Səni görüm qəhr olasan, a millətə qənim çörək.

Yol gözləyən o gəlinin pul qazanır guya əri,
Yad ölkəyə heç çatmamış tabutlaşıb döndü geri.
Baxmaq əzab insanlara, bir sümükdü, bir də dəri,
Hansı yana üz çevirim, hansı səmtə dönüm, çörək,
Səni görüm qəhr olasan, a millətə qənim çörək.

İndi aləm bir özgədir qalmagınan heç şuxluqdan,
Gəbərə ac, susuz millət, de təriflər, de toxluqdan.
Lal olmağı bacarmadım, söhbət açdım çün yoxluqdan,
Təngə gələr dinc qulağım, qara olar günüm, çörək,
Səni görüm qəhr olasan, a millətə qənim çörək.

Sabir Şirvan

110



“Xalq” sözü şüar imiş
Sığışmaz dərdi qəlbə,
Hər kim ki, duyar imiş.
Torpağı, daşı yandı,
Bu odlu diyar imiş.

Boynunda kəfən kələf,
Mərd durar haqqa tərəf.
Məddahlar aldı şərəf,
Yağlı dil əyar imiş.

Ac gəlir doymaq üçün,
Lüt-üryan qoymaq üçün.
Bu xalqı soymaq üçün,
“Xalq” sözü şüar imiş.
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Çox
İnsanın ac tamahı,
Çox döyüb, torpağı çox,
Gələndə qeyrət dəmi,
Qoçaqdan qorxağı çox.

Olmasa bağda ərik,
Görməzsən salam-məlik.
Qismətə yüzdü şərik,
Oğrudan ortağı çox.

Sabirə o sərvətin,
Sayəsi düşər çətin.
İşi mədh məmləkətin,
Kişidən yaltağı çox.
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Bu it yala yalmanır
Yerə sinir ulayır,
Bu it yala yalmanır.
Qalxıb meydan sulayır,
Bu it yala yalmanır.

Xəbər tutmur qoyundan,
Çıxır min bir oyundan.
Gozün çəkmir payından,
Bu it yala yalmanır.

Qapmaq arzu-muradı,
Nə dost tanır, nə yadı.
Vəfası yal boydadı,
Bu it yala yalmanır.

Gödən güdmür, bəs nədi?
Dava yorğan üstədi.
Yoxdur özgə məqsədi,
Bu it yala yalmanır.

Verər bir gün dərd-əcir,
Niyyət qara, üz dəmir.
Bu it sürü gözləmir,
Bu it yala yalmanır.

Könlümün kozü

113



Çörəyinin xətrinə
Qaraya ağ deyirsən,
Çörəyinin xətrinə.
Yaraya “sağ” deyirsən,
Çörəyinin xətrinə.

Utanmırsan yaşından,
Kinin çıxmır başından.
Öz doğma qardaşından,
Qisas alaq deyirsən,
Çörəyinin xətrinə.

Düşən kimi “xəlvətə”,
Başlayırsan qələtə.
Aclıq çəkən millətə,
Çox “bostan”, “bağ” deyirsən,
Çörəyinin xətrinə.

“Başı olmaz” nökərin,
Var hər cürə şakərin.
Böyüyün pis fikirin,
Ondan qabaq deyirsən,
Çörəyinin xətrinə.

Tora salıblar səni,
Pulla alıblar səni,
Özgə cür düşünəni,
Yurddan qovaq deyirsən,
Çörəyinin xətrinə.

Lənət “yazı yazana”,
Əlin çatıb “qazana”,
Kim yeyə, kim qazana.
Xalqa quyu qazana,
Xilaskar, dağ deyirsən,
Çörəyinin xətrinə.
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Çəkdin qarşına közü,
Nəfsinin doymur gözü.
O dediyin hər sözü,
Vallah nahaq deyirsən,
Çörəyinin xətrinə.
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Çıxır
Şam olub bir yaraşıq-,
Dibinə salmaz işıq.
Nə çarə, indi qaşıq,
Qazandan isti çıxır.

Batmanla gəlib qada,
Elliklə saldı oda.
Düşəndə Vətən yada,
Təpəmdən tüstü çıxır.

Dönübsə ürək daşa,
Nə fayda, yüz il yaşa.
Xalq sevmir, amma başa,
Zalımın büstü çıxır.
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Gedəni
Hər qız bir qoz ağacı,
Atdıq qola gedəni.
Sevgi dərdin qapısı,
Tutdu bəla gedəni.

Yalan qatar-qatardı,
Yalan sürü otardı.
Dönük qaçıb qurtardı,
Döydük yola gedəni.

İblis ara düzəldən,
Çirkin yeydi gözəldən.
Sevdik varı əzəldən,
Satdıq pula gedəni.

\
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Ağ göyərçin
Bir ağ göyərçin sahibindən qaçıb
çöl göyərçinlərinə qovuşmuşdur.

Ağ don sənə qəfəsmi?
Din görək, ağ göyərçin.
Bu qaçış bir həvəsmi?
Döndərək, ağ göyərçin.

Qismətə, bəxtə susan,
Gəlməzdin yola asan.
İşlətdi bir vaxt insan,
Min kələk, ağ göyərçin.

Hüsnün bir yaraşıqdır,
Məramın barışıqdır,
Dünya ki, qarışıqdır,
Sülh gərək, ağ göyərçin.

Xoş günə say verilmir,
Yaz ötür, yay verilmir.
Azadlıq pay verilmir,
Göndərək, ağ göyərçin.

Dönübsə çöl yaddaşın,
Köləlik çəkməz başın.
Dəstəyə qayıdışın,
Mübarək, ağ göyərçin.
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Heykəl olmaq istəmirəm 
Necə varam qalım elə,
Heykəl olmaq istəmirəm.
Lap qızıldan olsa belə,
Heykəl olmaq istəmirəm.

Yer seçilə dağda, dikdə,
Nə görmüsüz heykəllikdə.

Aciz, ucuz şöhrət üçün,
Heykəl olmaq istəmirəm.
Beş-on illik müddət üçün,
Heykəl olmaq istəmirəm.

Azmı məgər bu zamanda
Heykəl olmaq istəyənlər?
Tayfasını bütünlüklə,
Heykəlliyə səsləyənlər?

Kim istəyir qoyun olsun,
Alim olsun, “qoyun” olsun,
Siz xeyirli deyin olsun,
Heykəl olmaq istəmirəm.

Uzaq deyil qaldırıcı kranlara gələn əmir,
qaldır, endir.

Uzaq deyil leninlərin boğazına keçən kəndir,
bu nə gündür.

Heykəl olmaq istəmirəm.
Çaşıb qaldım,

can qoyaraq heykəlləşib qəhrəmanlıq,
bu şərəfli ölümdürmü?
Bir vaxt yeri başda olan, heykəllərə zülm edilir,

ədalətli zülümdürmü?
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Xalqa xidmət əməldədir, diləkdədir,
Heykəlliyə layiqlərin heykəlləri ürəkdədir.

İbrət eylə haradadır, odu sönmüş
Musabəyov, Əzizbəyov.

İzdihamlı yol üstündə daşa dönmüş,
Musabəyov, Əzizbəyov.

Qilu-qalın, insan oğlu, min illərdi davamdadır,
Gah bu ona, gah o buna bəd niyyətdə gümandadır,
Bu məmləkət başdan-başa cansıxıcı dumandadır,
Sanma günah ya yandadır, İvandadır,
Bir vaxt bəyə divan tutan bəyovların,

heykəlləri divandadır.
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Sənin üçün darıxmışam
Qədəmlərə tamarzı yol,
Sənin üçün darıxmışam
Haçanacan tam arzu ol,
Sənin üçün darıxmışam.

İlqarsızın səbri çoxmuş,
Hicran uzun, vüsal yoxmuş.
Təngənəfəs edən yoxuş,
Sənin üçün darıxmışam.

Yaz günəşi gəlsə haya,
Daman damcı dönər çaya.
Buz asılan yalçın qaya,
Sənin üçün darıxmışam.

Qibləgahım dağın, düzün,
Sürünərəm dizin-dizin.
Şeh üstündə qalan izim,
Sənin üçün darıxmışam.

Həsrətində kəsməz səsim,
Bircə ovuc, ölsəm, bəsim.
Torpaq adlı müqəddəsim,
Sənin üçün darıxmışam.
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Son zəng
Son zəng uşaqlığın sonunda nöqtə,
İndi də gəncliyə yol alırıq biz.
Məktəb həyətindən, məktəb yolundan,
Sanma ki, dincliyə yol alırıq biz.

Şaxtada donmasam, odda yanmasam,
Nə bir an dincəlim, nə bir an yatım.
Bişərəm zamanın dolaylarında,
Dönər xatirəyə məktəb həyatım.

Hər ötən günlərim göz qabağında,
Sirli müəmmadır, gələn illərim.
Bilməyib nə vaxtsa incitmişəmsə,
Məni bağışlayın, müəllimlərim.

Günəşə can atar, hər kiçik fidan,
Hər şagird köksündə bir coşqun dəniz.
Gəncliyə yol alan odlu ürəklər,
Sizin bəhrənizdi, sizin bəhrəniz.
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Təzə il
Təzə dövran kimi gəl, təzə ilim,
Ümidlər, arzular gəl ki, gül açsın.
Dönsün vətən mülkü toya, mağara,
Sevilən dil açsın, sevən dil açsın.

Qış ağ sovqatını səpsin torpağa,
Səpsin bolluq kimi, bərəkət kimi.
Yaz yaşıl donunu geysin əyninə,
Bir tərəqqi kimi, hərəkət kimi.

Bütün yüksəlişə, bəxtiyarlığa,
Layiqdir yurdumun oğulu, qızı.
Sən ol talelərin təbərrük ili,
Sən ol bəxtimizin bir dan ulduzu.

Təzə il sevincin al günəş olsun,
Şad xəbər bürüsün bütün cahanı.
Qoy qara günlərdən qalmasın əsər,
Gülzara çevirək Azərbaycanı.
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Unutmayın
Ay həsrətim dağlar, düzlər,
Çöllər, məni unutmayın.
Dönə-dönə vəsf elədim,
Güllər, məni unutmayın.

Sözdür qənirsiz dilbərim.
Sözdür allahu-əkbərim.
Hər deyimin dil əzbərim,
Dillər, məni unutmayın.

Dövranımız keçdi yaman.
Qəm yemişik zaman-zaman.
Zaman bütün dərdə dərman,
İllər, məni unutmayın.

Xəzandı əski çağlardan,
Üzdüm əlimi bağlardan.
Soraq gətirin dağlardan,
Yellər, məni unutmayın.

Hicranın səddin devirdim,
Yönümü sizə çevirdim.
Mən ki, sizi çox sevirdim,
Ellər, məni unutmayın.

İsmayıllı r-n. Hapıtdı kəndi
21 avqust 2010-cu il
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Yolçular
22 fevral avtomobil yolu işçiləri gününə

Hər kəsin dünyada tutduğu yol var,
Şəxsin dəyanəti bu yoldan keçir.
Qazancı nifrətdir qaraniyyətin,
Əməlisalehlər sağoldan keçir.

Həyatın yolları min bir çeşiddə,
Müqəddəs andımız o Əli yolu.
Mizan-tərəzidir ellərin gözü,
Savabın, günahın həm bəlli yolu.

Yol var həyat yolu, var ömür yolu,
Ağır döyüşlərdən, davadan keçir.
Yol var dəniz yolu, var dəmir yolu,
Yol var ki, səmadan, havadan keçir.

Sonsuz kəhkəşanın, uca göylərin,
Ağ yolu kosmosdan, fəzadan keçir.
Yollara diqqəti az olanların,
Taleyi qədərdən, qəzadan keçir.

Adı bilinməyən çox yollar hələ,
İnsan dühasıyla kəşf olacaqdır.
Aləmdə yol salıb, iz qoyanların,
Hünəri həmişə vəsf olacaqdır.

Əbədi dünyaya fani baxanlar,
Həyat səhnəsindən silinməlidir.
Bir ağac əkənin, bir arx çəkənin,
Xeyirxah əməli bilinməlidir.
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Xidmətin layiqdir ən uca ada,
Keçilməz dağları yaran yolçular.
Yayın qızmarında, qışın qarında,
Zəhmətin yolunda duran yolçular.

Hər haqqın, nahaqqın Sirat yolu var,
Min cürə sualdan, cavabdan keçir.
Dünyada yol çəkib, körpüsalanlar,
Sizin qismətiniz savabdan keçir.
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Sevdim
Al qırmızı dondasan,
Bu donda səni sevdim.
Baxma çoxdan sevirdim,
Elə bil yeni sevdim.

Eylə boyun qurbanı,
Bu dona naz yaraşır.
Başqa görkəm, başqa don.
İnan ki, az yaraşır.

Yanaq lalə, dodaq ləl,
Könül bu qızı sevər.
Mən dəli, o, tamam al,
Dəli qırmızı sevər.
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Siqaret çəkən gözəl
Səni görmək istərəm,
Gülistanda gül kimi.
Səni görmək istərəm,
Nəğməli bülbül kimi.

Səni görmək istərəm,
Oğlanlara naz satan.
Bu həyata nə deyir,
Görən qardaşın, atan.

Vətənin nankor qızı,
Bu dərd də oldu dərdim.
Görməyəydim kaş səni,
Səni gördüm əridim.

Gördüm həyat tərzini,
Gördüm məxsusi, özəl.
Qəmdən, qayğıdan uzaq,
Siqaret çəkən gözəl.

Çöhrən boyaq içində,
Qoxun tənbəki, tütün.
Qızdan qız ətri gələr,
Hər bir ətirdən üstün.

Qızda işvə, naz olar,
Qızda incəlik, ismət.
Sən siqaret qoxudun,
Nankorluq sənə qismət.

Buna varmı qüdrətin,
Desəm ol Nigar, Həcər.
Bu söz düşməz yerinə,
Görünər çox eybəcər
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Nəyə lazım bir ömrü,
Bihudə qocaldasan.
İstərəm bu Vətənin,
Başını ucaldasan.

Bu qarışıq dünyanın,
Çox savaşı var hələ.
Ən yüksək tribunadan,
Ölkəmi təmsil elə.

Yaşat Vətənin nurun
Gözünün qarasında.
Xalqımın yeri olsun,
Xalqların sırasında.

Ancaq bu keyfiyyəti,
Səndən gözləmək çətin.
Heç olmasa mətbəxdə
Varmı bir məharətin?

Bu yurda övlad olub,
Bir görüb-götürəsən?
Dünyanın ləzzətini,
Mətbəxə gətirəsən?

Bəlkə bir süfrə açıb,
Layiqli ad alasan?
Bir evdar xanım kimi,
Qonaq yola salasan?

Bəlkə bir ana olub,
Yurda övlad verəsən?
Qayğısına qalasan,
Bir qol-qanad verəsən?
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Bu dərd atandan başqa,
Düşündürər hər kəsi.
Hanı verdiyi öyüd,
Ay səni... qız yiyəsi.

Bir gözəl kafelərdə,
Barlarda ömür sürür.
O zərif, gül dodaqlar,
İndi siqar sümürür.

Hər insana qiyməti,
Özgə verir, yad verir.
Acı tütün tüstüsü,
Damağına dad verir.

Vətənin nankor qızı,
Bu dərd də oldu dərdim.
Görməyəydim kaş səni,
Xəcalətdən əridim.
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Görmədiyim gözələ
Şirvan şəhərində yaşayan Janna xanım
ona bir şeir həsir etməyimi xahiş edib.

