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 Şəfiqə Şəfa 

SƏNSİZLİK
Sənsizlik... öncə dünya doluydu:
hər gün duyulan,
Ağrıdan qovrulan
bir sancıydı içimdə...
Sonra kiçilib otağıma yığışdı,
Divarlara hopulub,
Xəyallara qapılıb
gizləndi bir küncdə.
Sənsizlik şeir, roman dolu
bütöv ədəbiyyat ikən
bir tək qələmimə sığışdı,
kağız parçalarına düzülən
barmağımda bükülən
sətirlərə doluşdu.
Sənsizlik keçilməz yoluydu,
Ayağımdan sancılıb
ürəyimi qanadan tikandı
əzilib torpağa qarışdı.
Sənsizlik xəstəlik kimiydi,
3

4

 Qarışıq ünvanlar 
Bütün canıma dolmuş,
ruhumu yoluxdurmuş
dərd idi... sovuşdu.
Sənsizlik tənhalıqdan bezib
unudulmağa çalışdı,
Ötən məhəbbətdən tökülmüş,
Solğun xəyallarla bəzənmiş
abidəyə döndü, daşlaşdı...
***

 Şəfiqə Şəfa 
Yorğun, yuxusuz fəhlə daşları düzən təki
Gün də tənbəl-tənbəl
saatları bir-birinin üstünə düzür,
Bəlkə hansısa boş saatın içi sənlə dola,
Sən də ki dola-dola
bu günə qaldın,
Dolu səbr kasan partlayıb üstümə sıçradı,
Bir yandan da dayanmadan yağan yağış...
Olsun, islanmışın yağışdan nə qorxusu?!
***

Sənsiz batan gün necə qaraldısa,
Səhər də güclə ağardı,
Əslində ağarmadı, bozardı –
elə sənin kimi...
Üzümə bozarmayan bir gün qalmışdı.
Günəş də ədəbaz qadınlar kimi qızıldan bezib,
Hə, gümüşün dəbi gəlib,
Daha doğrusu, soyuğun dibi...
Kəsir gümüş xəncər kimi səhərin şəfəqini.
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Darıxmışam…
gözünün xoş baxışı, rəngiyçün,
Darıxmışam…
səsinin həzin, bəm ahəngiyçün,
Pıçıltıyla dodaqdan
ürəyimə süzülən,
ən şirin kəlmələrdən
yağan söz çələngiyçün.
Darıxmışam…
saçının saçlarıma qarışan
zərif, meyxoş ətriyçün,
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qələmim həsrət çəkir
sənə ithaf olunan
şeir, nəğmə sətriyçün.
Kaş...
içi sənlə daşan,
hərdən ürkək, utancaq,
hərdən həddini aşan
xəyallar ağuşunda
xumarlanıb uyuyam,
Arzuların qoynunda,
Əbədi eşq yolunda
quş kimi qanad açam.
Darıxmışam...
Telefondan süzülən,
Özgələrdən gizlənən,
Gah qısılıb, qırılıb,
Gah inci tək düzülən,
Gah qüssəli, təlaşlı,
Gah da ki, şən səsinçün.
Darıxmışam,
Üzümdə, dodağımda gəzişən
şirin, nəm nəfəsinçün.
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Ah… necə darıxmışam
Bu yasaq sevgimizdən
Əzab çəkən üzünçün
İnan, çox darıxmışam
Mənə hər kəsdən əziz,
Təkrarlanmaz, əvəzsiz
Yalnız sənin özünçün.
***
Bir şeir yazdım gecə vaxtı...
Gecənin rəngindən,
vahiməsindən,
soyuğundan,
tənhalığından qatdım içinə,
Şeirdən çox qorxularım alındı...
Çoxdan hazırmış kimi
bir-bir sıralandı,
Rəqəmlərdən muncuq düzüb
gecənin boynundan asdım,
Yaraşmadı,
Sətirlərim ürpəndi,
Sözlər yuxuma qoşulub qaçdı...
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***
Gözlərimin bulağını
məkan edib özünə,
Tökdün göz yaşımı
sən həzin-həzin,
İnsafsızım,
Cəfadarım,
Qədirbilməzim!
Hələ nə çox aranlarda,
turanlarda dolaşacaqsan?!
Nə deyim ki...
Vaxt itirmə,
Doyunca gəzin!
Qədirbilməzim.
Etirazım, küdurətim içimə dolub,
boğub ciyərimin hayqırtısını,
Nə çılğın halımdan bir əsər qalıb,
nə də üsyan eləməyə ruhumda dözüm,
Ay qədirbilməzim!
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İnci sözlərimin səfi pozulub,
Kəlmələr quruyub dilin ucunda,
Nə deyim, neyləyim sən anlayasan?
Əldən-dildən düşmüş eşqin uğrunda
Bir ovuc qor olsan
Bəlkə də yetərdi alovlanasan...
Lal olub qalmışam,
Mənası varmı ki, lüzumsuz sözün?
Ay qədirbilməzim?!
Bu sevgi nə idi?
Sonu görünməyən yol kənarında
Yolçu düşərgəsi...
Bir dayanacaq...
Getməyin vaxtıdı,
Yoluna düzəl,
Qarış sonsuzluğun burulğanına!
Arxanca su səpsin göz bulaqlarım,
Qoy uğur gətirsin uzaq yoluna,
Həm də...
səndən sonra silinsin izin,
Eh... qədirbilməzim!..
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***
Peşiman dodaqlar,
Üzgün baxışlar
səssizcə pıçıldar:
məni bağışla!
Həsrətim kədərə,
Nitqim qəhərə,
Göz yaşım zəhərə
qarışar...
Qırar qürurumun şah damarını,
Təki sən bağışla!
Ovut təsəllinlə dəli ruhumu,
Sağalt ürəyimin ağrılarını.
Sığınıb vüsalın isti qoynuna,
Dolanıb sevdanın bükük boynuna
Gəl yenə bələnək sevgi ətrinə,
Naçar eşqimizin əziz xətrinə
bağışla!
Çətindir, bilirəm.
Azadlıq eşqiylə coşub inləyən
Əsir sevgimizin qatiliyəm mən –
Nankor qatili!
11

 Şəfiqə Şəfa 
Sən unut,
Nə olar...
Biganə gözlərlə gəl ötüb keçmə,
Bitir bu nisgili...
İsindir qəlbimi bir xoş baxışla...
Məni bağışla!
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Qarışıq ünvanlar
Ünvanı səhv saldıq biz həmin gecə...
Təmiz duyğuları, saf məhəbbəti
Çirkaba buladıq, endirdik heçə.
Nə sən gözlədiyim qəhrəman idin,
Nə mən axtardığın o məsum mələk,
Ya biz aldanmışdıq şeytan felinə
Ya da oyun oynayırdı bizimlə fələk.
Bəlkə bəndə qarğışına tuş gəldik yenə,
Bəlkə tanrı lənətiydi bizi sarsıdan?!
Hər nəysə... hədəflər yaman qarışdı,
Ünvanı səhv düşmüş məktublar kimi...
Fikirlər dolaşdı, suallar çaşdı,
Anlamı olmayan cavablar kimi...
Ünvanı səhv saldıq, azdıq ikimiz,
O gecə nabələd yolçular idik,
Biz nə həmdəm idik, nə də sevgili
Sevgi qoxusuna şikara çıxmış
Tutduğun tən bölən ovçular idik!
13

 Şəfiqə Şəfa 
Qarışdı sevgiylə, həvəs ünvanı,
Məhəbbət utandı əvəzimizə
Qatdıq bir-birinə düzü, yalanı
Sanki tələ qurduq öz-özümüzə.
Nə haqla sevgini alçaltdıq belə?
Ötəri duyğular coşdurdu bizi,
Günahkar olsaq da sənlə, sadəcə –
qarışıq ünvanlar çaşdırdı bizi.
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Təqvimin bir günü
Təqvimin bir günü diqqəti çəkdi:
Xüsusi gün kimi haşiyələnmiş...
Nəyi yada salmalıydı
qara boyaqla çərçivələnmiş
vaxtını gözləyən bu qara rəqəm?!
İşdən, qayğılardan bir az kütləşmiş
hafizəm dilləndi,
Qəfil, şimşək kimi çaxan yaddaşdan
zehnim təmizləndi...
Gözlərim yumuldu xəcalətindən,
Ürəyim utancdan səsini qısdı.
Axı necə unutdum ki,
ilk məhəbbətin xatirə günüdü –
bu gün yasıdı...
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Canlandı ağ-qara təsvirlər bir-bir,
Xəyalın gözümün önünə gəldi,
Yerişin, duruşun, danışığın da
Zəif yaddaşımın səninlə bağlı
tozlu guşəsində təp-təzələndi.
Sevdiyin nəğmələr, şirin kəlmələr
Gah sırayla dindi, gah da növbəsiz
Səsləndi, qarışdı, əvəzləndi...
Qəlbimdən xəfif bir gizilti keçdi.
Amma heç bilmirəm bu duyğuları
necə adlandırım!
Bu nə həsrət idi,
Nə nisgil, nə qəm,
Başdansovdu bir ah qopdu köksümdən.
Nə vaxtsa yaşanmış o günlər üçün
gözlərim yol çəkdi qısa müddətə.
Hə, bu gün ilk sevgimin öldüyü gündü...
sənsizliyin neçənci ildönümüdü?
Unutdum...
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Çətinliklə də olsa,
Bu qara bayram üçün gözlərimi
yaşartdım.
Bir az heyfislənirəm,
Bir az da düşündükcə
qərib hiss keçirirəm.
Acı təbəssüm qonur biganə dodaqlara:
bir vaxtlar yaşanmış çılğın bir sevda,
İndi işarası qısa xatirə,
Ani bir təəssüf halına düşüb.
Eh... təqvimin bu günü –
Ötən məhəbbətin bağlı düyünü.
Qara haşiyənin köməyi ilə
Unudulmuş eşqi yadıma saldım,
Qırmızı paltarda
qara sevdamın yasını saxladım,
Təqvim sayəsində gənclik sevdası
Bir-bir, səhnə-səhnə canlana bildi.
Bu gün heç olmasa iş ilə bağlı
təqvimə baxaraq xatırlamışam,
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Bəlkə gün gələcək həmin qara gün,
Qara qələmin də yadına düşməz?!
Yəqin növbəti il qələm əvəzi
əlimdə körpəmin paltarlarına
başım qarışacaq...
Onda bu sevginin özü bir yana,
Qara xatirəsi də unudulacaq...
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Səsinin sehri
Səsinin sehrinə düşmüşəm sənin...
Səsinlə açılır, qapanır günüm.
Səsin həzin musiqi tək qulağımdadı,
Dupduru bulaqdan süzülən su tək
dodağımdadı,
Düşünən beynimdə, görən gözümdə,
Deyilən sözümdə, bütöv özümdə,
Səsin nəfəsimdə, səsin dilimdə,
Səsin otağımda, yatağımdadı.
Hərdən sinəmdə ürək yerinə
səsinin səsini eşidirəm mən,
Bu səsin ritmiylə döyünür qəlbim,
Biləyimdə vuran nəbzin adı da –
səsindir sənin!
Səni tanıdığım çox az müddətdi...
Amma bu nə sirdi, bu nə qüdrətdi?
Elə bil səsinlə doğulmuşam mən,
Sanki səni tanıdığım o günə qədər
mövcud deyilmişəm, yoxuymuşam mən!
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Danış! Qoy səsinlə yaşayım sənin,
Səsin mənimkidi, cismin özgənin...
Qoy səsin evimin divarlarında,
Qoy səsin beynimdə, qulaqlarımda
səslənsin, titrəsin, lap hiddətlənsin,
Təki səsin gəlsin!
Mən sənsiz olsam da, səssiz olmayım,
Mən özündən doydum, səsdən doymadım...
Səsinlə qovuşdum, təninlə deyil,
Səsinlə xoşbəxtəm, səninlə deyil!
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TƏKLİK...
Bir gün addımlarının səsi
qulağını dəlib əks-səda verəndə
qorxma!
Ayaqlarının gücünü düşün,
Hər ayağın hünəri deyil –
addımlarının səsi qulaq dələ.
Bəlkə də...
İllər ötdükcə
əllərinin gücünü ayaq alıb,
Ürəyin döyüntüsü,
Beyinin də ümidi ayağa qalıb:
Onunla səsli düşünür.
Bəlkə də qulağının küyü,
Boğazının səsi,
Ciyərinin nəfəsi
ayaqda əlbir olub.
Yox əgər...
Bədənin nağılı ağıla batmadısa,
Yenə də qorxularına yenilmə,
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Özünü ovut –
Təklik ən yaxşı qulaq dərmanıdı,
Çoxluqda qulağın darı dəlməzdi,
Nə suyun şırıltısı,
Quşların cıvıltısı,
Küləyin vıyıltısı,
Lap elə yatağın cırıltısı,
Paltarlarının xışıltısı
Bu qədər qulağını yağır edə bilməzdi,
əgər eşitmə,
yox... təklik qabiliyyətin güclənməsəydi...
Yenəmi ovunmadın?
Qəm yemə!
Onsuz da ayaqlarının səsindən
gec-tez qulağın batacaq.
***
Təklikdən onluq da yarana bilər,
Sonluq da.
Bax, riyaziyyatı yaxşı bilsəydim,
Təklikdən tənlik də qurardım.
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Yəqin riyaziyyatçılar təkliyi sevmədiyindən,
Nobellərin arvadlarına dadandılar,
Çünki “Nobel” təkliyə verilmir,
Amma tək-tək verilir,
Cütlük olmaq naminə
Mükafat da əldən çıxdı...
Yüz ildi hesabat verirlər
bu hesab aşiqləri,
Təkliyin düsturunu tapa bilməsələr də,
İndeksini yaratdılar,
Bir gün yad arvadları əldən çıxanda,
Təkliyin simvolunu da yaradacaqlar.
Hələ ki riyaziyyatçılar təkliyi sevmirlər,
Yoxsa bu qədər rəqəm yaratmazdılar...
***
Tanrı eyni taleli insanları bir yerə yığar,
Elə heyvanları da.
Qarnı ac it-pişiyi,
Ruhu ac insanları toplayıb dəstə qurar,
Sonra izdiham...
ham-hamlardan,
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giley-güzardan bezib
tək-tək qırar,
ya da cüt-cüt.
sonra da hesabı qarışdırıb
kütləvi qırğına keçər,
Günahı bəndənin üstünə atar,
Nə çoxdu canından bezən –
Ərəbcə qışqırıb, ingiliscə adlanan terrorçu,
Birini seçib yazar ayağına,
Arada Şeytanın adı çıxar,
Bəlkə Tanrı da təklikdən bezib
bir Tanrıça yaradar,
Ardınca yarıtanrılar çoxalar...
Amma Tanrıda tərpəniş yoxdu,
Yəqin qabırğasına heyfi gəlir,
Ya da palçığa can verəcək nəfəsinə,
Bəlkə də zəhmətinə dəymir,
İnsanından yarımadı, yarıinsandan nə fayda?..
Yenə də Şeytanın işi artar.
O da yarıtanrılardan qorxur,
Onların yarıtanrı deyil,
Yarıinsan tərəfindən...
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***
Tənha ayaq səslərim,
Güzgü önündəki monoloqlarım,
Divara dəyib qayıdan səsim
nə qədər aciz,
Nə qədər bezdiricidir, bilsən,
Yaşadıqlarımı,
Çəkdiklərimi,
Dözdüklərimi,
Özünü mənim gözlərimlə görsən
utanarsan...
məni üç metrlik,
dörd-beş addımlıq “məzar”a
diri-diri gömdüyündən
utanarsan...
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Madonnanın tənhalığı
(Merilin Monrodan...)
Təkcə hissələrimiz,
Parça-parça cismimiz
nə vaxtsa cuşa gəlib
bir-birinə toxunar,
Hər kəsin həqiqəti,
elə özünə qalar.
Yalnız bir parçamızı paylaşa bilərik,
Başqasının anlayıb,
duyacağı hissəmiz –
qəlbimizdir, qəlbimiz...
Ona görə çox hissəmiz tək qalar,
Əslində təbiətə aşkardı bütün bunlar,
Bizsə ən yaxşı halda bunu edə bilərik:
qovuşub birləşərik,
Amma yenə qəlbimiz tənhalığa can atar,
Yenə də idrakımız başqa təklik arayar.
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ŞƏHƏR MƏNGƏNƏSİ...
Hava boğmur, əzizim,
Şəhər məngənəsidi
səni boğan, daraldan.
Havanın nə günahı?
Havadan çox hava var
bu havalı şəhərdə...
Dəmir caynaqlarını keçirib boğazına
boğur, boğduğu qədər...
Bitən nəfəsin deyil,
O ruhundur qarsımış dodaqlarından çıxan.
Dözə bilsən, döz hələ,
Bacarırsan təzələ
Candan aralı qalan təni özgə məkanda.
Biz ki öyrəncəliyik
yad yurda, yad havaya...
Asılmasın gözlərin saatın əqrəbindən
Zamandı da... özüyçün axır,
axdığı qədər.
Sən şeytan yuvasında qablaşdır günlərini,
Dürmələ göy əsgiyə.