Bəlkə gözün qaradır,
Əllərin də qar kimi
Üzün aydan qəşəngdir,
Yanaqların nar kimi.

Bəlkə boyun ucadır,
Bəlkə də belin incə.
Yada qismət olarsan,
Mən bir tərif deyincə.

Bəlkə də təbiətin,
Bir az həlim, mehriban.
Dilində kəlməbaşı,
“Bu canım sənə qurban”.

Bəlkə də bu dünyada,
Ən ülvi, ən gözəl sən.
Bəlkə də xəyallarda,
Yaratdığım gözəlsən.

Səsi incə, gülərüz,
Sözü duzlu, məzəli.
Xəyalımda canlanır,
Azərbaycan gözəli.

Min-min arzu içində,
Son diləyə çatanım.
Məndən şeir istəyən,
Şeiri uca tutanım.
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Bilməm necədir hüsnün,
Bilməm necəymiş əzəl.
Hələ üzün görməmiş,
Şeir yazdığım gözəl.

Girib könül mülkünə,
Tutdun uca təxti sən.
Bircə onu bilirəm,
Dünyanın xoşbəxtisən.

Özün Janna Darkmısan,
Yoxsa adın Jannadır.
Ordakı ülviyyətin,
Burda ürək qanadır.

Eşqini elan elə,
Qoy car olsun hər yana.
Bir sifariş vermisən,
Sən Şirvandan Şirvana.

Var cazibə qüvvəsi,
Hər ilahi qadında.
Bir qasid də tapmısan,
Ağaməli adında.

Qurd dövranın dişində,
Biz taleyin quzusu.
Başımda baş qaldırıb,
Səni görmək arzusu.

Sabir Şirvan

132



Tərtibatı gözəl kitab
Gördüm çıxıb kitabın,
Təzə yar-yaraşıqda.
Cilidi par-par yanır,
Sanki zərdi işıqda.
Öndə iri şəkilin,
Dayanıb şairanə.
Eşitsə paxıl, xəbis,
Qalacaq yanə-yanə.
Ürəyimdə bir arzu, 
Oyandı yüzü kimi,
Zəngin ola kitabın,
İçi də üzü kimi.
Başlayırsan tərifə,
Bir xam, bir naşı görcək.
Əldə nəfis mətahın,
Sığmır köksünə ürək.
Deyirsən tapıntıdı,
Hər misram, hər yazım.
El gözü tərəzidi,
Bu tərif nəyə lazım.
Dayan dedim, oxuyaq,
Görək yazdığın nədi.
Məsəl var ki, xalvardan,
Bir ovuc nümunədi.
Oxuyuram, bəs sənin,
Hara baxırmış gözün.
Burda deyil yerində 
Nə qafiyə, nə vəzin.
Misralarda fikirlər
Qarışıb bir-birinə.
Mən utanıb xəcalət 
Çəkdim sənin yerinə.
Qoşmanı qoşma görəm,
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Qəzəlin qəzəl gərək.
Kitabın forması yox,
Məzmunu gözəl gərək.
“Olmaz bunu oxuyan”,
Desəm, sənə toxunar.
Yaxşı söz çapdan qabaq,
Əlyazmadan oxunar.
Qanadlanıb hər sətir,
Dolaşar dildən-dilə,
Unutmayaq mətləbi,
Bunları bilə-bilə.
Gah mıxa taqqıldadıb,
Gah da döymüsən nalı,
Kitab yazıram deyə,
Ağartmısan saqqalı.
Ötübsə də kitabçün
Müəllifin həyatı.
Burda gözəldi yalnız
Kitabın tərtibatı.
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HəAəbecər
Dostum, şairlik ki, var,
Sanma çətin peşədir.
Fərhad olmaq istəsən,
Qələm əldə tişədir.

Amma əvvəlcə hələ,
Görkəminə gəzdir əl.
Görkəmi çox şairin, 
Şöhrətinə vurdu pəl.

Bir az fikirli dolan,
Bir az dalğın otur, dur.
Desinlər əsl yazar, 
Əsl şair bax, budur.

Qafiyə axtarmağa,
Sərf eləmə vaxtını.
Özün əlinlə yarat,
Taleyini, baxtını.

Sözü yağdır desinlər,
Bədahətən deyirdi.
Sorsalar bəs qafiyə,
De ki, sərbəst şeirdi.

Yaz ki, daha nə bilim,
Dağ dənizi çəkirdi.
Anlamadım desələr,
De fəlsəfi fikirdi.

Bu sənət meydanında,
Toqquşmasa maraqlar...
Zənn eləmə bir zaman,
Kimsə səni varaqlar.
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Şeir, söz gülşənində,
Yoxdu çiçək qoxuyan.
Heç Füzuli oxunmur,
Səni kimdi oxuyan.

Məzmun oldu, olmadı,
Sən durma, yaz, yaz, keçər.
Anlaşmaz olsun deyə,
Adın qoy həftəbecər.
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Hökmdar redaktor
Qəbul üçün durana,
Heç məhəl də qoymadın.
Gəldi-getdi neçəsi,
Yox deməkdən doymadın.

İtib haqqın ölçüsü,
Söz olubdu oyuncaq.
Yalvaranın şerini,
Dərc edirsən sən ancaq.

Səni görüb düşündüm,
Söz deməyin vaxtıdır.
Özün sanki hökmdar,
Masan padşah taxtıdır.

Ən layiqli şerimi,
Qaytarırsan hökm ilə.
Nəğmə demək öyrədir,
Yoxsa qarğa bülbülə.

Təzə fikir yaz gətir,
İndi dünya təzədir.
Dərdin deyil yenilik,
Bu da bir cür məzədir.

Şerimdəki duruluq,
Deyən pozdu kefini.
Məzmununa göz yumub,
Gəzdin hərif səfini.

Əxlaqını toz basıb,
Əqidəndə kirə bax.
Gözümdə çöp axtaran,
Öz gözündə tirə bax.

Könlümün kozü

137



Dərc etdiyin şeirdə,
Guya fikir yenidir.
Gördüm vicdan, ədalət,
Səndən uzaq, gen idi.

“Çalışırsan” durmadan,
Yoxdu gecən, gündüzün.
Guya alçaq dağları,
Yaratmısan sən özün.

Gündə neçə qəlb qırıb,
Neçə könül əzirsən.
Özün köhnə fikirli,
Yeni fikir gəzirsən.

Qaytarsan da şerimi,
Məni nurlu günəş san.
Sən işıqlı səmaya,
Çökən qara buludsan.

Bu tərtəmiz göylərə,
Çəkmə çəni, dumanı.
Tez tərk elə səmanı,
Tez tərk elə səmanı.
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Reklamçı şair
Yaxşı şeri əzbərlə,
Yaxşı sözü eşit də.
Şairlər var növbənöv,
Şairlər min çeşiddə.

Şair var ki, kəlməsi,
Məclislərin zinəti.
Yazdığı hər misrada,
Artır sözün qiyməti.

Nə çapa var imkanı,
Nə yol tapar ekrana.
Sponsor ola min-min,
Onda tale, bəxt hanı.

Bir yol çıxmaz efirə,
Dərc olunmaz kağızda.
Ancaq şeri həmişə,
Gəzir dildə, ağızda.

Kirpiklə köz götürür,
Çatan da yox dadına.
Allah verən talenin,
“Qismət” deyir adına.

Şair də var özütək,
Dostlarla tapışıbdı.
Sanki qır-saqqız olub,
Ekrana yapışıbdı.

Nə bir dincəlmək bilir,
Nə yorulub dayanır.
Hamıdan sonra yatıb,
Hər kəsdən tez oyanır.
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Çatır hara istəsə,
Əlləri uzanıbdı.
Kimsə şeir yazanda, 
O mövqe qazanıbdı.

Aman verməz heç kəsə,
Düşəndə bir yığnağa.
Əl çəkməz bildiyindən,
Tuş gəlsə də qınağa.

Boşaldır söz boxçasın,
Demir yasda, toydadır.
İlhamı zəifsə də,
Dili palaz boydadır.

Diqqəti yayınana,
Dümsük vurur: “qulaq as”.
Özü öz kitabından,
Hey gətirir iqtibas.

Qalxıb, bir dayan, dedim,
Qoy kitabı cibinə.
Çörəyi yemir heç kəs,
Qulağının dibinə.

Zənn eləmə kitabın
Kitabların naxşıdır.
Şeirin zəifdir, ancaq
Reklamın çox yaxşıdır.
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Bir toyda
Toyda, yasda çat dada,
Hər şey borcdu dünyada.

Bir musiqi eşqi var,
Kamanın da, tarın da,
Tamada şeir deyir,
Məclis öz axarında...
Hamı hal-əhval tutur,
Baxan da yox kababa.
Yəqin bəy ilə xanım, 
Burda çatır savaba.
Əl tutub görüşən kim,
Sevincdən öpüşən kim.
Birinin sevincindən,
Hər bir kəsə pay düşür.
Tanış var neçə ildi,
İndi burda görüşür.
Məclisdə söz verilir,
Böyüyə və kiçiyə.
Toy sahibi istəmir,
Burda heç kim inciyə.
Toya sən də gəlmisən,
Hamıyla bir biçimdə.
Amma kin-küdurətin,
Ürəyinin içində.
Yəqin gözün götürmür,
Belə xoşbəxt məclisi.
Qonaqlar tərif deyir,
Hər yanda alqış səsi.
Qalxıb söz istəyirsən,
Sözü olanlar kimi.
Gözün pər-pəri çalır,
Başda içkinin dəmi.
Var güclə bağırırsan,
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Salon səsi böyüdür.
Axı, dəyirman dəni,
Növbə ilə üyüdür...
Burda elə qonaq var,
Hayqırsa səsin batar.
Təki sən söz deyən ol,
Sənə də növbə çatar.
Növbəni gözləmədən,
Özünü çölə atırsan.
Hələ özün bir yana,
Başqasın da dartırsan.
Dartırsan, istəyinə,
Arzuna çatan kimi.
Dartırsan dayanmadan,
İt leşi dartan kimi.
Bu mədəni məclisdə,
İçən tək sən deyilsən.
Sən əvvəldən bu toya,
Savaş üçün gəlmisən.
Söz deyirsən, verərik!
Tez deyirsən, verərik!
Daha, istəyin nədir?
Toyda dava salmağa,
Söz də bir bəhanədir,
Mey də bir bəhanədir.
Dünyada nə qazanır,
Belə niyyəti qara.
Kifayətdir deyiblər,
Arifə bir işara.
Qonaqların gül kimi,
Sifəti təzə-tərdi.
Səninsə kimliyini,
Davranışın göstərdi.
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Görüntü
Sən kabinet vurğunu,
Sən vəzifə düşkünü.
Vaxtın yox dinləməyə,
Narazını, küskünü.

Çətində, darda səndən,
Olmayıb kömək alan.
Bərkə-boşa düşəndə,
Verdiyin vədlər yalan.

Əynində şax kostyum,
“Norka” papaq başında.
Gəlib-gedirsən işə,
Ən bahalı maşında.

Aşağı təbəqədən
Bir kimsəylə yox işin.
Özünü hər adamdan,
Uca tutmaq vərdişin.

Gəzir dildə, ağızda,
Ucuz şöhrətin, adın,
Kimdir səni küt sanan,
Parlaqdı istedadın.

Bölə bilməsən də heç,
İki ulağın arpasın.
Amma tikirsən gündə,
Neçəsinin torbasın.

Silərsən siyahıdan,
Duydunsa çuğul, kimi.
Görünürsən hamıya,
Əbədi məşğul kimi.
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Nəfinə, qazancına,
Yoxdu bircə ortağın.
Ən son dəbdə bəzənib,
Bu işsiz iş otağın.

Vəzifə sahibinə,
Sorğu-sual çox olar.
Sənin verdiyin cavab,
Nə hə, nə də yox olar.

Nə hacət, olmasa da,
Savadın, elmin dərin.
Görüntü yaratmağa,
Yox mislin, bərabərin.

Dona düşür sifətin,
Qımışan, gülən kimi.
Təsəvvür yaradırsan,
Hər şeyi bilən kimi.

İzaha başlayanda,
Əvvəl özünü öyürsən.
Sonra belə suallar,
Xırda şeydi deyirsən.

Olmaz sərrast cavabın,
Gözə kül ələyirsən.
Xeyli danışıb onu,
Başından eləyirsən.

Bu savadla çəkirsən,
Bir cəhənnəm əzabı.
Pulu yaxşı sayırsan,
Bilməsən də hesabı.
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Kabinetə, masaya,
De haqdan butamısan?
Ağır davranışınla,
Vəzifə adamısan.

Çəkmir həvəsin səni,
Zirvələrə çatmağa.
Daha cox meyillisən,
Görüntü yaratmağa.

Gendən həsəd aparan,
Heyran olanın çoxdu.
Hər cəhətdən öndəsən,
Bircə savadın yoxdu.

Açıqdı elmin yolu,
Müşkülmü varmaq məgər?
Kaş savada olaydı,
Qrimə verdiyin önəm,
Görkəmə olan dəyər.

Könlümün kozü

145



Bir şeir məclisində
Sanma bu qərəz idi,
Özün bəyənən şair.
El gözü tərəzidi,
Özün bəyənən şair.

Bir şeir söyləyirsən,
Məclis başlanan kimi,
Davranırsan şerindən,
Bir az xoşlanan kimi.

Qapıb səs ucaldanı,
Bülbül kimi ötürsən.
Şad olarıq məclisə,
Bir yüngüllük gətirsən.

Mənasız söz dərd kimi,
Qulaqlara cəfadır.
Söz üçün xəstələrə,
Yaxşı şeir şəfadır.

Hər kəsin öz marağı,
Hərə bir cür xəstədi.
Sənə dikilmiş gözlər,
Səndən əlac istədi.

Fəqət, sənin əncamın,
Deyil xəstəyə çara.
Söz eşitmək istəyən,
Ürəyə vürdun yara.

Şeir gərək qəlblərə,
Yol tapa addım-addım.
Bu duyğusuz şeiri
Silib gözdən-könüldən,
Uzaq bir yerə atdım.
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Şair qəlbi şeirlər
Bişirən odlu kürə.
Söz gərəkdir zövq verə,
Söz gərək düşündürə.

Ucalır səsin, zildən,
Əsə-əsə deyirsən.
Gah da düşərək bəmə,
Birnəfəsə deyirsən.

Dinləyib zay şerini,
Necə təlx olur ovqat.
Yaman təngə gəlirik,
Misra boş, fikir boyat.

Şerinə tərif dedin,
Hələ bu azmış kimi.
Xiridarlar önündə,
Yolunu azmış kimi.

Deyirsən belə şeir,
Hər zaman düşməz ələ.
- Bu şairlik olmadı,
Özün doğ, özün bələ.

Tükü-tükdən seçənlər,
Qərbində, şərqindədir.
Nə dostların əl çalır,
Nə məclis fərqindədir.

Sanki bütün baxışlar
Demək istədi birdən.
Bu məclisə gəlmişik,
Bir zövq alaq şeirdən.
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Bura biz yığışmadıq,
Kimlərsə hərifləsin.
Bunu ki, sən yazmısan,
Qoy özgə tərifləsin.

Bir kimsə dinməsə də,
Daxilən bir susan yox.
Bu odlu çıxışına,
Sanki qulaq asan yox.