27
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Şəhər lap havalanıb
Havasız zənn etdiyin gur küçə, döngələrdə
Dönüb olub baş-ayaq.
Dayanmır nə dəyirman,
Nə küləklər şəhəri.
Əlimizdən nə gəlir?
Sürünüb bir təhəri
Ömrümüzü yaşayaq.
***
Şəhərə qar yağır – quşbaşı, lopa-lopa,
Gah sürətli, gah da ki sakitcə, ağır-ağır...
Əyri-üyrü xətt salır
küçələrə axışan,
Ora-bura qaçışan insanların izləri,
Büzüşüb əzgin, fağır,
üşümüş bənizləri...
Dodağım qımışır bu mənzərədən,
Seyr edib ətrafı öz pəncərəmdən,
Qəribə fikirlər bürüyür məni.
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İstər-istəməz sual yaranır:
Hanı dünənədək mədəni,
Nəzakət dolu sakinlər?
Günün istisində gülən gözləri
Görən nədən narazıdır?
Getdiyi yolları qısaltmaq üçün
niyə bir-birilə itələşirlər?
Bəlkə şaxta silib simalardakı
mehriban baxışı, şən gülüşləri?!
Sanki bir neçə saata qocalıb Bakı,
Saçları ağarıb səmadan yağan
ağ rəngli boyadan...
Elə bil beli də bir az bükülüb,
Soyuğa dözməyir, yaman büzüşüb.
Dünənki al-əlvan, parlayan şəhər
Bu səhər
ağ-qara şəkillər kimi rəngini itirib...
İndi bir az da
dünənə nisbətən sanki kiçilib...
Şəhərə qar yağır,
Mənim taleyimə yağırmış kimi.
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Bakıya soyuqdur, yaman üşüyür,
Ömrümdə, bəxtimdə hökmünü sürən
üzü qara gəlmiş soyuq qış kimi...
Acı təbəssümə bələnmiş fikir,
Bir kədər göynədir mənim qəlbimi:
Şəhərin bu qışı daimi deyil,
Bitəcək axı!
Sabah, həftə sonra, ya da uzağı
bir aya isinər qışın sazağı.
Yenə bahar gələr, Bakı rənglənər,
Bax onda şəhər, halıma gülər –
Seyr edər mənim tək “pəncərə”sindən
Bitməyən qışımı – əbədi yol yoldaşımı!
***
Bu şəhər yaddı mənə
gecəsi, gündüzüylə,
Gah bu, gah o üzüylə,
Gah səs-küylü, qarışıq,
Gah lal səssizliyiylə
Bu şəhər yaddı mənə...
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Qışı məni soyutmur,
Yayı yaxıb qovurmur,
Qarı rəngin dəyişib,
Yağışı heç islatmır.
Gülü, çiçəyi saxta,
Bayramları qondarma
Sakinləri yovuşmaz,
Qonaqları ədalı
Yaşantısı müəmma.
Nə rahatlığı qalıb,
Nə dincliyi ovudur.
Şəhər, şəhər deyil ki!
Dəllalların “ovu”dur...
Bu şəhər yaddı mənə!
Alıb dərdli başımı
dağlarda qərar tutum
qoca dərvişlər kimi...
Qayalarda iz salsın
duyğum, düşüncələrim,
Ömrü dilədiyi tək
cilalayan fələyin
şıltaq gərdişi kimi...
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Dağlar mənim oylağım,
Rüzgar yatağım olsun,
Yırğalasın qoynunda
gah coşub, gah səngiyən
divanə ninnisiylə
Təbiətin səsiylə...
Nədir alan qarşımı
bu yad şəhərdə mənim,
Niyə əlim qandallı,
Niyə buxovluyam ki?!
Nədəndir bu tərəddüd
Mən niyə xofluyam ki?...
Bəlkə uzun illəri,
Acı, xoş xatirələri
Pak xəyal mücrüsündə
Gizlətdiyim o məhsum,
Bakirə istəkləri
Tərk etmək istəmirəm
əxlaqından əngəlli,
ləkəli yad şəhərdə ?...
Hə...şəhər yaddı mənə!
Bəlkə də tək mənə yox,

Çobanını bəyənmədiyimiz bir ölkənin
Eyniadlı salatını bəh-bəhlə yeyirik
bu şəhərdə...
Ye, balası,
Necədi?
Xoşuna gəlirmi "çoban salatası"?
Doyunca ye,
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Mənim kimi düşünən
yüzlərlə sakininə?!
Dünənə etinasız,
Sabahı düşünməyən,
İmansız, etiqadsız,
Üzü Allaha doğru,
Cismi günah içində,
Təməli nahaq dolu...
Kaş aynada görünə
Şəhər özü-özünə!
Məni qınamaz onda,
Baxsa yad görkəminə!
***
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Çobanlar inciməsin,
Acığa düşüb dağlardan perikməsin.
Qorxduğumuz başa gələr,
Sürüsün gətirib paytaxta tökər,
Zənginləşib göydələnlər tikər,
Hər iki-üç ildənbir gəlişini gözlədiyimiz
məşum qiyaməti çəkər...
İşə bax, balası,
yediyin "çoban salatası"
"paytaxt" adlı həmkarının yanında
həmişə vitrinlərdə, menyularda yanaşı
olar,
Ziddlər bir-birini çəkər axı...
"Çoban"ın sulanan mayası
"Paytaxt"ın qarışıq canına axar...

35

 Şəfiqə Şəfa 

Atamın şəhəri
Yer üzünün şəhərləri içində
Bir şəhər var – “atamın şəhəri”
Elə atam yaşında.
Atam qədər qoca,
Atam qədər əziz,
Onun kimi uca,
Onun kimi əvəzsiz.
Baharından, qışından,
Böyüyü, uşağından
Xatirələr uyuyur hər qarışı, daşında.
Dumanlı xəyallarda kiçik qızcığaz gəzir:
saçları bəyaz lentli, əlində qara çətir,
bir əli də bükülüb
pəhləvan atasının güclü, isti əlində.
Bir may yağışı altda
Ürkək vücudu ilə atasına sığınıb,
Ona çox böyük gəlir
indiki kiçik şəhər...
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Hələ çoxdu içimi göynədən xatirələr.
Artıq çoxdan dəyişib,
Həm də lap gözəlləşib,
Atamın öz əliylə qurduğu evcik şəhər –
Bu dünyada yeganə hər tini, küçəsini
əzbər bildiyim şəhər,
uşaqlığın, gəncliyin cığır saldığı yerlər...
Həyatımın səhərləri içində
bir səhər var – atamın şəhərini
Naməlum günə qədər
tərk etdiyim o səhər,
Doğmadan doğmaların
Yaddan yad olduğu gün...
İndi doğma yurduma,
Öz ata ocağıma
qonaq kimi gəlirəm.
Bir vaxtlar bomboz olan
bu rəngli şəhərimdə
Gözlərim axtarır boyağı solmuş
köndələn binanı,
Görünən eyvanı,
Bax o pəncərə
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Atamın evidi!
Durduğum küçəyə baxır
Onun otağı,
Ata ocağı...
İşığı süzülür küçəyə hərdən.
Başıma fırlanan sərin küləklər!
Gözlərim tutulub axı qəhərdən,
Açıq pəncərədən dolub içəri
mənim gözlərimlə baxın atama!
Bir soraq gətirin:
görüm necədir?!
Çoxmu sınıxıbdır,
Görən necə keçir mənsiz günləri?!
Mənim əvəzimə siz öpün onun
kədərli gözləri, qırış alnından,
Xoş xəbər aparın mənim adımdan,
Deyin ki, ömrünün bir gözəl günü,
Bambaşqa açılar günün səhəri,
Bir bayram qabağı,
Səsimlə canlanar solğun otağı,
Dolanar boynuma o pəhləvanın
indi gücdən düşmüş heysiz qolları.
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O zaman sevinər bu gəlişimə
Bu gün mənə laqeyd baxan
doğma yollarım və bir də...
dünyanın ən gözəl yeri – atamın şəhəri!
***
Qadınlar baş əyməyi sevməzlər,
Nə də başıaşağı olmağı...
Təkcə qürurdan deyil,
Ən çox sevdikləri kişinin
dodaq izi var orda –
Ata öpüşü!
Bəlkə də qadın bədəninin
ən pak, ən uca yeridi alın,
Başqa kişilərin maraq göstərmədiyi tək yer...
Təkcə ata dodaqları üçün ayrılmış,
Qorunmuş,
Unudulmuş alın...
Baş əysələr...
Atanın möhür kimi öpüşü qopub
tökülər yerin çirkabına.
Di gəl axtar indi o öpüşü:
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Uşaqlığından, yeniyetməliyindən,
Ata evinin künc-bucağından,
Axtar məsumiyyətini.
Tanrının cismani təmasıdı ata öpüşü
Şeytana aldanışın əbədi üzrxahlığıdı...
***
Qapına gələn işıq, su pulu qəbzini
özünə dərd edən kişi!
Əslində o, sənin xoşbəxtliyinin qəbzidi,
Çünki bir ailənin rəmzidi.
Qapına gəlirsə,
Deməli döyüləsi qapın var,
Evin var,
O evin işığını yandıran,
Suyunu içən ailən var.
Uşağın nimdaş paltarını,
Həsrət qaldığı oyuncaqları,
Boyağı solmuş otaqları
dərd eləmə!
O otaqlar boyayla deyil,
Ailə nəfəsi ilə rənglənər.
Bəlkə də övladın
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təzə paltar üçün bayramları gözləməzdi,
Şaxta babadan yeni oyuncaqlar diləməzdi.
Varlı uşaqları
elə körpəlikdən Şaxta baba nağılına inanmaz,
Uşaqlıqdan bilirlər ki,
Şaxta baba – zəngin atalarıdır,
Ən dəhşətlisi, elə Allah baba da!
Hər axşam bir qazanın ətrafına yığışdığın
“Şam süfrəsi” adlı mehribançılıq
O zəngin kişilərin böyük arzusudur.
Odur ki, kasıb ata!
Yoxsulluq dərd deyil,
dərsdir – səadət dərsi,
Əgər dərdirsə,
Bunu da unutma: insanları dərd birləşdirər.
***
“8 martdır anacan!
Qoy öpüm üz-gözündən,
Daha uşaq deyiləm,
İndi böyük qızam mən!”
Xatırladınmı ana?
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Söyləyərdim bu şeiri hər bayramda qarşında!..
İndi o məktəbli qız,
O bəxtəvər, qayğısız qızın çatıb yaşına
Amma heç böyüməyib...
Uşaqkən danışdığın xoşbəxtlik nağılları,
O göyçək Fatmaları hələ də örnək alır
bu çağda, bu yaşında,
Axı ana, ay ana!
Sən niyə öyrətmədin öz sadəlövh qızına?!
Bu həyat masal deyil,
Onun ağrılarına dözüb ayaqda qalmaq
çətindir, asan deyil...
8 martdır anacan...
Nədəndisə, bu bayram keçmişi vərəqlədir,
İlləri dilləndirir.
Xatirələr anbaan dillənir göz önündə
Qələm də acizləşir boğazacan yığılmış,
Deyilməyə can atan yaralı söz önündə
Bayramımızdır, ana!
Oxuyub bu sətirləri kövrəlmə sözlərimdən,
8 martdır, anacan,
Öpürəm gözlərindən!
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PAYIZ SƏTİRLƏRİ...
Payız məndən başladı,
Doğum günümdən...
Dost-tanışdan geri qalmadan
təbriklərə qoşuldu,
Buludlar səpələndi,
Ağaclar təravətləndi,
küçələrə su səpdi,
almaz damcılarını,
qızıl yarpaqlarını
başımdan tökdü...
Payızdan ürəklisini,
səxavətlisini görmədim
varını əsirgəmədi.
Mənim xoş günümdə
Hamıdan gözəl olsun,
fərqlənsin deyə...
o da cana gəldi.
Səs saldı yerə-göyə!
43
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***
Payız yarpaqları...
Pəncərəmə sovruldu,
İslanmış, titrək
eynən dodaqların tək...
Şüşə kimi donuq qəlbimin çatlağından
evimin istisini, nəfəsimi sordu.
Yenə dizə gəldim,
Yenə təslim oldum payıza...
***
Sorağın da getdi səninlə birgə...
Sonuncu hal-xətir xəbərin belə
qarışıb Bakının qızmar yayına
əridi günəşin şəfəqlərində...
Minlər, milyonların içindən keçib,
Qanıma, canıma hakim kəsilən
gur səsin, hənirin, isti nəfəsin
sildi son qətrəni həndəvərimdən,
Yağdı yad torpağa ani yağış tək...
45