Baxışın qiymət istər,
İndi sözünə sənin.
Nəzərlər tavan gəzir,
Baxmır üzünə sənin.

Burnunu dik tutmusan,
Guya ki, bir dənəsən.
Yekə yeyib özünü,
Saldın nə pis günə sən.

Yaxşı söz zəhmət istər,
Dırnağınla qaz gətir.
Bu qədər tərifdənsə,
Duyğulu söz yaz gətir.
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Dünyagir
Hər kəsin bir taleyi,
Qisməti var dünyada.
Kiminə bu gen həyat,
Kiminə dar dünyada.

Biri hey külüng çalır,
Gündəlik çörək üçün.
Biri sərvət toplayır,
Dar günə gərək üçün.

Dövləti var, özünü,
Qoyur dağın başına.
Yuxarıdan yanaşır,
Dostuna, tanışına.

Ətrafına gəc baxan,
Qazanacaq nifrəti.
Mehr-məhəbbət istər,
Bu insan cəmiyyəti.

Yaxın ol, hörmət qazan,
Qonşular arasında.
Adın əbədi qalsın,
Yaxşılar sırasında.

Sənə şərəf gətirməz,
Onun yarımac adı.
Qoyma zəlalət çəkə,
Bu torpağın övladı.

Sən eyş-işrət içində.
Onun günü qaradı.
Bəlkə mərhəm baxışın,
Dərdlərinə çaradı?
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Bəlkə dara düşübdür,
Kəsilibdir əlacı?
Səndən keçən köməyə,
Bəlkə var ehtiyacı?

Dövrəndə qonşulara,
Düşmən kimi baxırsan.
Qonşusuz yaşamağı,
Dünyada son, axır san.

Dərdini danışmağa,
Qonşunun ən pisin seç.
İnsan gor evində də,
Qonşusuz olmasın heç.

Ayağa düşən istək,
Qalxıb başa tac olur.
Bu gün lüzumsuz olan,
Səhər ehtiyac olur.

Var tapıb qoşuldunsa,
Harınlar cərgəsinə.
Bu həyatdır, əzizim,
Hazır ol zərbəsinə.

Milyonlar sahibisən,
Əl tutmağın mümkündür.
Saysız göydələnlərin,
Çoxu sənin mülkündür.

De hansı istəyinə,
Arzuna çatmamısan?
Evlərin var, içində
Bir dəfə yatmamısan.
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Hər tində, hər bucaqda,
Vardı şadlıq sarayın.
Haqqını kəsən olsa,
Ərşə qalxar harayın.

Var-dövlət həsrətində,
Bulunsa da çox insan.
Dünyanın sahibidir,
Gözü-könlü tox insan.

Baş yarar artıq tamah,
Halalı da nəhs elər.
Həyat əbədi deyil.
Sənə yatıb-durmağa,
Bır çarpayı bəs elər.

Xaqanlar öz xalqını,
İllərlə soyub gedib.
Yığdığı xəzinəni,
Axırda qoyub gedib.

Sirdi axirət yolu,
Orda varın da olmaz.
Bircə şey aparmağa,
İqtidarın da olmaz.

Əl çəkib hər nəyin var,
Heyrət ey büt, gedərsən.
Dünyaya lüt gəlmisən,
Dünyadan lüt gedərsən.
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Məzarıstanda
İndi bahar çağıdır,
Gəl-gəl deyir dağ-dərə.
Necə dəyişdi yolum,
Hardan gəldim bu yerə.

Duyğularım özümə,
Sanki kəsilib yağı.
Qarşımda dalğalanır,
Bir insan məzarlığı.

Burda aləm başqadır
Söz üçün yarışırlar.
Bu lal məzar daşları,
Dil açıb danışırlar.

Sən ey göyünən gedən,
Hökmün yeridən dağa.
Bircə dəfə düşübmü,
Yönün qəbristanlığa?

Yazılmamış qanundur,
Elin adəti, dəbi.
Bura ibrət yeridir,
Bura həyat məktəbi.

Məzar var ki, mərmərdən,
Yeri, baxın, başdadır.
Yüz il yaşayıb, amma
Onun həyat tarixi,
Bir cümləynən daşdadı.

Burda sanki özgə yox,
Hamı dostun, tanışın.
Gələndə ağ gətirib,
Bura hər kəs beş arşın.

Sabir Şirvan

152



Ölkələr fəth edənin,
Beşcə qarış yeri yox.
Ölü adlanır hamı,
Burda bircə diri yox.

Getmir ayrı-seçkilik,
Mənəm-mənəm savaşı.
İgid, əfəl dil tapıb,
Burda yatır yanaşı.

Mən onları anladım,
Dili lal, qulağı kar.
Bu hüzünlü məkanın,
Bir başqa məqamı var.

Duymaq istəsən təzad,
Bu yerə təşrif buyur.
Məzar var baş daşını,
Hər gün göz yaşı yuyur.

Məzar var günahını,
Yağış da yuya bilmir.
Ölü duyan həsrəti,
Dirilər duya bilmir.

Məzar var dövrəsinə,
Qızıl güllər əkilib.
Məzar var ətrafına,
Daşdan hasar çəkilib.

Gizlədilib həmişə,
Olan dövləti, varı.
Bəlkə el qınağından,
Gizlədilir məzarı.
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Gora gələn hər kəsin,
Əzizləri vaydadır.
Lap qəbrin qızıla bük,
Hamıyla bir boydadır.

Nə etdinsə dünyada,
Etmisən bura qədər.
Qəbrə vurulan zinət,
Daha hədərdi, hədər.

Məzar var hikmətində,
Əriyir dünya qəmi.
Bəzəyi gül-çiçəklər,
Çox sadədi görkəmi.

Di gəl ki, göz önündə,
Çevrilibdir cənnətə.
Uzaq-uzaq ellərdən,
Gəlirlər ziyarətə.

Mərmər qəbrin sahibi,
Quşu gözdən vurmusan.
Üstünə çardaq çəkib,
Məzara ev qurmusan.

Guya yaxşı qorunsun,
Yağan qardan, yağışdan.
Məgər başqa qəbirlər,
Keçmir payızdan, qışdan?

O sənin istəyindir,
Dörd əl ilə dünyadan,
Yapışıb duran ağa.
Tarix başqa şey deyir,
Əridib zaman-zaman,
Qatacaqdır torpağa.
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“Dünya mənim” deyəni,
Yollar bura gətirə.
Məzarlıq dərs yeridir,
Kim nə görə, götürə.

Yazılmamış qanundur,
Elin adəti, dəbi.
Bura ibrət yeridir,
Bura həyat məktəbi.
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Özü üçün yaşayan
Doğuldun hamı kimi,
Hamı kimi böyüdün.
Nə bir qayğın kəm olub,
Nə əskikdi öyüdün.

Nədir bu vecsiz ömür,
Hardandı soyuq ürək?
Su üzündə qovuqsan,
Kimsəyə olmaz gərək.

Duyğusuz bir daş kimi,
Hər şeyə biganəsən.
Bu azad cəmiyyətdə,
Gəzirsən divanə sən.

Bir köməyin dəymədi,
Nə anana, atana.
Özün üçün yaşadın,
Üzün də yox utana.

Sən ki, insan yarandın,
Vicdan önündə əyil.
Dünya uça, dağıla,
Tükün tərpənən deyil.

Mədəndi dərdi-sərin,
Meylin yalnız altuna.
Hələ bir cənazənin,
Girməmisən altına.

Doğmaların matəmi,
Salammaz səni dərdə.
Qorxmursanmı öləndə,
Cənazən qala yerdə.

Sabir Şirvan

156



Bir könül ovundurub,
Qəlbə işıq saçmadın.
Bir kimsənin qapısın.
Sevgi ilə açmadin,

Ömür qaldı geridə,
Altmışı da haxladın.
Nə bir toyda şənlənib,
Nə bir yasda ağladın.

Məlul-məlul dayanıb,
Ürəkləri yaxırsan.
Ən yaxın adamlara,
Qərib-qərib baxırsan.

Ağırdı məslək yükü,
Buna daşımaq demə,
Tənha keçən ömürə-
Günə, yaşamaq demə.

Hər kəsin öz məramı,
Öz yeri var dünyada.
Hər kəs layiq bilinər,
Bir hörmətə, bir ada.

Sənin tutduğun mövqe,
Bir dərdə deyil çara.
Nə ət oldun, nə balıq,
Əməlin gəlməz kara.

Kimsə heyrətə düşüb,
Çox xəyala dalmasın.
Allah səni yaradıb,
Bu dünya boş qalmasın.
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Reklam
Ağ qaz çöldə, bayırda
Hey fikirli gəzirdi.
Bir dərd onu incidir,
Bir dərd onu əzirdi.

Gəlir gözü önünə,
Ağ iri yumurtası.
Toyuq nə karədir ki,
Beləsin yumurtlasın.

Heyrandı bu ağlığa,
Hətta göydəki Ay da.
Yumurtanın hər biri,
Toyuğun özü boyda.

Yeyəni bu mətahlar,
Bəslər, yağ bəslər kimi.
Ondan çıxan cücələr,
Nizamlı əsgər kimi.

Addımlayır dalbadal,
Baxsan başqa sayaqdır.
Hər səsə, hənirtiyə,
Diqqətlidir, ayıqdır.

Ellər deyən hörməti,
Qəbul etmə çox səthi.
Yeməmisən qaz əti,
Görməmisən ləzzəti.

Kababım ələ düşməz,
Şöhrətim var çox qədim.
Toyuq kimi car çəkib,
Heç kimi bezdirmədim.
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Yumurtlaram sakitcə,
Görmərəm daş ağrısı.
Çün toyuq tək səsimlə,
Vermirəm baş ağrısı.

Səsi qulaq batırır,
Bir toya-düyünə bax.
Verdiyi yumurtaya,
Hayına, küyünə bax.

Ancaq mən intizamla,
Min xəyala dalmışam.
Gözdən, könüldən uzaq,
Künc-bucaqda qalmışam.

Kimin gedir alveri,
Kimi dərddə, azarda.
Yumurtam qəhət olub,
Yoxdur dükan-bazarda.

Bağlanıb bəxt bazarım,
Yumurtam göz neştəri.
Nə alan var, nə satan,
Yoxa çıxıb müştəri.

Bəxtimlə əməllərim,
Zənn etmə çox uyğundur.
Satılan yumurtalar,
Hamısı toyuğundur.

Toyuq dedi, a bədbəxt
Olmasın heç nizamın.
Və yaxud kimə lazım,
O quru intizamın.
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Sən bir zamanı öyrən,
Sağını, solunu tap.
Günahı özündə gör,
Bazarın yolunu tap.

Qaqqıldayıb şövq ilə,
Aləmə səs salıram.
Bu minvalla satışın,
Qayğısına qalıram.

Tərifsiz yoxdur satış,
Hər yetən söz çıxarır.
Görmürsənmi ekranın,
Reklamı göz çıxarır.

Sanma ən dəyərlini,
Tərifsiz kimsə alır.
Xəzinə var gizlidə,
Gizlicə yatıb qalır.

Ümidlə hər yetənə
Baş əyib vermə salam.
İstərsən bazar olsun,
Gərək edəsən reklam.

Sabir Şirvan

160



161

II bölüm
İtha@ar

Payımız var hər acıdan, ağrıdan.
Yalanlara don biçildi doğrudan.
Başçı seçdik dələduzdan, oğrudan,
Bu dünyanın tutammadıq nəbzini.



Çıxdı
Yusif Diriliyə

Qovduq elə biz qaçanı,
Çox vədimiz boşa çıxdı.
Bir arxayın gün aradıq,
Əndişələr qoşa çıxdı.

Arzu sonsuz, dünya yalan,
Könlüm evi oldu talan.
Çox çalışdım bir bağ salam,
Bel vurmamış daşa çıxdı,

Bazar dünya öz nəfində,
Sonu qəmdi hər kefin də.
Görünmədik dost evində,
Ömür gəlib başa çıxdı.
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Eylədin
Tələbəlik dostum Elçin Muradova

Yığıb ürək dostlarını,
Bir guşəyə cəm eylədin.
Nə xoş keçdi bir gecəmiz,
Kababçıya him eylədin.

Olsa da hər işin vaxtı,
Zaman yaydan çıxan oxdu.
Bu süfrədə nələr yoxdu,
Məclis qurdun, dəm eylədin.

Xatirələr çözələndi,
Köhnə yaddaş təzələndi.
Neçə kövrək söz ələndi,
Gözümüzü nəm eylədin.

Bəxtimizdə vaxtsız biçin,
Xiffət çəkdin için-için.
Sağlıq dedin kimlər üçün,
Kimlər üçün qəm eylədin.

Qayğı atlı, biz yubanı,
Görüşməyə fürsət hanı?
Hər anın var öz fərmanı,
Məharətlə çəm eylədin.

Vəsf etmirəm çoxun hələ,
O gecəmiz döndü ilə.
Hayın-küyün qalxdı zilə,
Gah endirib bəm eylədin.

Sabir sənsiz tapmaz aram,
Sən ki varsan, mən də varam.
Bilsən necə minnətdaram,
Dağ dərdimi kəm eylədin.
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Bu dünyanın tutammadıq nəbzini
Şair Əhməd Fərhada

Əhməd Fərhad, şəvə saçlar qar oldu,
Bu dünyanın tutammadıq nəbzini.
Gen dünyamız başımıza dar oldu,
Bu dünyanın tutammadıq nəbzini.

Adı insan, əməlindən qan daman,
Yalançıdan, talançıdan əlaman.
Çörəyimiz daşdan çıxdı hər zaman,
Bu dünyanın tutammadıq nəbzini.

Ha yubandıq, ocaq söndü, köz dedik,
Yaman günün ömrü azdı, döz dedik.
Qeyrət vaxtı şeir yazdıq, söz dedik,
Bu dünyanın tutammadıq nəbzini.

Payımız var hər acıdan, ağrıdan.
Yalanlara don biçildi doğrudan.
Başçı seçdik dələduzdan, oğrudan,
Bu dünyanın tutammadıq nəbzini.

Yox rəftarı, qovğası min gərdişdi,
Sabir ilə cəhl-cidala girişdi.
Ömür gəlib son mənzilə yetişdi,
Bu dünyanın tutammadıq nəbzini.
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Vəli
Qalıb xatirəsi ötən çağların,
Ağrı-acısı da xoş idi, Vəli.
Ürəkdə hər anın həsrəti yaşar,
Könlüm bu həsrətdən üşüdü, Vəli.

Qapıb bəxtimizi qurd, oturmuşuq.
İtirib hamımız yurd, oturmuşuq.
Qaçıb bir guşədə dörd oturmuşuq,
Bir zaman dövrəmiz beş idi, Vəli.

Düzəlməz bir müşkül, çəksən yüz yol ah,
Qismət Allahdandı, Allaha pənah.
İlqara ilqarsız söyləmək günah,
Bu qəhri-qəzanın işidir, Vəli.

Olsa da hər zaman dostu soraqda,
Yasən ömür sürür gözdən uzaqda.
Kişilər baş girlər küncdə, bucaqda,
Oğrular, əyrilər “kişidi”, Vəli.

Durursa müşküllər əncamında var,
Sabirin başına dünya olar dar.
Hər çətin məqamda bizə etibar,
Sədaqət hər şeydən baş idi, Vəli.
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Hələ deyilməmiş 
bir sağlıq durur

Hörmətli dost, gözəl insan, 
81 saylı Yİ MMC-nin
baş mühəndisi Rəsul Cabbarova

Min müşkül yaşayım, çətində olum,
Əhli etibaram dəyişməz yolum.
Sənin səbrin olsun, mənim də pulum,
Darıxma o şişlik, ocaqlıq durur,
Hələ deyilməmiş bir sağlıq durur.

Məclis çox xudmani, insanlar kübar,
Geniş ürəklərin olmaz yeri dar.
Hər ləziz süfrənin öz mətahı var,
Qırmızı narşərab, ağ balıq durur,
Hələ deyilməmiş bir sağlıq durur.

Çərxin tənəzzülü durmasa qəsdə,
Pis günün ötüşər kef-damaq üstə.
Sən ancaq dostların sağlığın istə,
İnşallah, növbədə qonaqlıq durur.
Hələ deyilməmiş bir sağlıq durur.
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Çıxaram mən əməldən
Babam Qaytaran vaxtsız ailə qurduğundan özü yaşlı ikən 

uşaqları körpə imiş. Əlini uşağın başına çəkərək deyərmiş:
“Sən əmələ gəlincə,

Çıxaram mən əməldən”

Dərdləri bir ordu ki,
Dünya deyil gördu ki.
Kim etibar gördü ki,
Kəm səxadan, kəm əldən.

İşlətdisə kələyin,
Hasil olmaz diləyin.
Tale yazan fələyin,
Uçsun evi təməldən.

Çiçək zərif, gül incə,
Şaxta vurar görüncə.
“Sən əmələ gəlincə,
Çıxaram mən əməldən”.
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Köhnə dünya
Gilə nənəm eşidəndə ki, filankəs 

dünyasını dəyişib, bir köks ötürüb deyərdi:
“Dünya mənim deyənin,

İndi gəldim yasından”

Dünya qaçaq görünür,
Adətlərin xasından.
Ha təzə de, qalayla,
Çıxmaz köhnə pasından.

Dinsə zəhər dillidi,
Qınağı qırx, əllidi.
Köhnəliyi bəllidi,
Hamamından, tasından.

Həmdəmidi əyənin,
Qismətidi yeyənin.
“Dünya mənim deyənin,
İndi gəldim yasından.”
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Atam gəlib dünyaya
Atamın adını daşıyan qardaşım oğlu  Əvəzə

Bu bir nizamdır elə,
Tamah bəşərə tələ,
Allahın izni ilə
Adəm gəlib dünyaya.

Bir xəbər dağdan aşır,
İnciklər qonaqlaşır,
Dost-tanış soraqlaşır,
Adam gəlib dünyaya.

Aləm qalıb avara,
Bu dərdi deyək hara?
Hamı yatandan sonra,
Yatan gəlib dünyaya.

“Qızıldan” iki əli,
Zəhməti elə bəlli.
Atam köçüb gedəli,
Atam gəlib dünyaya.
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Zəfərdən soraq
İbtidai sinfi bitirməyi münasibəti ilə

oğlum Cavid keçirilən tədbirdə söyləmək 
üçün bir şeir yazmağımı xahiş etdi

Yurda kiçik əsgərik,
Keşikdə olluq oyaq.
Ağlımız, düşüncəmiz,
Əlimizdə yar-yaraq.

Nəbi, Koroğlu, Babək,
Babalar bizə örnək.
Qismətimiz gül-çiçək,
Uğurumuz çil-çıraq.

Boy atırıq bağ kimi,
Damağımız çağ kimi.
Arxamızda dağ kimi,
Ata-analar dayaq.

Bu gün fidan kimiyik,
Səhərin hakimiyik.
Yola çıxmış gəmiyik,
Hər müəllim bir mayak.

Dünyanın başı qalda,
Qələbə güclü qolda.
Sabirin gözü yolda,
Verək zəfərdən soraq.
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Babasın çox istəyir
Dil açıb kiçik Şəfəq,
İlk dəfə “baba” dedi.
Bu söz sorağa düşdü,
El dedi, oba dedi.

Duyub xain adamlar,
İstotlular, duzlular,
“Baba demək asandır”,
Min bir yana yozdular.

Babası əsəbləşib,
Ucaltdı səsin bir az.
Dedi onun məqsədin
Hər yetirən anlamaz.

Ata, ana, ya nənə,
Hər sözdən olub qaçaq.
Nə çoxdur asan sözlər,
Heç birin demir ancaq.

Görmürsənmi vaxt, bivaxt,
Durub-durub səsləyir?
“Baba” deyirsə, demək,
Babasın çox istəyir.

22.02.2016

Könlümün közü

171



Fəridə
Anasına xəzinə,
Şəkər qatıb səsinə,
Səadət zirvəsinə,
Gedən izdi Fəridə.

Hələ səkkizdi yaşı,
Şəkildi gözü, qaşı.
Fidanın qız qardaşı –
Nazlı, duzlu Fəridə.

Qızların ən incəsi,
Yoxdur ondan heç kəsin.
Dostla bölər tikəsin,
Qəşəng qızdı Fəridə.

Hər işində var nizam,
Deməz “qənirsiz qızam”.
Sənə min dastan yazam,
Yenə azdı, Fəridə.

Yazan Sabir dayıdı,
Taleyin gül payıdı.
İlin bahar ayıdı –
Yaydı, yazdı Fəridə.
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Fidan bala
Fidan bala, səhərlər sən yuxudan tez ayıl,
Yetər tək fidan qalmaq, bütün bağçaya yayıl.
Göz dəyəcək, bədnəzər indi yaman çoxalıb,
Xəbər elə boynundan nənən assın həmayıl.
Günəşin bir parçası gəlib düşüb Bakıya,
Nə İsmayıllı görüb beləsin, nə Cəbrayıl.
Su içməyi var hələ, qızların bulağından,
Baxanı edəcəkdir, şübhəsiz, hayıl-mayıl.
Sənin baş tərifini hələ sonra yazacaq,
Sabir əmin heç zaman bununla olmaz qail.
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Könül
Ünlü müğənni Könül Xasıyevaya

Vədəsiz oxudu neçə nəğməkar,
Hər şeyin vədəsi, dəmi var, Könül.
Sən bu məlahətlə hamıdan başsan,
Sözü deməyin də çəmi var, Könül.

Duyan ürəklərə eyləyib təsir,
Alaysız, qoşunsuz alırsan əsir.
Səsinlə qəlblərdə qurmusan qəsir,
Hər daşda zili var, bəmi var, Könül.

Bu səsin dağ yaran tişəsi vardı,
Bu səsin min adda guşəsi vardı.
Kim nəşə istəsə, nəşəsi vardı,
Kim qəm arzulasa, qəmi var, Könül.

Nəğməkar qızısan sözün, hikmətin,
Zinət lazım deyil, budur zinətin.
O qədər gözəldi səsin, sənətin,
Səsində gözəllik cəmi var, Könül.

Avazın möhtacı, hər çiçək, hər gül,
Səndən öyrənibdi cəh-cəhi bülbül.
Sabir bir təşnə ki, doymağı müşkül,
Nə qədər dinləsə kəmi var, Könül.
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Səyavuş
Elə məhəbbətin yaşadar səni,
Mən deyim səksən də, yüz də Səyavuş.
Kökü könüllərə bağlı sevginin,
Nuru var çöhrədə, üzdə, Səyavuş.

Qılıncı pis kəsmir pisin, yamanın.
Bu bir sınağıdır dövrü-zamanın.
Səni sındırmasın cövrü zamanın,
Yaşar kül altında köz də, Səyavuş.

Sayəndə arzusu dördnala çapıb.
Dirili Qurbani dirilik tapıb.
Daha yoxuşların sonuna çatıb,
Gedir söz karvanı düzdə, Səyavuş.

Od-alov qarssa da balü-pərini,
Pənahsız qoymadın dərdi dərini.
Bakıya “köçürüb” Xudafərini,
Yaşatdın ürəkdə, gözdə, Səyavuş.
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Həkim
Həkim Çingiz Əlizadəyə

Tükənməz sərvətin var,
Görmə dərd, ələm, həkim.
Ürəyin mağar boyda,
Şadlığa gələm, həkim.

Dərd-sərin uzaqlığı,
Həkimin üz ağlığı.
Bəxş elə can sağlığı,
Vəsf etsin qələm, həkim.

Dava-dərmanı boyat,
Loğmanı arxivə at.
Cansıza verdin həyat,
İstədim öləm, həkim.

Qalıbdı sənə əlac,
Dərdlərin sirrini aç.
Dərmana nə ehtiyac,
Sözləri məlhəm həkim.
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Güzdəyin
Güzdək dəmir yol stansiyasının mexaniklərinə

Ərz edim sən də bil, ay Ümüdoğlu,
Yaman qarışıbdı halı Güzdəyin.
Yuxarı bilməsin mən bilənləri,
Tərsinə çevrilər valı Güzdəyin.

Yəqin tanıyırsan Məmmədağanı,
Bir cavab verməyə canı çıxanı.
Zəng edib kefinə doğra soğanı,
Onsuz da kəsilməz qalı Güzdəyin.

Rafiq qardaşın da bitməz nəşəsi,
Kirpi tutmaq olub işi, peşəsi.
Hər axşam varıdı “yarım şüşəsi”.
Gecələr çıxırmış “balı” Güzdəyin.

Yuxudan oyatma bizim Daşqını,
Oyatsan karıxıb sözün çaşqını.
Bəlkə tənbeh edə belə coşqunu,
Yoxmu bir qocası, çalı Güzdəyin?

Sabir istəsə də buluna kamda,
Nə əli mənsəbdə, nə ağzı tamda.
Özün bir təlaş et, saxla nizamda,
Yoxsa çox uzanar dalı “Güzdəyin”.
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Qələmin
Qələm dostum Tariyel Abbaslıya

Saçına dən qoydu, alnına qırış,
Ömrünə illəri yazan qələmin.
Elin bağçasına bahar gətirər,
Yadın gülşəninə xəzan qələmin.

Dastanlar söylətdi, qəlb varaqladı,
Bayatı axtardı, söz soraqladı.
Neçə cığır tutdu, yol ayaqladı,
Hikmət dumanında azan qələmin.

Vətənə xidmətdir qalarsa külün.
Nalan bülbülü var hər açan gülün.
Aləmə car çəkdi elin müşkülün,
O qopuz qələmin, ozan qələmin.
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Birüz
Birüz Atalıya cavab

Əzəldən qaydadır minə dözənə,
İndi də min birə döz, qalıb, Birüz.
Mən dil günahkarı, sən səbri geniş,
Gec olar, güc olar söz qalıb, Birüz.

Dost-tanış uğrunda üz qoyub yenə,
Hər qara, borana sinə gər, sinə.
Demirəm mərd olan çıxar ağ günə,
Dünyada düzlərə düz qalıb, Birüz.

Söz qanan yanında incidi, dürdü,
Çoxu söz verəndə dil-dil ötürdü.
Nakəslər hər işdən xeyir götürdü,
Növbədə beş arşın bez qalıb, Birüz.

Etibar adlanan irs qoyub sələf,
Yaşadaq ənənə olmasın tələf.
Yusif ipək kimi, dostlar naxələf,
Sabirə bir qara üz qalıb, Birüz.
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Desin
(Aysel xanımın timsalında köçən qızlara)

Nur saç işıqlandır, getdiyin ocaq,
Doğub ayım desin, hilalım desin.
Yığılsın toyuna dostlar, tanışlar,
Bir  xeyir-dua da xəyalım desin.

İsməti uca ol, kamalı dərin,
Fəxr edib öyünsün qoy böyüklərin.
Yaşat arzusunu o ürəklərin,
Xoş keçir növrağım, calalım desin.

Kəc söz könülləri etməsin xarab,
Böyüyə itaət sayılar savab.
Yüz sözün birinə dinib ver cavab,
Arxanca qaynanan həyalım desin.

Bu toy xoş müjdədi, küləklər çapar,
Boz Muğan çölləri bərəkət tapar.
Bu evdən o evə səadət apar,
Bütün el ayağı sayalım desin.
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Gördüm
Şair Rafiq Mirzənin 60 illik yubileyinə

Qardaşım, dağların qar vədəsidir,
Həsrətdir bir ilıq tərifə, sözə.
Qoy şoran torpaqlar, yovşanlı düzlər,
Özünü tərifçün soxmasın gözə.

Mən ilham almadım xırda təpədən,
Mənanı zirvənin özündə gördüm.
Tərifə layiqdir ayna bulaqlar,
Hikməti çağlayan gözündə gördüm.

Bir əsər yaratmır hər gələn ilham,
Qisməti qapılmış yalqız kimiyik.
Qış girib araya, bahar görünmür,
Xəzələ bürünən payız kimiyik.
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Gözəllərə
Şair Fəxrəddin Meydanlıya

Əsliylə qurtardı, Leyliylə getdi,
İndi cilvə vurmur söz gözəllərə.
Yüz şeir həsr elə hüsnünə nisbət,
Yazıb misra-misra düz gözəllərə.

Arzuya-istəyə adətlər qəfəs,
Sayda, hesabdadır aldığın nəfəs.
Çəkilmiş haraydı, gecikmiş həvəs,
Nə çox göstərirsən üz gözəllərə.

Qaməti sərv ola, xalı da hindi,
Yaşanmış hiss ilə könlünü dindi.
Yoxuşa dirənib köhlənin indi,
Daha söz yeriyik biz gözəllərə.
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Mənə qalsa
Dirili Qurbani Məclisinin sevilən ağsaqqalı,
əzizimiz Sofu Bilalın 70 illiyinə ehtiramla

Köhnə kişilərin yadigarısan,
Düşəmməz qəlbinə qəm, mənə qalsa.
Sevincin qoy olsun dünyalar qədər,
Əndişən, qarğaşan kəm, mənə qalsa.

Nələr çəkməmişik qoca gərdişdə,
Odur ömrümüzü didən vərdişdə.
Hər çətin məqamda, ən çətin işdə,
Taparsan bir çarə, çəm, mənə qalsa.

Dilində dua var, qəlbində iman,
Yurdun göylərindən çəkilər duman.
Çıxammaz qarşına nadürüst, yaman,
Görəmməz gözlərin nəm, mənə qalsa.
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Sınaq meydanı
“Ümidim peyğəmbər şəfaətində,
Əlim Allahımın ətəyindədir”.

Kərəm Kürqıraxlı

Sınaq meydanıdır bu dünya üzü,
İnsanlar gərdişin ələyindədir.
Kimi sapandına qoyub tullayır,
Kimi nəzərində, gərəyindədir.

Dövranı-qafildir atan həyanı,
Gərçi əndazədən çıxıb ziyanı.
Unudub üqbanı, tutub dünyanı,
Bilmir ki, şeytanın kələyindədir.

Çəkilər hesabı qır qazanında,
Badalaq vuranın, yol azanın da.
Hər kəsin əməli haqq mizanında
Günahı çiynində, kürəyindədir.

Külli-kainatdır itaətində,
Ondan kərəm gördüm darda, çətində,
“Ümidim peyğəmbər şəfaətində,
Əlim Allahımın ətəyindədir”.
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Təbiət
“Təbiət” qəzetinin çıxması münasibətilə

Gəc düşünən qulaq assa səsinə,
Atəşindən donuq qəlbi isinə.
Hər səhfəsi açılmamış xəzinə,
Təbiətlə üz-üzədir “Təbiət”.