Əsdi külək kimi nəfəsin, ətrin,
O yerlər səsinlə səhəri açdı,
Bəlkə sığallayıb özgə saçları
qatdı, qarışdırdı qızıl payızın
coşan rüzgarına, ilk xəzanına
Nə haqla ?
Nə adla
qoparıb məndən
bəxşiş apararsan yad ağuşuna !
O sənin səsindi,
Sənin nəfəsin,
Sənin rahiyəndi,
ancaq unutma...
Səsinə səsimin ahəngi hopub,
Nəfəsin nəmlənib nəfəsim ilə
ətrinə qarışıb tənimin ətri...
Canımdan can alıb getsən də bil ki
Hər nəfəs alanda, hər danışanda
Səsin qoşalaşar avazım ilə
Nəfəsin dadlanar xoş ətrim ilə...
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Məndən qopardığın bir parçam ilə
Hayana getsən də, harda olsan da,
Ardınca gələrək öz kölgən kimi
Mənlə doğmalaşar yad torpağı da !
***
Bir axşam, taksi və payız...
Eynən mahnıdakı tək...
Amma biz taksidən payıza yox,
payızdan taksiyə düşdük,
Üstəlik hara getdiyimizi də bilirdik.
Hə... bahar həsrəti də vardı,
Hər halda olmasaydı
“Gör, nə gözəl havadır”, – deməzdin,
Süst payız axşamını
bahara bənzətməzdin.
Nə ötənlərin, nə də o günün
itmiş açarı da axtarışda deyildi,
Sənin portfelinin xırda açarı kimi
Mənim cibimdəydi –
Sənin qəlbinə düşməyən açar,
Ya da sən kilidi dəyişmişdin...
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***
Əllərinə toxunan əllərim
bəlkə də
özündən daha isti sığınacaq axtarırdı,
Amma elə özü kimi
Barmaqları buz kəsmiş,
Ancaq ovuclarında hələ də
istinin xoş xatirəsini hifz etmiş
bir əllə rastlaşdı.
Soyuqluğuna rəğmən yupyumşaq.
Ah... əlbəttə,
bu dünyada qardan yumşaq nə var ki?!
Bir də ümid...
İnsan oğlunu arzular zəncirinə bağlayan,
Arxasınca sürüyən boş ümid.
Bəlkə içində
yayın son hənirindən buxarlanmış
Dumduru suları saxlayan
bulud idi bu yumşaqlıq?!
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***
Nigaranam aylardır...
Bir xəbər tuta bilsəm,
Əhvalını soruşub
bircə bilim necəsən?
Daha dözə bilmirəm,
Qırılıb könül tağı
Kimdən səni soruşum,
Kimdən alım sorağı?!
Düyünlənib köksümdə
sənsizliyə dolanmış
acı həsrət yumağı.
Tək bircə xoş xəbərin
gözlərimi saraltmış
qəm pasını axıdar,
Sarı saçlı payızın
sərin küləklərinə
qarışıb əsən ətrin,
üzümə sığal çəkib
ürəyimi ovudar...
Hardasan ömrüm-günüm !
nigaranam səninçün...
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Payıza Nekrasov baxışı
(tərcümə)
Qovur dəli küləklər
bulud dəstələrini
səmanın kənarına,
Pıçıldar zülmət gecə
buz kəsmiş sevgisini
tək-tənha küknarına.
Alabəzək yarpaqlar
çaylarda cərgə tutub
üzür bilinməzliyə,
Səmanın göz yaşları
kürəyimi üşüdür
soyuq həsrəti ilə.
Zülmət bürüyüb tamam
həyatın ağ üzünü,
İlk baharın dərdidir
son baharı ağladan.
Yerə, göyə nə var ki?
Payız çəkir hüzünü...
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***
Yağış yağır şırhaşır…
Sanki damlalar qaçır,
Bir-biriylə yarışır.
Elə bil yer ilə göy
həsrətli aşiqlər tək
göz yaşları axıdıb
bir-birinə qovuşur...
Səma dəli Kür kimi
yenə coşub çağlayır,
Bəlkə dərdə düşübdür,
O da insanlar kimi
qüssələnib ağlayır?!
Qüvvət verib gözünə,
sevdiyi yer üzünə
göz yaşları axıdır...
Ya da qəzəblənibdir
bu dünyanın əlindən,
leysanından, selindən,
yağdırıb hər tərəfə
ildırımlar gücüylə
yaman hay-həşir salır,
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Hirsini yerdən alır.
Yəqin yer də ölümlü
Adəm övladları tək
günahlarını yuyur.
Büllur kimi tərtəmiz
damcıların altında
təmizlənib paklanır.
Sonra qızıl günəşin
şəfəqində əks olub
yeddi rəngə boyanır,
Lap təzə gəlin kimi...
Gül-çiçəklə bəzənmiş
yatağında oyanır,
Uzun bir ömür boyu,
Sevinc, səadət dolu
sabahlara boylanır!
***
Kaş ki yağış olaydım...
Yağaydım damla-damla,
tələsmədən – aramla.
Yağaydım gecələrə,
yağaydım gündüzlərə,
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Dərələrə, düzlərə,
meşələrə, dağlara,
Yaxına, uzaqlara.
Yağaydım dayanmadan,
Hələ gün oyanmadan
istinin qovurduğu qupquru
səhralara
sərinlik gətirəydim,
Kədərin qarsıtdığı cadarlı ürəklərə
təskinlik gətirəydim.
Siləydim simalardan
dünənin gileyini,
Nurlu, xoş sabahlara
əminlik gətirəydim.
Kaş ki yağış olaydım...
Toxunaydım həsrətin
qurutduğu dodağa,
Bir qızın gözlədiyi
yollara səpiləydim,
Dönəydim baxışlarda
donub qalmış leysana,
Töküləydim yanağa,
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axaydım yana-yana.
Süzülən hər damlamda
bir ümidə dönəydim,
Cücərəydim həyatdan
küsənlərin qəlbində,
Dönəydim nəğmələrə
sevənlərin dilində.
Kaş ki yağış olaydım...
Elə hər şeydən öncə
ayrılığı siləydim
insanların ömründən.
Dönüb bir coşğun selə
nifrəti, xəyanəti,
Yalan məhəbbətləri
yuyub təmizləyəydim.
Hər damlam su yerinə
səadət daşıyaydı,
Sevgi dolu damcılar
hər yana yayılaydı,
Lap nağıldakı kimi –
xeyir qalib gəlincə,
Yağaydım tükənincə!
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SƏSSİZ SÖHBƏT
– Nə yaman üşüyürsən?
Qanın azdır, yəqin.
– Yox...
İllərin soyuğudur məni üşüdən
Buz qayası kimi ağırlığıyla
başından basıb qanımı...
Hərarəti hər qalxdıqca zirvəyə
Sizif taleyi yaşayıb...
Boş ver qanımın miqdarını,
Sən onun rənginə bax:
Qırmızıdan qaraya don biçə-biçə
Ünlü modaçılara meydan oxuyur...
Haydı ovucla,
Ürəyinə yax!
Ən dəbli kişilərdən olasan deyə...
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***
Bu axşam
Səninlə göz-gözə doyan
Ac ürəyimdi.
Məni bağışlasın
o süfrə, təam,
Qanın tək dodaqdan damara axan
al şərab,
Ötəri baxışın,
Bir də – ətrin gərəyimdi...
***
Mənə sətir-sətir
söz gətir...
Getdiyin diyarlardan,
oxuduğun kitablardan,
deyə bilmədiyin sözlərdən olsun...
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İnci kimi sapa düzüb özüm hörərəm
dilədiyim kimi.
Sənin ürəyindən daşan sözlərdən
Mənim ürəyimin boşluğu dolar...
***
Dərdlərim adları yoxlanan əsgərlər kimi
Hər çağrılanda “mən, mən” söyləyir...
Bilmirsən düşmən ordusudur,
Ya bəxt köpəyi...
Gah hürür üstümə,
Gah gecə basır.
Alasan əlinə daşdan, silahdan
Salasan pusquya,
Qırasan bir-bir...
Görələr güc kimdə,
Ağıl kimdədir.
Amma nə biləsən,
Bəlkə başsız ordu kimi pərən-pərəndir?!
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Nə gedəcək yeri bəlli,
Nə daldalanacaq səngəri...
Ancaq hər dağılan ordunun
bir məqsədli əsgəri
“mən, mən” deyən mütilərin içində
“mənəm, mənəm” deyər.
Generallıq eşqi ilə ya düşməni basar,
Ya da rütbə həvəsilə atın oynadar...
Olan yenə vətənə – can evinə olar...
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Amma əzablarımı aşa bilməz,
Özümə nə var!
Adın yetər ki, uğruna dağlar aşsın.
Verdiyin dərdlərdir yolumu kəsən,
Səkilərdə sıralanıb düzülən...
O üzdəndir qapına aparan səkilər
Divar kimi önümə çəkilər.
***

***
Səkilər...
Gözümdə dağ kimi ucalıb dikələr,
Bir addım atmaq,
Sənə doğru qalxmaq
gözümə durub dikilər.
O bir addım
məni məndən keçər,
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İndi mən səninçün hamıdan biri,
İndi sən mənimçün köhnədən köhnə,
Hərdən rastlaşdığım uzaq tanışsan.
Tələsik salamlıq, ani baxışlıq,
Ötəri hal-əhval tutacaq qədər
yadlaşdıq...
İndi bu günümüz dünəndə qalıb
Dünən tarix olub:
qədimdən qədim,
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Amma nə gizlədim
Gedişin ürəkdən bir yük qoparıb
Birin də ciyərdə düşürüb saldı,
İndi hər nəfəsdə ağırlıq edir.
Nə zaman danışsam,
Nə zaman dinsəm
Bu yük boğazımda ilişib, didir.
Kaş bir əl olaydı – görünməz bir əl
“Hop” deyə yükünü çəkib alaydı!..
Ya da...
Elə sən özün gəl...

 Şəfiqə Şəfa 
Bu səhər soyuq baxışlarla
yanımdan ötən gözlər
xəcalətindən ağlayır gecə olan kimi...
Lap gündüzlər özünə Allah deyib,
Gecələr tövbə edən firon kimi...

***
Gözlərinin şəklini
buğlanmış pəncərəyə çəkdim...
İsinib əridikcə “ağlamağa” başladın,
Cığır saldı pəncərəmdə göz yaşın.
İşə bax...
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 Şəfiqə Şəfa 

HECALARDAKI SƏN
Darıxan könlümə təsəlli üçün
Şəklini oxşayıb güzgüyə sancdım.
Qəlbin hayındaykən gözə nə qədər
əzab verdiyimi çox gec anladım.
Şəklin qoşalaşıb öz əksi ilə
Seyr etdi güzgüdən bu günümüzü,
Zillənib üzümə səssizliyiylə
Bəlkə də qarğıdı hər ikimizi.
Gözlərim şəklinə dikilib qalıb,
Xəyalın su kimi gözümdən axır,
Küskün baxışların qəmdən güc alıb
Güzgünün əksindən üzümə baxır.
Sanki kilidlənib baxışlarınla,
Donub dayanmışam şəkilmiş kimi.
Üzümdə hicranın naxışlarıyla,
Həsrətin boylanır çəkilmiş kimi.
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***

Yaşarkən cansız bir şəkilə dönüb,
Saralıb rəflərdə unudularam,
Bircə təsəllim var: o şəklin kimi,
Mən də əbədiyyət aşılayaram.
***
Bir udum nəfəsdin, yaşadan məni
Dolaşıb qəhər tək içimdə qaldın,
Ən əziz bir kəsdin, harada səni
itirib, yenə də tək-tənha qaldım ?!
Nagahan bir səsdin, dolub ömrümə
Təzə həyat verdin, tər ümid verdin,
Həzin pıçıltıydın, axdın qəlbimə
Sevincdin, yerini kədərə verdin.
Ömürdün, tələsdın sona yetməyə
Tələsdin ötəri duyğular kimi.
Yaman həvəsləndin çıxıb getməyə
“Əlvida” hopulmuş dodaqlar kimi...
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Ürəyim köksümə sığışmır yenə
Bilmir ya döyünsün, ya da partlasın.
Gözlərim yollardan yığışmır hələ,
İndi ya gözləsin, ya qan ağlasın.
Son dözüm cəhdini sıxıb canımda
Sonuncu ümid də haraya yetmir.
Səbrin daşan yeri, dar məqamında
Ya dözüb dayansın, ya da çatlasın.
Fələk də elə bil qəsdimə durub,
Tutduğun qoparıb, aldığın alıb,
Bir quru can borcu öhdəmdə qalıb
Bilmir geri alsın, ya da saxlasın.
***
Mənə toxunmayın, yaram təzədir
Qan ağlar içindən, yandırar məni,
Mənə toxunmayın, qəlbim xəstədir,
Nə bir şirin kəlmə, nə bir təsəlli,
Nə də dünya malı ovudar məni.
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 Qarışıq ünvanlar 
Mənə toxunmayın, könlüm hazırdır
Çatlaq şüşə kimi sınıb-tökülə.
Çiləm ağır oldu, qara yazıdır.
Nə yazan pozmağa niyyətli deyil,
Nə məndə tap qalıb bu dərd çəkilə.
Mənə toxunmayın, baş-başa qalım
Qələmim, kağızım, dörd divarımla,
Puç olmuş ömrümün halına yanım.
Nə bir həyanım var, məni anlaya,
Nə də şərik ola acılarımla...