Qönçə idi, pardaxlandı açıldı,
Hər sətirdən qəlblərə nur saçıldı.
Günəş oldu, qaranlıqlar qaçıldı,
İndi üzü gündüzədi “Təbiət”.

Saf düşünər, yoxdu dərdi, mərəzi,
Yaxın qoymaz qəbahəti, qərəzi.
El gözünə ellər deyib tərəzi,
Oxucuyla göz-gözədi “Təbiət”.

Uzaq idim, xəbərsizdim, yoxudum,
Yusif verdi üç sayını, oxudum.
Elə bil ki, müşkü-ənbər qoxudum,
Müxtəsəri, möcüzədir “Təbiət”.
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186

III bölüm
Poemalar

Oldum qərinələr səyahətində,
Təksən, Azərbaycan, dəyanətində.
Bu daşın, torpağın hekayətində,
Daşlaşmış möhtəşəm keçmişin yaşar,
Hər saxsı parçası tarix danışar.



Qarabağ qan ağlayır
Bəzən şəkər, bal dadan,
Bəzən zəhər, ağıdır.
Əllər qurub yaradır,
Əllər vurub dağıdır.

Ölçülməmiş hər addım,
Geci-tezi səhv olur.
Yüz illərə tikilən,
Bircə günə məhv olur.

Pis adam pis fikirdən,
Bir yorula, usana.
Niyə qənim kəsilib,
Axı insan insana?

“Beşgünlük” bir dünyada,
Bu qan-qada nə lazım.
Qurtarmaz ac tamahdan,
Ha danışım, ha yazım.

Dərdimə ay biganə,
Bir sən də yan, ağlayır.
Əsirdi həm Şuşada,
Xankənddə xan ağlayır.
Birləşib bir olmayan,
Gör neçə can ağlayır.
Oğulsuz, qızsız qalıb,
Qarabağ qan ağlayır.

***

Açsan tarixləri sən varaq-varaq,
Türkün bayrağıdır ən uca bayraq.
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Şumerdən başlanır tarix dedilər,
Məni zaman-zaman bölüb yedilər.
Səsim eralardan, uzaqdan gəlir,
İzim Qobustandan, Azıxdan gəlir.
Hər daşı qaldırsan altda var izim,
Fəqət unutqanlıq olub mərəzim.
O mərəz yol gəlir neçə yüz ildi,
O mərəz tarixə səf-səf düzüldü.
O mərəz qoymadı məndə hal qala,
Barı İrəvanda bircə xal qala.
Uddu nəbiləri, uddu Həcəri,
Mərəz girov qoydu Basarkeçəri.
Dağıldı qoynundan dostum, əzizim,
Qoynu cənnət bağı Dərələyəzim.
Yaman əsir düşüb Göyçə dardadı,
Dədə Ələsgərin qəbri hardadı?
Xəbər ver kül altda qalan qorumdan,
Xəbər ve Mehrimdən, Zəngəzurumdan.
O mərəz dəfn edib, sonra əl çalar,
O mərəz bütövü bölüb parçalar.

***

Bu gün dünənkindən gec gəlir səhər,
Gəlir, amma yaman gəc gəlir səhər.
Zülmət içindədir bütün kənd-kəsək,
Az olar buna biz dəhşətdir desək.
Ürəkdə düşmənə sonsuz kinləri,
Tərk edir bu kəndi son sakinləri.
Kiminin kül olub dövləti, varı,
Kiminın tövlədə qalıb davarı.
Səmada güllələr od-alov saçır,
Hər kəs öz canını götürüb qaçır.
Gözlər qan ağlayır, sinələr dağlı,
Ulayır bir köpək zəncirdə bağlı.
Dövran sitəmkardi, fələksə alçaq,
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Yaranmış bəşərin qismətinə bax.
Ac-susuz, boş həyət, bir də boş eyvan,
Neyləyər zəncirdə o dilsiz heyvan.
Bunu düşündükcə sahibi haman,
Od tutub odlanır bu hala yaman.
Qaranlıq olsa da ömrünün sonu,
İtinin taleyi yandırır onu.
Gedir, gedə-gedə fəryad qoparır,
Gedir özüylə bir dərd də aparır.
O gecə bir elin gözü nəm idi,
O gecə bu kənd bir cəhənnəm idi.

***

Silahlı basqını sanmayaq hünər,
Vicdanlar susanda güllələr dinər.
Çirkin siyasətin hey yaya-yaya,
Bir yeni faşizm gəlir dünyaya.
Fikri bir taundur, adı erməni,
Gəlir yaranışdan türkün düşməni.
Gəlir üzdə fağır, niyyəti hədə,
Gəlir ki, soldursun gülü qönçədə.
Guya özün türkdən gəlir qoruya,
Körpə türk uşağın yığıb boruya
Ağzın qaynaq edib bağlamaq üçün.
Gəlir sinələri dağlamaq üçün.
Düşmən qabağında biçarə, dustaq,
Ümidi üzülmüş o qıza bir bax.
Düşməmiş ismətdən, ardan, həyadan,
Sıçrayıb özünü atır qayadan.
Həcərdi, Nigardı, Tomris odur, o,
İsməti hər şeydən uca tutur o.
Bəs bu vəhşiliyin nə qoyaq adın,
Düşmən süngüsünə tuş gələn qadın,
Yaralı quş kimi həyəcanlıdır,
Tək özü can vermir, ikicanlıdır.
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Hələ doğulmamış ən gənc şəhidi,
Erməni zülmünün oldu şahidi.
Hər qəmi dünyanın çiyninə bir yük
Xocalı dərdi var, Xatundan böyük.
Orda bir gecədə bir şəhər viran,
Orda körpələrə olmadı aman.
Orda baxmadılar borana, qara,
Ədalət çəkildi boğazdan dara.
Bu ağrı, bu sitəm çoxdan tanışdı,
Zülmün kimliyini mənə danışdı.
Gücün nə zamanda, nə də vaxtdadı,
Bu dünya dediyin bir nərtaxtadı.
Deyildir hünərin nə qan, nə qada,
Zər tək oynadırlar səni dünyada.
Sözdə əzabkeşsən, məkri bir ümman,
Qoltuqda yaşadın hər vaxt, hər zaman.
İşin nə qadasız, nə qansız olar,
Qoltuğa sığınan amansız olar.
Hər xəstə fikrinə tapırsan dəstək,
Qurd basar, deyiblər, arxalı köpək.
Gülzara bürünər sənsiz bu cahan,
Harda erməni var, orda axır qan.
Yurdlar dağıtmaqdır mənfur niyyətin,
Bayquş sənətidir peşən, sənətin.
Vicdanın ləkəli, hünərin qələt,
Qulağıkəsiklər yetirən millət.
Neçə diqqət çəkdi, fikir əylədi,
Sənə layiq sözü Puşkin söylədi.
Dördnala çaparaq xəyanət atın,
Sənin o şərəfsiz Səhl Sumbatın
Yenilməz Babəki verdi güdaza.
Mənə səndən gələr, gəlsə hər qəza.
Min dona düşərək gah sağdan, soldan,
Bəzən özümü də çıxartdın yoldan.
Bu yaxın keçmişə eyləsək səfər,
Sənin fitfan ilə odur, Mir Cəfər
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Düşünən başları üzdü, üyütdü,
Bir ikən nifrətim min-min böyütdü.
Bax elə beləcə illərlə mənim,
Öz əlim özümə kəsildi qənim.
Hərəsi bir cürə dağıdar, talar,
Sapı özümüzdən olan baltalar.
Gör düşüb-çıxmışıq neçə oyundan,
Çünki başçı seçdik qurda qoyundan.
Belə söyləmişdi atalar, belə,
Atalar deyəni bir şüar eylə:  

Mən aşıq Ordubada,
Yol gedir Ordubada,
Sərkərdə igid olsa,
Heç verməz ordu bada.

***

Yolda canlanma var, yollar yaşıyır,
Yollar gecə-gündüz nalə daşıyır.
Yolda gedən köçün ağı, qarası,
Bu köçün kəsilmir ardı, arası.
Analar ayrılıb öz balasından,
Babək uzaq düşüb Bəzz qalasından.
Bir el bu yol ilə daşlanıb gedir,
Yoxsa tənəzzülü başlanıb gedir?
Bu yerdə, ey şair, saxla sorğunu,
Burda insan oğlu fikir yorğunu.
Düşdük dondan-dona, min bir sifətə,
Nur ola bilmədik gələn zülmətə.
Süqutu başlanan nəhəng kimiyik,
Təlimə öyrənən pələng kimiyik.
Dağlar yara bilmir daha tişəmiz,
Əldə gələn payı güdmək peşəmiz.
Bu yurddaş baş alıb bəs hara gedir?-
Fərmanı verilib o dara gedir.
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Gedir ki, kimdənsə bir yardım “çala”,
Gedir ki, qaçqınlıq damğası ala.
Yağışdan qoynunda min şoran gölü,
O ilanmələyən boz Muğan çölü,
Açıb əjdahatək, açıb qoynunu,
Seyr edir insanın min bir oynunu.
Qış yurduna gedir yayda qalmağa,
Gedir alaçıqdan şəhər salmağa.
Bu yurd döyüşlərdə şəhidlər verib,
Hünəri dağ boyda igidlər verib.
Verib ki, torpağı eyləsin vətən,
İştaha düşməsin hər yoldan ötən.
Dünya igidlərin bir can bazarı,
Hər kənddə, şəhərdə şəhid məzarı,
Artıb cərgə-cərgə sıralandılar,
Beləcə ürəklər paralandılar.
Sorsan ermənidə bu güc haradan?
Silah “sarı”dandı, muzdlu “qara”dan.
Baxırsan hər tərəf şəhid məzarı,
Bura bir qocanın düşüb güzarı.
Sanki qaçaqaçdan yoxdu xəbəri,
Bu da bu qocanın gücü, hünəri.
Odur asta-asta gəzib dolanır,
Gəlib bir məzara yaxın dayanır.
Dodağı altından pıçıldayaraq,
Deyir bu sözləri, deyir bu sayaq:

Şəhidlərim vətən üçün verdi can,
Məsəl var ki, yerdə qalmaz nahaq qan.
Hər məzardan bir səs gəlir: -“intiqam!”
Bu çağırış, vətəndaşlar, bizədir.

Qönçə imiş gün görməyib ləçəyi,
Nə çox sevir qara torpaq göyçəyi.
Yar döşünə taxacaqdı çiçəyi,
Öz sinəsin al çiçəklər bəzədi.
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Bir qaydadı çəkə zindan, görə dar,
Xəzan bilməz saf məhəbbət, düz ilqar.
Bu məzarda Vətənə bir sevgi var,
Yüz il keçə boyatımaz, təzədi.

***
Sonra yavaş-yavaş çəkilib gedir,
Torpağa hünər tək əkilib gedir.
Gedir ki, baharda min olub gələ,
Gedir qarlı qışa gün olub gələ,
Əridə Vətənin həsrət buzunu,
Yurda oğul ola illər uzunu.

***
Könlüm hər çətini həm asan istər,
Bir gün əsirlikdən qurtulan əsgər
Xəbər gətirmişdir həmin qocadan,
Xəbəri şəst ilə dedi ucadan.
Qoca silahlanıb elə həmin gün,
Döyüşə yollandı qayğılı, üzgün.
Qana-qandı deyir, nifrət edir gah,
Dilində intiqam, əlində silah.
O son gülləyəcən durdu döyüşdü,
Sonra yaralandı və əsir düşdü.
Qocanı asdılar qoca çinardan,
Ölüm igidləri salmaz vüqardan.
O son məqamında, o son anında,
O qoca aslanın oldum yanında.
Xoşbəxtəm, ölümə gülürəm dedi,
Ölsən də yurdumda ölürəm dedi.

***

Vətəndaş qayğılı, Vətən yaralı,
Bu da bir zamandı ağlı, qaralı.
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Yenilməz bu millət bir gün bac alı,
Getdi Cəbrayılım, getdi Xocalı.
Getdi şöhrət qalam Şuşa adında,
Ağdamı, Laçını saxla yadında.
Hər qarış torpağı igid qanıdı,
Niyyətin dünyaya səni tanıdı.
Kəlbəcər baharda min büsat qurdu,
Zəngilan, Qubadlı nəbilər yurdu.
Olmaz yad ayaqlar altında tapdaq,
Füzuli adlanan o cənnət torpaq,
Bir gün öz əzəli sahibin istər,
Görərsən ki, getdi zəhmətin hədər.
Xəbərin olsun bu gərdişi çarxdan,
Bir də axıb gələr su gələn arxdan.
Əndişə nə olsa bil təhəri var,
Hər düşən axşamın bir səhəri var.
Məkirli könüldə qəm görmək istər,
Şair o səhəri
həm görmək istər.
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Qarabağ şikəstəsi
Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda
şəhid olmuş Sahib İslam oğlu
Quliyevə ithaf olunur

Proloq
Dağların qoynunda bir el yaşayır,
Ayağı arandı, başı yaylaqlar.
Burda qayalardan sızıb çağlayır,
Torpağa can verən ayna bulaqlar.

Burda təbiətin öz aləmi var,
Canıdır duyğusuz, hissiz kəsin də.
Əlvan mənzərələr, yaşıl yamaclar,
Saxlayır bəşəri cazibəsində.

Bürüyüb hər yanı atışma səsi,
Burdadır cəbhəni böldürən, bölən.
Səhərdən başlanmış bir döyüş gedir,
Nə bir yaralı var, nə də bir ölən.

Uşaqlar bölünüb iki dəstəyə,
Səngərə çevrilib hər qaya, hər daş.
Oyuncaq silahlar “qaqqıldaşırlar”,
Beləcə ötəydi kaş bütün savaş.

Bircə arzusu var hər oyunçunun,
Mirələm dəstəyə götürsün onu.
Onun təlaşıyla keçən “döyüşdə”,
Sözsüz qələbədir oyunun sonu.

Sonsuz bir ümmandır uşaq arzusu,
Zəfərə aparan istək, həvəsdə.
Gedir “Dava-dava” oyunu bu gün,
Səhərə uzanan yolların üstə.
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Uşaqlar bölünüb iki dəstəyə,
Səngərə çevrilib hər qaya, hər daş.
Oyuncaq silahlar “qaqqıldaşırlar”,
Kaş belə ötəydi cahanda savaş.

I
Yazıb şüar eylədi,
Yurdun hər qəzetçisi.
Oğul düşmən çəpəri,
Oğul yurd gözətçisi.

Bir qaydadır hər insan,
Özünə arxa bilər.
Dua edib Allahdan,
Xeyirxah oğul dilər.

Ey oğul arzulayan,
Diləmə savab üçün.
Qeyrətli oğul gərək,
Düşmənə cavab üçün!

Hər döyüşçü şəninə,
Abidələr yapılar.
Düşmənə cavab üçün,
Belə qoçaq tapılar.

Qısa ömür yolunda,
Hər addımı bir aləm.
Sənəd adı Sahibdi,
Dillərdəsə Mirələm.

Alanda qara bulud,
Ölkənin başı üstün,
Dünyanın hər zadından,
Vətənin daşı üstün.
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Pərakəndə döyüşlər,
Getdi dağda, aranda.
Hələ milli ordunun,
Olmadığı zamanda.

Hər gün bu qara torpaq,
Neçə insan yeyirdi.
Verilən hər bir şəhid,
“İntiqam al!” -deyirdi.

Neçə şəhər, neçə kənd,
Atəşlərə qalandı.
Düşmənin qabağında
Könüllülər, polislər,
Sinə gərib dayandı.

Almaq üçün intiqam
Bura münasib yerdi.
O, polis şöbəsində,
Nəhayət işə girdi.

Atıldı döyüşlərə,
Gənc yaşında şir kimi.
Bu torpağın hər daşın,
Qoruyurdu pir kimi.

Bu torpaq koroğlular,
Nəbilər yurdu idi.
Tək canıyla Mirələm,
Özü bir ordu idi.

Hərdən zilə qalxırdı,
Səngərdən onun səsi.
Sanki layla çalırdı,
Qarabağ torpağına,
“Qarabağ şikəstəsi”.
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Səs ona yadigardı,
Əcdadından, soyundan.
Bu səslə qurtulubdur,
Min məkirli oyundan.

Bu səs qəlb ovsunlayıb,
Müşki-ənbər qoxuyar.
“Segah”ı, “Şikəstə”nı,
Qarabağlı oxuyar.

Muğamın hər pərdəsi,
İşğalçıya, düşmənə,
Nifrət, kin bəsləyirdi.
Bununla da o belə,
Döyüşçü dostlarını,
Döyüşə səsləyirdi,

Bəzən də dostlarına,
Üz tutardı: - Düz deyin,
Təkcə mən oxuyuram,
Bir ağız da siz deyin.

Hər yandan etirazlar,
“Olmaz-olmaz” ucalır.
- Yadellidən, düşməndən,
Sənin səsin bac alır.

Qələbəyə, zəfərə,
Sənin səsin “Cəngi”dir.
Sənin səsin yağını,
Geri salır, ləngidir.

Beləcə qovuşardı,
Gün-günə, aylar aya.
Gör nələr törədəcək,
Bu fələk saya-saya.
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II

Ən yüksək məqamda çəkilir adı,
Hünər təcəssümü, güvənc yeridir.
Günəş tək doğubdur elin bəxtinə,
Şaxta könüllərin buzun əridir.

Əlinə avtomat aldığı gündən,
Qarabağ sevinci, Qarabağ qəmi.
Gəzir eldən-elə söhbəti, sözü,
Hər kəsin dilinin əzbəri kimi.

Üç nəfər bir yerə cəm olanda da,
Söylər mərdliyindən, ya sərtliyindən.
Yolçular yolları qısaltmaq üçün,
Deyər Mirələmin igidliyindən:

Dağılır cərgəsi, pozulur səfi,
Düşmənin üstünə nə zaman gedir.
Şöhrəti yayılır diyarbədiyar,
Döyüşdən-döyüşə qəhrəman gedir.

Dinib danışmırsa sanma ki, susdur,
Günəşli gündüzdür, qara kabusdur.
Ən çətin zamanda dostlara dostdur,
Yağıya bir cəllad, bir yaman gedir.

Güvənər elinə çələng alanda,
İgid darda qalmaz Simurq olanda.
Vətəndaş birləşib yumruq olanda,
Vətən göylərindən çən-duman gedir.
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***

Hamar yol tanımır el məhəbbəti,
Sevgini qazanmaq çətindən çətin.
Yolları hey oddan, alovdan keçər,
Min qilü-qalı var artan şöhrətin.

Zülmət gecələrin səhəri kimi,
Hər gələn gündüzün bir axşamı var.
Çox da bel bağlama qismətə, bəxtə,
Parlayan talenin sönən şamı var.

Düşmən kəşfiyyatı məlumat alıb,
Plan hazırlamaq, tor qurmaq gərək.
Orduda Mirələm böyük qüvvədir!
Cəsur döyüşçünü susdurmaq gərək!

III

Döyüşlər səngiyib...
komandir bu gün,
Siyasi dərs keçir igidlərinə.
Gözündə ucalır Vətən büsbütün,
Xəyal qanadında gedir dərinə.

Hərbin sirlərini deyir aramla,
Danışır müqəddəs zəfər yolundan.
Dönüb min yol keçir xəyallarında,
Gələcək uğurlu səfər yolundan.

Daşıyır Vətənin möhnəti kimi,
Hər kəsə hakimdir bu hiss, bu duyğu.
Cəbhə insanlara ən çətin müşkül,
Cəbhə insanlara ən böyük qayğı.
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Alır Mirələmi qoynuna bir dərd,
Ağrı qismətinə, adına düşür.
Xəyallar aparır cox uzaqlara,
Tarixi torpaqlar yadına düşür.

Qalxıb söz istəyir danışmaq üçün,
İrəli yeriyir o asta-asta.
Çevirir üzünü silahdaşlara,
Dili nitq söyləyir, ürəyi yasda:

Qoymayın vətəndaşlar,
Bölünüb bənd-bənd vətən.
Doğranmış torpaqları,
Eyləyək cənnət vətən.

Bağlanıb hər yol, iriz,
Sevinci, dərdi əziz,
Borçalı, Göyçə,Təbriz,
Bir tərəf Dərbənd vətən.

Olmayaq başsız bədən,
Qarabağ gedir əldən.
Silahlan, heç kimsədən,
Götürmə minnət, vətən.

Dünyanı düşmənə dar,
Eyləmək çarəsi var.
Hər qızın Həcər, Nigar,
Hər oğlun bir mərd, vətən.

Durmaram olsam çolaq,
Müjdəni verrəm soraq,
Dolanıb oymaq-oymaq,
Gəzərəm kənd-kənd, vətən.
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Kim sökdü, kimlər tikər,
Xiffətin yurddaş çəkər.
Hər ovuc qumun şəkər,
Hər daşın bir qənd, vətən.

IV
Düşmən silahlanıb dişinə qədər,
Ən uca mövqelər ixtiyarinda.
Erməni lobbisi çalışmır hədər,
Rusiya cəbhəyə töküb varın da.

Dünyada siyasi oyunlar gedir,
Maraq çevrəsində BMT, ATƏT.
Ədalət umduğun uca kürsüdən,
Yalan vədlər gəlir haqlıya fəqət.

Mütləqdir zəifə güclünün hökmü,
Əldən verməyəcək qalibiyyəti.
Kiçik dövlətləri həzm eləməkdir,
Böyük dövlətlərin fikri, niyyəti.

Silah bazarında şıdırğı alver,
Nəhəng dövlətlərmiş “yaradan”, ”quran”.
Birinə qırıcı təyyarə satır,
Başqa birisinə təyyarəvuran.

“Siyasi fahişə” adlı diplomat,
Axşam təkzib olur səhər dediyi.
Körpələr can verir “kəramətindən”,
Sovxadır geydiyi, zəhər - yediyi.

Düşmən silahlanıb dişinə qədər,
Ən uca mövqelər ixtiyarında.
Erməni lobbisi çalışmır hədər,
Rusiya cəbhəyə töküb varın da.
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V
Yağı zəbt eləyib yüksəklikləri,
Atəş altındadır şəhərlər, kəndlər
Zəngin təbiətli azad ellərin,
Üzünə bağlıdır bərələr, bəndlər.

Komandan veribdir, nəhayət, qərar:
“Düşmən çıxmalıdır öz mövqeyindən!”
“Şişqaya” uğrunda döyüşlər gedir.
Vətən dar ayaqda keçsin nəyindən?

Hələ dövlətimiz ilk addım atır,
Hələ yaranmaqda milli ordumuz.
Vətən nəhəglərin əhatəsində,
Sınaq qarşısında doğma yurdumuz.

Əlindən bir an da qoymayır yerə,
Silahı Mirələm bir həmdəm sanır.
Vətən torpağında məhv olan gülə,
Vədəsiz soluxan çiçəyə yanır.

Yağdırır üstünə güllə yağışı,
Macal vermir düşmən gözün açmağa.
Ölür daşnakların arzu-muradı,
Artıq hazırdılar durub qaçmağa.

Ordumuz üç yandan hücum başlayıb,
Düşmənin ümidi üzülüb daha.
Dağlardan kəndlərə atdığı toplar,
Anlayır... oturub ona cox baha.

Polis qüvvələri gedir inamla,
Sağdan könüllülər hücuma keçir.
Kiçik dəstələrlə milli ordumuz,
Sol yandan uğurlu bir mövqe seçir.
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Məhv olan əsgəri hesaba gəlməz,
Tutduğu mövqedən çəkilir dala.
Dəyməz itkisinə qazandıqları,
Niyyəti başına gətirib bəla.

Toplar guruldayır, tanklar yeriyir,
Dağlara yayılır səsi, sədası.
Batıb gəlmələrin qızıl qanına,
Qarabağ torpağı, cənnət adası.

Mirələm vuruşdan vəcdə gələrək,
Yeriyir birbaşa düşmən üstünə.
O, yadellilərin, işğalçıların,
Susayıb qanına, dolub qəsdinə!

Silahdaşlarının: -“Ehtiyatlı ol!” -
Çağrışı qarışır atəş səsinə.
Deyir: - İşğalçıya verdiyimiz dərs,
Bir görk olmalıdır Yer kürəsinə!

Cox keçmir qarşıda sərt qayalıqlar,
İrəli getməyi çətinləşdirir.
Ömrü döyüşlərdə keçən əsgəri,
Ağır döyüş yolu mətinləşdirir.

Düşünür komandan... artıq hücumu,
Davam etdirməyə çatışmır sursat.
Bircə yolu qalıb; indi çalışır,
Əsgərlər döyüşdən çıxsın salamat.

Komandan əmr edir, dayanır hücum,
Gərəksiz itkilər olmasın ağrı.
Mirələm barışmır bu ehtiyatla,
Soxulur düşmənin içinə doğru.
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Yeni kömək gəlir qarşı cəbhəyə,
Düşmən əks hücuma keçir bu zaman.
Onu döyüşlərin qızğın çağında,
Bir namərd gülləsi haqlayır yaman.

Bizim qüvvələr də itki verərək,
Döyüş meydanından çəkilir geri.
Yaralı Mirələm düşmən tərəfdə,
Dostlar arasında görünür yeri.

Atır bir qayanın arxasından o,
Qırdığı düşmənin bilinmir sayı.
Hələ patrondaşda qalan güllənin,
İstəmir biri də getsin havayı.

Susur avtomatı əldə, nəhayət,
Bir daşnak hiss edir bu fəlakəti.
Gəlir Mirələmin üstünə tərəf,
Ehtiyat içində hər hərəkəti.

Tullayıb silahın, al qan içində,
Ucaldır Mirələm qəmli səsini.
Silahsız yeriyir düşmən üstünə,
Oxuyur “Qarabağ şikəstəsi”ni.

Vahimə bürüyür gələn əsgəri,
Əlində tutduğu avtomat əsir.
Ölümün gözünə dik baxan kəsin,
Cürəti düşməni qılınctək kəsir.

Bu zaman yağının nişan alaraq,
Atdığı güllələr tuş gəlir ona.
Vətənçün vuruşan bir insan ömrü,
Bir igid həyatı yetişir sona.
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Köçsə də dünyadan bir şəhid kimi,
Əməli müqəddəs, çöhrəsi bəyaz.
Matəmə bürünür, qaralar geyir,
Bu köçə təbiət edir etiraz.

Üz tutub göylərə fəryad qoparır,
Matəm içindədir hər qaya, hər dağ,
Ağılar söyləyir bu müsibətə,
O pərişan palıd, bu yaşıl budaq.

“Mən aşıq ulu dağlar,
Çeşməli, sulu dağlar,
Burda bir igid ölüb,
Göy kişnər, bulud ağlar.”

***

Çərxin sitəmindən, dövrü-cəfadan,
Gedir bir taleyi, bəxti kəm gedir.
Nakam gedişiylə qalan ellərə,
Siqləti dağ boyda qoyub qəm gedir.

Yetdi imdadına, olsa hayanda,
Sandı bir xoşbəxtdir elin duyanda.
Bəxş edib dünyaya qədəm qoyanda,
Nə ki şadlıq, sevinc, olub cəm gedir.

Mətindi alanda yağı sağ-solun,
Qorxu mücahidin bükəmməz qolun.
İndi də tutubdur şəhidlik yolun,
Ta mərdi-mərdanə Mirələm gedir.
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VI
Ötür bir neçə gün; bu faciədən,
Nisbi sakitlik var cəbhədə indi.
Əsir şəhidləri dəyişmək üçün,
Silahlar dayanıb, elçilər dindi.

Mülayim danışır, mülayim dinir,
Hər iki tərəfdən nümayəndələr.
İnsanin həyatın silahla alıb,
Sonra da dəyişir onu bəndələr.

Bu kimdir? - Soruşur dönərək daşnak,
Bir şəhid heyrətə gətirib onu!
Döyüş meydanında cəsarət görüb,
Getmir xəyalından vuruşun sonu.

Adı Mirələmdir, dillər əzbəri,
Deyərək bizimki izahat verir.
Vətəni uğrunda keçdiyi bu yol,
Ömrünə əbədi bir həyat verir.

Erməni devikir təlaş içində,
Sanki doğmasına qəbir qazılıb.
Güclə pıçıldayır: Döymə həriflə,
Onun ki, qoluna “Sahib” yazılıb.

Şəhidlik mülkünə Sahibdir, bəli,
İki ad daşıyır bizim qəhrəman.
Yağı yön çevirir silahdaşına,
Bir az ciddiləşir görkəmi haman.

Bulayır başını təəssüf ilə,
Göbələk görkəmi şişman görünür.
Şəhidi vaxtında tanımayıbdır,
Odur, əməlindən peşman görünür.
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Epiloq

Bir şəkil asılıb dərs otağından,
Hər kəsin diqqəti-nəzərindədir.
Bir şəkil asılıb dərs otağından,
Mükəddər baxışlar üzərindədir.

Müəllim danışır iftixar ilə,
Bu dərd ürəklərə göz yaşı tökür.
Şəhid Mirələmin döyüş yolundan,
Sinifə şərəfli bir kədər çökür.

Duyub düşündükcə qəhrəmanlığın,
Hər şagird vüqarı coşqun bir dəniz.
Şəkildən boylanan cəsur döyüşçü,
Hamıya doğmadır, hamıya əziz.

Yaşar xəyallarda, xatirələrdə,
Qəmlə keçən illər, ötən fəsillər.
Onunla öyünər müasirləri,
Onunla fəxr edər gələn nəsillər.

Bir ömür qazanar, əbədiyaşar,
Kim Vətən uğrunda versə canını.
Hər şagird qəlbində, xəyallarında,
Yaşadar zamanın qəhrəmanını!
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Azərbaycan
Proloq

Oldum qərinələr səyahətində,
Təksən, Azərbaycan, dəyanətində.
Bu daşın, torpağın hekayətində,
Daşlaşmış möhtəşəm keçmişin yaşar,
Hər saxsı parçası tarix danışar.

Başın az çəkməyib qanlar, qadalar,
Tarixinə varan könül od alar,
Hər gizli guşəndə viran odalar.
Oldun hədəfində qəsbkarların,
Məhvə, məşəqqətə həvəskarların.

Burda dövlət olub Manna bir zaman,
Midiya, Əhəməni təxti rəvan.
Olub Atropaten, yaranıb Alban,
Tarixin müxtəlif dövrlərində,
Çökübdür zamanın cövrlərində.

Əsib yurddan yurda sərt küləklərin,
Açdı eraların hər örtüklərin.
Burda məskun olan şanlı türklərin,
Şumerlər olubdur ulu əcdadı,
Hər xalqdan qədimdir, ucadır adı.