 Şəfiqə Şəfa 

Mən bu ayrılığın od-alovunu
Bu qədər yanğılı zənn etməmişdim,
Mənə tanış olan dərd buxovunu,
Heç belə ağrılı düşünməmişdim.
Olan bizə oldu, kimsəyə deyil
Arada alçalan sevgimiz oldu,
Səs-küylü sevdanın lal süqutuna
Özgə yox, əl çalan özümüz olduq.
***

***
Yandırıb bu eşqi hicran odunda
Külünü sovurduq ani küləklə,
Saf heç nə qoymadıq sevgi adında
Caladıq hissləri yalan, kələklə.
Demə ki, gecikmiş giley-guzarın
Nə zamanı deyil, nə də məqamı,
Aramızda əsən soyuq ruzgarın
Bir gün kəsməsinə gəlmir gümanım.
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Nələr çəkdi başımız !
Bu sevdanın əlindən
Ağır oldu daşımız,
Elə əzəl günündən.
Gül əkib, tikan biçdik
Eşqimizin bağından,
Düz qaldı, yalan seçdik,
Bu tale sınağında.
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Nə deyəsən ötənə
Keçdi, qədrin bilmədik,
Nə gedən, nə itənə
Çarə yoxmuş, öyrəndik.
***

 Şəfiqə Şəfa 

Ağ və qara boyağından
Gah yaş, quru sayağından
Yarı-yarı olmağından
Yəqin bir gün doyasısan.
***

Bir yuxunun iki üzü,
Həm kabusu, röyasısan,
Bir qələmin iki rəngi,
Həm ağ-qara boyasısan.

Ay mənsiz bir gün dözməyən!
İllərdir necə dözürsən?
Qollarımı vətən sayan,
Yad əllərdə nə gəzirsən?

Həm külümsən, həm qorumsan,
Həm yaşımsan, həm qurumsan,
Həm zülmətim, həm nurumsan
Gözlərimin ziyasısan.

Pəncərəmdə sarı işıq
Sönməyən günəşin idi,
Zülmət səmalarda indi
Qanad çalıb nə süzürsən?

Sonsuz yolsan, sərt divarsan,
Bəzən qış, bəzən baharsan,
Bəzən dibsiz uçurumun
Əlçatmaz bir qayasısan.

Mənsiz “ölən” sən deyildin?
“Mənsiz qəlbin qəm yeyirdi”
Mənsiz günün gün deyildi,
Günü günə nə düzürsən?!
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***
Bükülüb atılmış kağız kimiyəm,
Sözlərim tökülür qıraq-bucaqdan.
Əzilmiş ciyərim boğulur, umur
Bir udum nəfəsi titrək dodaqdan.
Çəkir kələf kimi dolaşıb qalmış
Nökər tək əyilmiş şah damarımı
Bəlkə kəmənd edib boynuna ata
Qəddini düzəldə şax damarımın?..
Gözlərim yumulur büküşlərində
Kirpiyim ox kimi sancılıb qalıb,
Sıxılmış ovcumun naçar ünvanı
Yenə onu bükən Allaha qalıb.
***
Qəm-qüssənin gözü görməz heç kimi,
Yandırıb yaxacaq ələ keçəni,
Nə yoxsul tanıyar, nə də zəngini
Sonu hicran olan eşq, olmaz olsun.
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 Şəfiqə Şəfa 
Ömrünü çürütmə, çalış xoş yaşa,
Döndərmə baharı sazaqlı qışa,
O xəyal ki səni aparar boşa,
Onun qanadından düş, olmaz olsun.
Gözünün yaşını al-qan eyləyən,
Dərdlə əlbir olub tüğyan eyləyən,
Nadanı özünə sultan eyləyən
Ürəyi neştərlə deş, olmaz olsun!
***
Üzündə nisgil var, gözündə kədər,
Köksündə göynərti, səsində qəhər,
Ruhuna bələnmiş, cisminə hopmuş
Nəyin ağrısıdır görən bu qədər?!
Vaxtsız bir sevdamı, qara talemi,
Laqeyd baxışlarmı səni incidən?
Ömrünün qışında buz ürəyini
Bahar nəfəsimi yaxıb əridən?
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Dikilir gözlərin sonsuz boşluğa,
İtmiş ümidini axtarır sanki
Hərdən doluxsunur, bir damla yaşla
Acı xatirələr axıdır sanki.

Demirəm ətəyə sürünüb düşsün,
Elə bəsləmişəm, tapdaq görməyib.
Sadəcə aşağı boylana bilsə,
Nə özü ağır olmaz, nə də ki daşı.

Deyirlər, kişilər göz yaşlarını
Qəlbinə axıdar, yanağa deyil,
Sevgidən, həsrətdən doğan ağrını
İçinə həbs edər, dodağa deyil.

Zirvələr qorxulu, etibarsızdır
Güvənən çoxunu qara bələyib.
Qübbənin yükünü çəkən qürurun
Ya çiyni ağrıyar, ya da ki başı.

Qurut damlaları göz bulağında,
Düşmən sevinməsin, dost qınamasın
Tanrıdan dilərəm kaş bu çağında
Səni nakam eşqlə qoy sınamasın.

Amma nə deyəsən, zirvə xoş gəlir,
Bulud yorğanıdır, günəş çırağı.
O şah qürurun ki, ay beşiyidir
Nə özü böyüyər, nə də ki yaşı.

***
Bax, yenə qürurum Şahdağa çıxıb,
Bağlayıb belinə qaşlı xəncərin,
Yerini zirvədə elə bərkidib
Nə özü tərpənir, nə xəncər qaşı.
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***
Bircə tez qayıt gəl, gözümün nuru!
Sənsiz dünya mənə elə dar gəlir,
Yolların boşluğu gözümü yorub
İnan ağlardım, bu yaşda ar gəlir.
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 Şəfiqə Şəfa 

Yaman çox uzandı bu ayrılığın,
Günlər keçmək bilmir sən olmayınca,
Tələs, qoy yaşatsın sənin varlığın
Ömür çiçəyimi tam solmayınca.

Öpmə gözlərimdən, qoy sürünməsin
Kölgə tək ardınca acı ayrılıq,
Unut gözlərimi vida zamanı
Öpüşə qapılıb, yoxsa duymarıq.

Gəlişin isitsin buz otağımı,
Şirin nəfəsinin ətrini duyam,
Canlandır səsinlə boş ocağımı,
Qoyma sənsiz qala bu tənha dünyam.

Nədir can atdığın bu intizara,
Öpüb gözlərimdən vida etməklə?...
Qüssəmi, hicranmı qarabaqara
Boy verir ardınca qara köynəkdə?!

Sənsiz günü günə düzə bilmirəm,
Dost-tanış deyir ki, lap sınıxmışam.
Ta səbrim tükənib, dözə bilmirəm,
Tez qayıt, əzizim, çox darıxmışam.