Keçib etiqadım oddan, atəşdən,
Gəlir Avestadan, gəlir Zərdüştdən.
Tükənməz od alıb göydə günəşdən,
Oldun Odlar yurdu, Odlar diyarı,
Hər daşın yurddaşın dövləti, varı.
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Ötüb zaman-zaman dardan, çətindən,
Keçmisən dövranın siyasətindən.
Əl çəkib atəşə ibadətindən,
Sən İslamda tapdın öz inamını,
Ali inamını, düz inamını.

Vətən yetirsə də hər dürlü nemət,
Kamil insanıdı ən böyük sərvət.
Kiçiyə ehtiram, böyüyə hörmət,
Bizə miras qalıb Dədə Qorquddan,
Ürək heç doyarmı bu qədim yurddan?

Ey könül, düşməmiş eşqdən, həvəsdən,
Coşan duyğuları çıxart qəfəsdən.
Söz ki, yurddan düşdü demərəm pəsdən,
Sədası qoy uzaq ellərə düşsün,
Vətənin şöhrəti dillərə düşsün.

Şimali Azərbaycan
Qalsan da cəngində acı rüzgarın,
Əyilməz qürurun, sınmaz vüqarın.
Bağlarda barın bol, dağlarda qarın,
Tükənməz nemətin var, Azərbaycan,
Sərvəti aləmə car Azərbaycan.
Xəzanda keçsə də yüzilliklərin,
Gözümdə gülşəndi xəzəlliklərin.
Sən ki, məskənisən gözəlliklərin,
Hüsnünü sevməyən qəsd eləyibdir,
Səni Səməd Vurğun vəsf eləyibdir.
Abşeron bir sənət, şeir məkanı,
Tutub günbatandan ta gündoğanı,
Bilgəh zəfəranı, Hövsan soğanı.
Bakı Xəzər boyda neft dənizi,
İftixar qoynunda gəzdirir bizi.
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Qobustan möhtəşəm şanım, şöhrətim,
Gördüm qayalarda bitdi heyrətim.
Bir açıq muzeydi qədimdən qədim,
Uzaq keçmişimdi daşa yazılıb,
Daşlaşmış tarixim başa yazılıb.

Bu yaşıl meşələr, bəhrəli bağlar,
Səni bu torpağa, bu yurda bağlar.
Gözümdə cənnətdi səfalı dağlar,
Uca zirvələrin qarlı çalması.
Süfrəyə bəzəkdi Quba alması.
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Gəlirsə xoş ətri tavadan, artıq,
Faydası dərmandan, davadan artıq.
Xörəyə tam verər ədvadan artıq -
Xaçmaz pomidoru mətbəxin dadı,
Bu dadın hikməti torpağındadı.

Baxsan Xan sarayı bir tamaşadı.
Keçmişi şöhrətlə, şanla qoşadı,
İnsanlar mehriban, məhrəm yaşadı.
Burda doğmalaşır özgə də, yad da,
Şəkinin halvası, ləhcəsi dadda.

Zirvələr vüqarlı, insanlar mətin,
Bu yurdu sevməmək çətindən çətin.
Yoxdu bərabəri bu səltənətin.
Qozu, şabalıdı, fındığı Qaxın,
Payızda xəznədi hey axın-axın.

Qoy fitnə-fəsadda bulunmasın şər,
Urvatda olanı ucaldar bəşər.
Çox olan qaydadı qiymətdən düşər,
Naftalan nefti dünyada təkdir,
Həsəd çəkənlərin dili gödəkdir.

Nizami dühasın kitabət eylə,
Gələn nəsillərə əmanət eylə.
Dərdli tarixinə səyahət eylə,
Qərib darvazanın, qədim hasarın.
Dadsana pendirin Gəncəbasarın.

Saf suyu, havası, saf təbiəti.
Güc verib geridə saxlayır əti.
Daddınsa bir şübhən olmasın qəti,
Dünyanın ləzzəti, damağın dadı,
Gədəbəy kartofu damağındadı.
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Gəzir Daşkəsənin sözü-sorağı,
Qızılın, dəmirin, misin yatağı.
Yaxından, uzaqdan gəlir qonağı.
Özgədir növrağı, başqadır halı,
Dərdlərə dərmandı ətirli balı.
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O yalçın qayalar, sıldırım daşlar,
Kəlbəcərə soyuq baxanı daşlar.
Yayda məclislərin mövsümü başlar,
Əylən yığnağında, şənlən toyunda
Yuyunub şəfa tap “İstisu”yunda.

Könlümün sevgisi, könlümün yarı,
Qızlardı bəzəyən bizim diyarı.
Bağlarda Göyçayın gülöyşə narı
Al geyib qızarır bu qızlar kimi,
Bərq vurur səmada ulduzlar kimi.

Sabir Şirvan

214



Nagah üstümüzə gəlsə bəlalar,
Qüdrətim önündə məhvə yol alar.
Vətən torpağında çoxdu qalalar,
Sən qala qurmusan sözdən, Şamaxı,
Boyük şairlərin yurdusan axı.
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Ərzin simasına yetirsən baxış,
Yer üzü xalıdır, Qarabağ naxış,
Bu hüsnə, cəlala, qüdrətə alqış.
Verir Füzuliyə zinəti Azıx,
Ondakı hikməti duymayan yazıq.

Hər elmə vaqif ol, açılsın əsrar,
Ağıllar torpağın bağrını oyar.
Tarixə arxivdi bu qoca diyar.
Ulu əcdadımın yurdu, mədfəni,
Adlanır ən qədim insan məskəni.

Dinlə ki, bu elin hər duyan kəsi,
Göz açıb muğamla alır nəfəsi.
Burda insanların ecazkar səsi,
Təbiət lalı da gətirir cuşa,
Ölkəmin musiqi beşiyi Şuşa.
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Cəbrayıl torpağın gəz qarış-qarış,
Hər oymaq doğmadır, hər insan tanış,
Vaxt tapıb qocaman çinarla danış.
Qadalı əsrlər verib yellərə,
Keç qədim körpüdən qardaş ellərə.

Ey vüsal təşnəsi, nisgili unut,
Bir gün vəhdət tapar bu Vətən, bu yurd.
Sahillər boyunca yüksələn bulud,
Qurbani ahıdı çəkib dərindən:
“Qolubağlı keçdim Xudafərindən.”
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Hər çətin məqamda Həcəri atlı,
Yetirməz Nəbini bir də Qubadlı,
Boz atın belində şimşək qanadlı.
Ellərin qəlbində əzizdi yeri,
Dağların pələngi, dağların şiri.

Təbiət füsunkar, təbiət nadir,
Havası, torpağı hər şeyə qadir.
İstəsən görəsən möcüzə nədir,
Dolan Zəngilanda Çinar meşəsin,
İçsən buz bulaqdan dişin düşəsi.

Güllərə qonaq ol, dinlə süsəni,
Hər kəs gözdən salar dərib, üzəni.
Axarlı-baxarlı dağı, düzəni,
Dürdü Ordubadın ərik bağları,
Var olub yaşadır gözəl çağları.

Öyün ki, yurddaşın təmiz ürəyi,
Açıq süfrəsi var, halal çörəyi.
Tamsız tərəvəzi, dadsız xörəyi,
Naxçıvan duzudur dada gətirən,
Xəstəyə, naxoşa şəfa yetirən.

Muğan gəl-gəl deyər düşəndə sərin,
Kim gəlsə, ürəkdən söylər afərin.
Düşsə İmişliyə yolun, səfərin,
Götür bıçaqla kəs camış qatığın,
Dad-tamı qaymaqdan, yağdan artığı.

Kür-Araz nur olub axdı Vətənə,
Can verdi torpaqda, daşda bitənə.
Bürkülü çöllərdə yoldan ötənə,
Yemiş-qovun kəsmək bir qayda olar,
Sabirabad qarpızı nə boyda olar?!

Sabir Şirvan

218



Görəndə Cəlilabad yaradır büsat,
Ürək vüqarlanır, könül olur şad,
Çölü bərəkətli, dövrəsi abad.
Üzür qucağında tarla gəmisi,
Dalğalı dənizdi taxıl zəmisi.

Dünyanın tamından sən də al, götür,
Ceyranlı çöllərə bir salam yetir.
Durnalar cənuba Kür üstdən ötür.
Ötürmə Salyanda balıq kababın,
Çiçəkdən şirə çək, güldən gülabın.

Turuncu, feyxosu al-yaşıl donlu,
Lənkəran cənnətdi onsuz, ya onlu,
Ləvəngi süfrəli, çayı limonlu.
Bu nemət, bu sərvət hansı eldə var?
Güllü gülüstandı günəşli diyar.
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Dağıstan

Bu Qoca Qafqazın şanlı çağında,
Xalqım izin qoyub hər bucağında.
Külli-Dağıstanın, gül qucağında,
Mübariz soydaşım, qardaşım yaşar,
Şərəfi, şöhrəti dillər dolaşar.

Bir yanı zirvələr, bir yanı Xəzər,
Dəmirqapı Dərbənd, bu qədim şəhər,
Çox fatehlər görüb niyyəti zəhər.
Olubdur şahidi nahaq qanların,
Yurdu, məskənidir qəhrəmanların.

Keçsə də keçmişi qəmli, kədərli,
Açan hər çiçəyi, gülü bəhərli,
Qızı şücaətli, oğlu hünərli.
Mirzə Kazım bəyi yetirən diyar,
Dünya xəznəsinə töhfəsin qoyar.

Keçib yamaclardan zirvəyə qalxın,
Bu gözəl diyarın hüsnünə baxın.
O qədər doğmadır, o qədər yaxın,
Könlümü cəzb edir dərəsi, dağı,
Qədim oğuz yurdu, oğuz torpağı.

Borçalı

Üstündən sərsəri küləklər əsdi,
Əsib bütövlüyü, vəhdəti kəsdi.
Borçalı itkisi, ellərə qəsdi,
Əskidən türk oğlu yaşayan torpaq,
Oldu zaman-zaman yadlara tapdaq.
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Bu hicran, ayrılıq düşmədi dildən,
Fitnə güc eyləsə nə gələr əldən?
Bölünüb ayrıldı Vətəndən, eldən,
Vətənin parçası, elin parçası,
Yazıldı qismətə dərdin ucası.

Gözdən uzaq düşdü dilbər guşələr,
O cənnət ormanlar, yaşıl meşələr.
Gedən çəkişmələr, münaqişələr,
Qardaşı qardaşdan aralı saldı,
Bütöv məmləkəti yaralı saldı.

Gəlsə qan dondurar baharın, yazın,
Min nemət yetirər qızıl payızın.
Başının tacıdır oğulun, qızın -
Şöhrətdir şəninə adı Borçalı,
Ad bilmə özgəni, yadı Borçalı.

Saza könül verən neçə övladın,
Neçə sənətkarın, neçə ustadın,
Sənət zirvəsinə yazıbdır adın.
Burda hər insanın qaynayır təbi,
Sübutdu Borçalı aşıq məktəbi.

Qərbi Azərbaycan

Təbiət xilqətə veribsə qərar,
Hər şeyin adıyla çağrılmağı var.
Qərbi Azərbaycan adlanan diyar,
Nədən Ermənistan adlanır indi?
Bu yurdun kədəri, dərdi dərindi.
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Sönməmiş istisi, nuru odunun,
Qaytaraq şöhrətin şanlı ordunun.
Yenilməz xaqanlar, xanlar yurdunun,
Sonuncu xanıdı Hüseynqulu xan,
Ruzigar dəyişib, qulundu dövran.

Hər mənbə məzarda, arxiv türbədə,
Hər saxsı parçası dönsün məbədə.
Axtar toponimdə, gəz kitabədə,
Səsin özgəsi yox, sözlərin yadı,
Bütün mahalların adı doğmadı.

Bir gün qayıdışa olsaq da əmin
Bu hicran tanışdı, kədər də həmin.
Elin yaddaşında kök atıb qəmin,
Ulu babaların yurdu Şörəyel,
Qoynundan köç etdi neçə oba, el.

Vətən torpağına nə dağ, nə aran,
Yadlar yaşayırsa virandı, viran.
Doğma qucağında xaniman quran,
Övladların getdi, ey Dağ Borçalı,
Fəryadın ulduza, aya ucalı.

Sözü yaddaşların dövləti, varı,
Neçə söz ustadı, söz sənətkarı.
Qoynunda bağladı əhdi, ilqarı,
Danışan ilhamım, dilim Dilican,
Xatirəm kövrəkdi, sözüm həyəcan.

Nə məndə can qaldı, nə yurdda bir hal,
Getdi Kərbibasar adlanan mahal.
Oldu ocağıma, oduma zaval,
Ocağın başında yer verdiklərim,
Ürək verdiklərim, sirr verdiklərim.
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Yurdu mənsiz qoyan güzəşt əlidir,
Odur ki, taleyim sərgəştəlidir.
Qonşular fitnədə səriştəlidir.
Boşaltdı torpağı qurduğu tələ,
Getdi Dərəçiçək-Qırxbulaq belə.

Adı Ələsgərdi, Göyçə mahalı,
El istər qürbətdə yatan iqbalı.
Belə qalmaz dövran, unut məlalı,
Dönər o ötən vaxt, vədə, Ələsgər,
Sənətin sultanı Dədə Ələsgər.

Yayda zillət çəkər, qışda oturan,
Görməzsən yuvasız quş da, oturan.
Kim idi ürəksiz başda oturan?
Hardadı sərdarın, a Sərdarabad?
Elin qaçqın oldu, ocağın bərbad.

Qənirsiz hüsnündə qüdrət olanlar,
Qoymadı xal qala, zinət olanlar.
Bir zaman şəninə şöhrət olanlar,
Dönməsə qoynuna yenə İrəvan,
Qalxıb asimana yüksələr nəvan.

Arzular ürəkdə yaşanıb getdi,
Ağ atlı igidlər baş alıb getdi.
Ellər oymaq-oymaq boşalıb getdi,
Odur, Zəngibasar virandı indi,
Zaman diktə ilə danışdı, dindi.

Dosta, mehribana sevgisi dəniz,
Sanarsan bu eli canından əziz.
Yeri bağ-bağatlı, səması təmiz.
Bütün cənnətini gəzəsən ərzin,
Yoxdur bərabəri Dərələyəzin.
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Vətənsiz bülbül də oxumaz şərqi,
Biz gəldi-gedərik, vətənsə baqi.
Gəl yurdun övladı, vətən aşiqi,
Gözləri yollarda qalıb Zəngəzur,
Cihada hazır ol, cəngə hazır dur.

Cənubi Azərbaycan

Ən yüksək şərəfə, şana çatsan da,
Ağrı-acın yaşar min-bir dastanda.
Odur, Türkmənçayda, gah Gülüstanda,
Cənuba, şimala bölündü elim,
Gah da yasaqlandı sevdalı dilim.

Ağıllar, beyinlər olmamış qarət,
Azadlıq eşqiylə yüksəl nəhayət.
Köləlik deyənə köləlik öyrət.
Qolumda qüvvətim, başımda tacım,
Qalx, mənim cənublu qardaşım, bacım.

Sarsıdaraq ərəb xilafətini,
Babək Bəzzdə aldı şərafətini.
Görüb hünərini, cəsarətini,
Düşmən də danmamış heç heyranlığın.
Fövqünə yüksəldi qəhrəmanlığın.