Öpmə, gözlərimin rəngi boyanar
Kədər qarasına, dərd sarısına,
Səs salma, ayrılıq vaxtsız oyanar,
Dərbədər olarıq yol yarısında...

***
Öpmə gözlərimdən, öpmə, əzizim
Bu öpüş hicranın bil ki, rəmzidir.
Həsrət ovqatında, kədər notunda,
Həzin dərd üstündə o köklənibdir.
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***
Hicran bizə sarı gəlir deyəsən!
Narahat ürəyim yaman sıxılır.
Birgə qurduğumuz bütün xəyallar,
Bu gün gerçəklikdə uçur, yox olur.
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Əllər istisini itirib sanki,
Sevgi kəlmələri quru səslənir.
Baxışlar şübhəli, sualla dolu,
Gözlər bir-birinə dik baxa bilmir.
İndi ayrılığın ərəfəsində
Peşiman baxışlar görüşdən qaçır,
Dəyişib, yadlaşıb sanki səsin də
Dilucu təskinlik, sözlər çoxalır.
Birgə dəqiqələr sıxıcı olub
Yaman tələsərdi dünənə qədər
Demə bu eşq üçün bütün qurbanlar
Bütün çırpıntılar hədərmiş hədər!
Niyə belə oldu görən? Bilmirəm...
Bəlkə sevilməkdən biz yorulmuşuq?!
Bəlkə də sevgiylə səmimiyyəti
Qarışıq salmışıq, biz kor olmuşuq?..
Bəlkə də şübhələr, yalan-palanlar,
Soyutdu alovlu nəfəsimizi,
Bu qısa sevgidən bizə qalanlar
Göz yaşı, bir də ki xatirəmizdi.
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 Şəfiqə Şəfa 

***
Dirəndi tənhalıq üzümə yenə
Ömür qapısını açımmı görən?!
Əzrayıl libaslı qonaq əlindən
Baş alıb dünyadan qaçımmı görən?!
Gözümə zillənən kədər deyilmi?
Hardan tapdı yenə mənim izimi,
Sənmi qar ələdin, yoxsa talemi?
Hansınız ağartdı saçımı görən?!
Bəxtim yenə seçdi qara boyanı,
Caladı zülmətə düzü-dünyanı,
Hicran küləkləri, həsrət leysanı
Ovuda bilərmi acımı görən?!
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Bülbül
(“Xarı bülbül”ə ithaf)
Hanı sənin gül-çiçəyin,
Əlvan bağın hanı, bülbül?
İgidlərin bu torpağa
Çilənibdir qanı, bülbül.
Sən susmusan, solub xarın,
Ölmüsənmi, qalıb yarın
Din-imansız yağıların
Əllərində canı, bülbül.
Nə xoş günün dadı qalıb,
Özü gedib, yadı qalıb,
Dilimizdə yadırğayıb
Sorağının şanı, bülbül.
El-obandan dərbədərsən,
Taleyindən bixəbərsən,
Düşünürdük əbədisən
Lap bu dünya sanı, bülbül!
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 Şəfiqə Şəfa 
Köhnə pəncərə
Nəfəsdən dumanlı, yağışdan islaq,
Bayırdan üşüyən, içəridən yanan,
şüşəsi çatlaq,
köhnə pəncərə...
Yayda qızmar günəş,
Qışda buz sazaq
əyib formasını,
Bu yandan göz yaşı,
o yandan yağış
illərdir isladıb
cansız camını.
İçində nə qədər “ləkə” saxlayır?!
Sabaha ümidsiz, dünənə küskün,
Bugünkü üsyankar ahı, qarğışı,
göz yaşı hopmuş
tutqun şüşəsinə, çərçivəsinə...
Gedənin ardından yellənən əldən,
öpülən şüşədən
dodaq şəklində,
axan göz yaşından cığır izində
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xatirə qalmış
köhnə pəncərədə...
Bəzən şən nəğmədən, xoş sədalardan,
Bəzən lənətdən, nifrətdən cingildəyərək,
Dəcəl uşaqların topuna dözüb,
Cılğın aşiqlərin kağız bükülü
boz daşlarını qoynuna düzüb,
Güllü pərdəsini üstünə çəkib,
İlləri keçirib
nələr görərək ?...
Küncdə unudulmuş bir kağız qutu,
Yanında şamdan,
Bir küncdə gil dibçək,
Bir də sahibənin qara xalı tək
xal salmış pasdan
dəmir haşiyəli yuvarlaq güzgü...
İllərdir sirdaşdır bir-birlərinə...
Hərdən bu sıraya bir gözü qəmli,
Bir gözü yuxulu qadın qoşulub
nə vaxtdır bəzəyir solğun fonunu...
Yenə də yerləşib köhnə yerinə –
pəncərə önünə...
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 Şəfiqə Şəfa 
Gözləri seyr edir yolların bitən,
Üfüqə birləşən uzaq sonunu...
Nəfəsdən dumanlı, yağışdan islaq,
şüşəsi çatlaq
köhnə pəncərə...
hələ çox şahidlik edər kədərə...
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Mənə bənzəyir
İşığın başına dönən pərvanə,
Nur eşqi uğruna ölən pərvanə
Bu sevgi yolunda yorulmur, bezmir –
Necə də mənə bənzəyir!
Alışıb yansam da sevgi odunda
Külə çevrilmədim, qorum sönmədi.
Ensiz küçələrdə, geniş çöllərdə,
Böyük şəhərlərdə, kiçik kəndlərdə
Gah coşub, gah yatan dəli küləklər
Hey əsir, tükənmir
Mənə bənzəyir!
Kiçik həftələrdən, böyük illərdən,
Yorucu günlərdən, xoşbəxt anlardan
Süzülüb keçərək bu günə gəldim.
Hərdən həzin meh tək xəfif titrəyib
Hərdən tufan kimi coşub inlədim.
Yolumun üstündə tənha ağac var,
Qürur nümunəsi, əsl fədakar!
Nə zaman, nə təklik, nə də təbiət
Məhv edə bilməyib bu məğrur gücü
Küləkdən əyilib, günəşdən yanıb,
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 Şəfiqə Şəfa 
Soyuqdan saralıb yaşıl saçları
Salıb mina gərdəninə kobud cizgilər
Şaxtanın sərt əli, iti ülgücü...
İllər qəhrəmanı, canlı əsatir
Mənə bənzəyir!
Tənhalıq sarsa da cavan ömrümü,
Zaman qarsıtsa da zərif üzümü
Mən elə o mənəm!
Nə gücüm tükəndi, nə də iradəm.
Bir şair qələmində ilişib qalan,
Yazılmaq eşqiylə alışıb-yanan
Mürəkkəbi donmuş yarımçıq sətir
Mənə bənzəyir...
Oxunmaq istəyir,
Qırılmış fikirlər, yarı cümlələr,
Əyri vergüllərdən cana gəlmişəm.
Hələ bitməmişəm.
Yenə yazılacam, deyiləcəyəm
Yeni arzuların, hədəflərimin
Gerçək yekunuyla sevinəcəyəm
Xoşbəxt nidaları, son nöqtələri
Əbədi sevgimlə bitirəcəyəm!
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