Böyük şəhərlərin, kiçik kəndlərin
Dəf etdi ayrılıq fəlakətlərin.
Doğma torpaqların, məmləkətlərin,
Xətai qılıncla olsa da çətin,
Bir bayraq altında yapdı vəhdətin.
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Dönəndə xalq üçün şahlar gürzəyə,
Səttarxan taxt-tacı saldı lərzəyə.
Atılar dar gündə mübarizəyə,
Neçə inqilabçı oğluyla tanı,
İnqilablar yurdu Azərbaycanı.

Car olmaz özünü vurmasa oda,
Kim yetər pərvanə yetişən ada.
Xiyabani ömrün eylədi fəda,
Azadlıq uğrunda vuruşmalarda.
Keçdi həyat yolu çarpışmalarda.

Möhtəşəm simalar gəzirsə xəyal,
Alsın Pişəvəri haqqını halal.
Məramı hürriyyət, dildə istiqlal.
İnamı uğrunda durdu, dayandı,
Xalqının yolunda şam kimi yandı.

Həsrət odu könülləri yaxanda,
Təsəlliydi hər əsəri çıxanda.
“Heydərbaba, ildırımlar şaxanda”,
Ustad Şəhriyarın şirin səsində,
Bir bitməz dastandı qış gecəsində.

Bir görən olanda gül camalını,
Dağ-aran gəzdirdin yüz xəyalını.
Hələ nə yazmışam vəsfi-halını.
Vardır vəsfəgəlməz gözəlliklərin,
Çoxdur yazılmamış özəlliklərin.

Könlümün közü
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Qüdrətim-adətim

Ana yurd, şəninə çələng toxuyan,
İşi, əməliylə ənbər qoxuyan,
Aləmə ağlıyla meydan oxuyan,
Övladların var ki, zinət həyata,
Dahilər vermisən bu kainata.

Hər pərvaz etdiyin insanlar varın,
Vurğunu kim olmaz belə diyarın.
Bəhərli bir bağsan, verdiyin barın,
Əsrlərdən gəlir səsi, sədası,
Sənsən möcüzələr, sirlər adası.

Nəsimi Hələbdə həqq sorağında.
Əqidəsi silah idi yanında.
Düşərək zamanın burulğanında,
Böyük oğulların dərbədər oldu,
Sonda aqibəti bir kədər oldu.

O, güldüyü dövran gülmədi ona,
Dünya düşünəni salar oynuna.
Kərbəla torpağı alıb qoynuna,
Füzuli zirvədə bir düha, hanı?
Odur şairlərin xanı, sultanı.

İnqiloy, kürd, ləzgi, tat, cuhud, avar,
Talışlar, udinlər qəmimə qəmxar.
Hər kəsə qəlbimdə məhəbbətim var.
Burda məskun olub bir qardaş kimi,
Birlikdə ömr edib hey sirdaş kimi.

Sabir Şirvan

226



Elimə qiblədir adət-ənənə,
Lənətlər söylənər ondan dönənə.
Xalqın nəzərindən düşüb enənə
Sahibi-qüdrət də eyləməz kömək,
Böyüyün, kiçiyin yeri var demək.

Qış çıxar, arzular düşər sahmana,
Təbiət son qoyar qara, dumana.
Nurlu gəlişiylə gələr imana,
Dönər doğru yola oğru, həramı,
Xoş günə müjdədi Novruz bayramı.

Könlümün közü
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Toyun toy yeri var, yasın yas yeri.
Əzəldən qardaşdı xeyiri, şəri.
Tək olsa intizar çökdürər nəri,
Dar gündə inciklər girib qol-qola,
Ən ağır məclisi verərlər yola.

Hər nə ki, yoxuşlar çıxsa önünə,
Sıxıntı yaratmaz azad gününə.
Elin şərəfinə, yurdun şəninə,
Yazılmış olsa da kitablar qalın,
Ovqatla vəsf etdim Vətənin halın.

Epiloq

Zaman dağıdandı, zaman düzəldən,
Güllər gülüstana dönər xəzəldən.
Bizə nəsib oldu dövrü-əzəldən,
Hər cür parçalanmaq, hər cür fəlakət,
Doğranıb bölündu böyük məmləkət.

Kiçiyi, xırdanı sevmir bu həyat,
Tələbi köhnədi, qanunu boyat.
Kiçiksənsə, istər möcüzə yarat,
Böyüklər, nəhənglər möhtərəm, ulu,
Bunun dərkindədi vəhdətin yolu.

Qürbətə düşməsin könül sirdaşım,
Ayrılan yadlaşar, bacım-qardaşım.
Bu fani aləmdə az deyil yaşım,
Əlli iki bahar ömür sürmüşəm,
Mən bütöv xalqları böyük görmüşəm.

Baxıb parçalayan bu ziddiyyətə,
Etiraz söylərəm hər cəmiyyətə.
Qatlaşıb söz üçün, min əziyyətə,
Bütöv Azərbaycan qurdum şerimdə,
Boy atdı vətənim, yurdum şerimdə.
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KİTABıN İÇİNDƏKİLƏR

I BÖLÜM. YOLUM VAR YOLLAR İÇİNDƏ

BIR GÖRÜŞ VAR İMİŞ QİSMƏTİMİZDƏ------------------------------------------4
ALTDA------------------------------------------------------------------------------------5
MƏN TƏLƏSMƏDİM------------------------------------------------------------------6
SIĞMAZ-----------------------------------------------------------------------------------7
GÖZƏLDİR-------------------------------------------------------------------------------8
GÖRÜNÜR-------------------------------------------------------------------------------9
GƏLMƏZ---------------------------------------------------------------------------------10
GƏLMƏZ---------------------------------------------------------------------------------11
QALSIN----------------------------------------------------------------------------------12
DÜŞƏR-----------------------------------------------------------------------------------13
GƏLSİN----------------------------------------------------------------------------------14
OLMASIN--------------------------------------------------------------------------------15
OLURMUŞ-------------------------------------------------------------------------------16
OLSUN-----------------------------------------------------------------------------------17
OLSUN-----------------------------------------------------------------------------------18
ƏHATƏSİNDƏ--------------------------------------------------------------------------19
NOVRUZUM----------------------------------------------------------------------------20
A DÜNYA--------------------------------------------------------------------------------21
BALA-------------------------------------------------------------------------------------22
BAZARINDA----------------------------------------------------------------------------23
QOYUB GEDİB-------------------------------------------------------------------------24
KİMİ---------------------------------------------------------------------------------------25
MƏQAMINDA--------------------------------------------------------------------------26
YEYİR------------------------------------------------------------------------------------27
YERDƏ-----------------------------------------------------------------------------------28
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YERİ VAR--------------------------------------------------------------------------------29
QAZANMAQ OLMAZ----------------------------------------------------------------30
YOXDU-----------------------------------------------------------------------------------31
GƏLİR------------------------------------------------------------------------------------32
GƏLMİSƏN------------------------------------------------------------------------------33
BAXMAZ--------------------------------------------------------------------------------34
SƏN MƏNİ UNUDA BİLMƏYƏCƏKSƏN----------------------------------------35
HEÇ BİLMƏDİM BU SEVGİYƏ NƏ OLDU--------------------------------------36
SƏNİ TUTUR----------------------------------------------------------------------------37
OLMAZ-----------------------------------------------------------------------------------38
MƏNİM ÜRƏYİMİN BAŞINDAN KEÇİR----------------------------------------39
QARABAĞ CİHADA ÇAĞIRIR BİZİ----------------------------------------------40
VƏTƏN-----------------------------------------------------------------------------------41
OLUR-------------------------------------------------------------------------------------42
ÇIXIR-------------------------------------------------------------------------------------43
OLMAYACAQ--------------------------------------------------------------------------44
QALMIŞIQ-------------------------------------------------------------------------------45
LALƏ-------------------------------------------------------------------------------------46
BƏNÖVŞƏ-------------------------------------------------------------------------------47
QIZILGÜL-------------------------------------------------------------------------------48
QƏRƏNFİL------------------------------------------------------------------------------49
NƏRGİZ----------------------------------------------------------------------------------50
ÇÖRƏK-----------------------------------------------------------------------------------51
BƏS NİYƏ ADIN ALMA--------------------------------------------------------------52
NAR---------------------------------------------------------------------------------------53
ARMUD----------------------------------------------------------------------------------54
ƏNCİR------------------------------------------------------------------------------------55
BU MƏCLİS-----------------------------------------------------------------------------56
GÖRÜNƏRSƏN------------------------------------------------------------------------57
GEDİRƏM-------------------------------------------------------------------------------58
OĞUL-------------------------------------------------------------------------------------59
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GECƏLƏR AÇAN ÇİÇƏK------------------------------------------------------------60
SAĞLIĞINA-----------------------------------------------------------------------------61
MƏN BİR FƏSİL YAŞAYIRAM-----------------------------------------------------62
TƏKİ SARSILMASIN SIRALARIMIZ---------------------------------------------64
ŞAİR---------------------------------------------------------------------------------------65
ŞEİRLƏR---------------------------------------------------------------------------------66
ÇƏKİLDİ---------------------------------------------------------------------------------67
ÜSTÜNƏ---------------------------------------------------------------------------------68
KEÇİB------------------------------------------------------------------------------------69
CƏBRAYIL------------------------------------------------------------------------------70
CƏBRAYIL------------------------------------------------------------------------------71
DAĞLARIM-----------------------------------------------------------------------------72
XOCALI----------------------------------------------------------------------------------73
BURDA BİR ŞƏHİD YATIR----------------------------------------------------------74
GƏLƏCƏK-------------------------------------------------------------------------------75
KƏHƏR-----------------------------------------------------------------------------------76
OĞUL VƏTƏN ÜÇÜNDÜR----------------------------------------------------------77
QUDURĞAN----------------------------------------------------------------------------78
KİÇİK NAR AĞACI--------------------------------------------------------------------79
GÖZÜM DOYMUR GÖZƏLLİKDƏN----------------------------------------------80
GÖZƏL -----------------------------------------------------------------------------------81
EYLƏDİ----------------------------------------------------------------------------------82
MƏTANƏT-------------------------------------------------------------------------------83
BİR GÖZƏLƏ---------------------------------------------------------------------------84
QIZ----------------------------------------------------------------------------------------85
GÜLÜM----------------------------------------------------------------------------------86
SAXLAR---------------------------------------------------------------------------------87
QALDI------------------------------------------------------------------------------------88
BELƏ--------------------------------------------------------------------------------------89
NƏDİ--------------------------------------------------------------------------------------90
ETİRAF-----------------------------------------------------------------------------------91
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DƏLİYƏ HƏR GÜN BAYRAMDI---------------------------------------------------92
DEYƏR-----------------------------------------------------------------------------------93
DÜZÜNƏ İNANMIRAM--------------------------------------------------------------94
NƏ TEZ ÖTDÜ GƏNCLİYİM--------------------------------------------------------95
ELƏ----------------------------------------------------------------------------------------96
DEYİLMİ?-------------------------------------------------------------------------------97
TAPDANDI HAQQI SUSANIN------------------------------------------------------98
YOXSULLUQ EYİBDİMİ------------------------------------------------------------99
OLDU------------------------------------------------------------------------------------100
DEDİ-------------------------------------------------------------------------------------101
ALMAZ----------------------------------------------------------------------------------102
GÖZLƏ FƏLƏK SAYANI------------------------------------------------------------103
DÜŞDÜ----------------------------------------------------------------------------------104
DEDİK-----------------------------------------------------------------------------------105
OLMUR----------------------------------------------------------------------------------106
YOX--------------------------------------------------------------------------------------107
ÇIRAQQALA---------------------------------------------------------------------------108
HANSI-----------------------------------------------------------------------------------109
A MİLLƏTƏ QƏNİM ÇÖRƏK------------------------------------------------------110
XALQ SÖZÜ ŞÜAR İMİŞ------------------------------------------------------------111
ÇOX--------------------------------------------------------------------------------------112
BU İT YALA YALMANIR------------------------------------------------------------113
ÇÖRƏYİNİN XƏTRİNƏ--------------------------------------------------------------114
ÇIXIR-------------------------------------------------------------------------------------116 
GEDƏNİ---------------------------------------------------------------------------------117
AĞ GÖYƏRÇİN------------------------------------------------------------------------118
HEYKƏL OLMAQ İSTƏMİRƏM---------------------------------------------------119
SƏNİN ÜÇÜN DARIXMIŞAM------------------------------------------------------121
SON ZƏNG-----------------------------------------------------------------------------122
TƏZƏ İL---------------------------------------------------------------------------------123
UNUTMAYIN--------------------------------------------------------------------------124
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YOLÇULAR----------------------------------------------------------------------------125
SEVDİM---------------------------------------------------------------------------------127
SIQARET ÇƏKƏN GÖZƏL----------------------------------------------------------128
GÖRMƏDİYİM GÖZƏLƏ-----------------------------------------------------------131
TƏRTİBATI GÖZƏL KİTAB---------------------------------------------------------133
HƏFTƏBECƏR-------------------------------------------------------------------------135
HÖKMDAR REDAKTOR------------------------------------------------------------137
REKLAMÇI ŞAİR---------------------------------------------------------------------139
BİR TOYDA----------------------------------------------------------------------------141
GÖRÜNTÜ------------------------------------------------------------------------------143
BİR ŞEİR MƏCLİSİNDƏ-------------------------------------------------------------146
DÜNYAGİR-----------------------------------------------------------------------------149
MƏZARISTANDA---------------------------------------------------------------------152
ÖZÜ ÜÇÜN YAŞAYAN---------------------------------------------------------------156
REKLAM--------------------------------------------------------------------------------158

II BÖLÜM. İTHAFLAR

ÇIXDI------------------------------------------------------------------------------------162
EYLƏDİN-------------------------------------------------------------------------------163
BU DÜNYANIN TUTAMMADIQ NƏBZİNİ-------------------------------------164
VƏLİ-------------------------------------------------------------------------------------165
HƏLƏ DEYİLMƏMİŞ BİR SAĞLIQ DURUR-----------------------------------166
ÇIXARAM MƏN ƏMƏLDƏN-------------------------------------------------------167
KÖHNƏ DÜNYA----------------------------------------------------------------------168
ATAM GƏLİB DÜNYAYA-----------------------------------------------------------168
ZƏFƏRDƏN SORAQ-----------------------------------------------------------------170
BABASIN ÇOX İSTƏYİR------------------------------------------------------------171
FƏRİDƏ---------------------------------------------------------------------------------172
FİDAN BALA--------------------------------------------------------------------------173
KÖNÜL----------------------------------------------------------------------------------174
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SƏYAVUŞ-------------------------------------------------------------------------------175
HƏKİM----------------------------------------------------------------------------------176
GÜZDƏYİN-----------------------------------------------------------------------------177
QƏLƏMİN------------------------------------------------------------------------------178
BİRÜZ------------------------------------------------------------------------------------179
DESİN------------------------------------------------------------------------------------180
GÖRDÜM-------------------------------------------------------------------------------181
GÖZƏLLƏRƏ--------------------------------------------------------------------------182
MƏNƏ QALSA-------------------------------------------------------------------------183
SINAQ MEYDANI--------------------------------------------------------------------184
TƏBİƏT----------------------------------------------------------------------------------185

III BÖLÜM. POEMALAR

QARABAĞ QAN AĞLAYIR---------------------------------------------------------187
QARABAĞ ŞİKƏSTƏSİ--------------------------------------------------------------195
AZƏRBAYCAN------------------------------------------------------------------------209
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