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QARA GÖZLƏRİN
İŞIĞI
… Д яр тяляби Сим узяри

1999-ъу ил нойабрын 3-дя
Азярбайъан
Йазычылар Бирлийинин Натяван клубунда мяним
йубилейим кечирилди. Тядбирин ахырында бир эюзял
ханым мяня йахынлашды, тябрик еляди, юзцнц
тягдим етди: Симузяр Бахышлы… юзцнцн
«Дашларда йаддаш мяням» адлы няфис шякилдя
чап олунмуш шеирляр китабыны вя «Йурд»
няшриййатынын «Симузяр Бахышлы» адлы айрыъа бурахылышыны мяня баьышлады вя хащиш еляди: «Чох
арзу едярдим ки, бу китаб щаггында «Ядябиййат
гязети»ндя чыхыш едиб юз ряйинизи билдирясиниз».
О вахта гядяр мян Симузяр ханымы
танымырдым вя мяня баьышладыьы китабын онун
дюрдцнъц китабы олдуьуну да билмирдим.
Симузярин шеирлярини охудум - хошума
эялди, онун юзцнямяхсус, орижинал бир поетик
дяст-хяття малик олдуьуна севиндим. Амма
ханымын хащишини йериня йетиря билмядим –
сябяби йа фювгяладя мяшьуллуьум, вахт гытлыьы
олду, йа да бизя хас олан интеллектуал тянбяллик,
бир-биримизя биэанялик (сонра мян буна эюря
Симузяр ханымдан цзр истядим). Щямин
ящвалатдан бир илдян чох вахт кечмишди.
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Симузярин китабы да йадымдан чыхмырды. Бу илин
феврал айында Симузяр Бахышлы (Нцсрятбяйлинин)
«Щяйатын гяминдя севинъ тапардым» йени
китабынын тягдиматы олду. Мян дя тягдиматда
иштирак етдим, амма китабы охумамышдым,
ондан хябярим йох иди, чцнки тягдимат
башлананда мцяллиф ону мяня тягдим етмишди.
Китабын тягдиматы чох уьурлу кечди. Мяшщур
йазычылар, шаирляр вя тянгидчиляр, еляъя дя
Симузярин охуъулары чыхыш елядиляр, китаб вя
цмумиййятля, шаирин йарадыъылыьы щаггында
мцсбят, хейирхащ фикирляр сюйлядиляр.
Мян юз чыхышыма Симузярин «Дашларда
йаддаш мяням» китабы вя «Симузяр Бахышлы»
айрыъа бурахылышы ясасында гурдум.
«Хцсуси бурахылыш»да шаирин йарадыъылыьы
щаггында халг шаири Габил, халг йазычысы Щцсейн
Аббасзадя, Щямид Аббас, Камиля Немят,
Рамиз Щейдяр, Сяйавуш Мяммядзадя,
Сяйавуш Сярханлы, Эцллц Йолоьлу, Шамил
Ъямшид, Ариф Ямращоьлу, Огтай Рза вя башга
гялям сащибляри вя охуъулар мцсбят вя
обйектив фикирлярини диля эятирдиляр. Симузяр
поезийасына йцксяк гиймят вердиляр. Симузярин
шаир щямкарлары она щяср етдикляри шеирляри
охудулар,
онун
образыны,
шяхсиййятини,
поезийасыны тяряннцм етдиляр. Шаир Щяким Гяни
«Симузяр ханыма» адлы акростик дя йазмышдыр.
Бу материаллар Симузяр шяхсиййяти вя
йарадыъылыьы щаггында мяндя хош тяяссцрат
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йаратды. Мян юз чыхышымда етираф елядим ки,
Симузярин
тягдиматы
кечирилян
китабыны
охумамышам, «Дашларда йаддаш мяням»
китабы истисна олмагла мцяллифин йарадыъылыьы иля
танышлыьым йохдур. Бу мясялядя мян чох
эеъикмишям. Бялкя дя чох шей итирмишям. Сюз
вердим ки, итирдиклярими гайтарарам, бярпа
едярям.
Мялумат цчцн дейим ки, Симузярин
китабларына Илйас Тапдыг, Ариф Ямращоьлу,
Сяйавуш Сярханлы, Вагиф Йусифли мцггядимя юн сюз йашмышлар. Бу адлар ядябиййатымызда
тясадцфи имзалар дейил, онларын адларына мян
щюрмят бясляйирям, йаздыгларына инанырам.
Онлар ися Симузяр поезийасы щаггында
профессионал вя обйектив фикирляр сюйлямишляр…
«Щяйатын гяминдя севинъ тапардым»
китабынын тягдиматындан бир нечя эцн кечмиш
мян Лянкарана эедяси олдум. Мцхтялиф
эцнлярдя, айры-айрылыгда Симузярин йерлиляриндян
олан дюрд шаирля эюрцшдцм. Лянкяран ядяби
мцщитиндян,
шеирdən-поезийадан
сющбят
едяряк, мараг цчцн Симузярин йарадыъылыьы
щаггында онларын фикрини билмяк истядим. Дюрд
шаирин щамысына мян ейни суалы вердим:
- Ешитмишям ки, Бакыда йашайан Симузяр
адлы лянкяранлы бир гадын шаир вар, амма
ясярлярини охумамышам. О, неъя шаирдир? Онун
йарадыъылыьы барядя ня фикирдясиниз?
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Ики-цч шеир китабынын мцяллифи биринъи шаирин (Е)
ъавабы чох лаконик вя категорик олду: «О,
бездарный шаирдир». Ики-цч шеир китабынын мцяллифи
икинъи шаир (М) деди: «Щя, ешитмишям, о,
китабынын йарысыны кирил, йарысыны да латын ялифбасы иля
чап етдириб». Бир шеир китабынын мцяллифи, Йазычылар
Бирлийинин цзвц олмаг арзусунда олан цчцнъц
шаирин (3) ъавабы беля олду: «Онун шеирляриндя
мяна йцкц аздыр». Шеир мяълисиня (дярняйя)
тялясян, бир гязялини дя мяним цчцн айагцстц
охуйан дюрдцнъц шаир (Х) деди: «Симузяр
адында шаир танымырам, ешитмямишям».
Щеч аьлыма беля эятирмяк истямирям ки,
лянкяранлы шаирляр Симузяря пахыллыг едирляр.
Пахыллыг шаиря, йарадыъы адама йарашмайан бир
«кейфиййятдир». Амма бу сющбятлярдян юзцм
цчцн ики нятиъя чыхартдым: биринъиси, шаирляр бирбирини охумурлар, щяря юз аляминя гапылыб йазыбйарадыр; икинъиси, Симузяри Лянкяранда, онун
доьма шящяриндя танымырлар, бялкя дя танымаг
истямирляр? Бялкя еля буна эюря дя мян гярара
алдым ки, Симузярин йарадыъылыьы щаггында юз
фикирлярими йазым, бялкя бу йазыны Лянкяранда
да охудулар…
Бакы ядяби мцщитиндя ися Симузяр йахшы
таныныр. Онун поезийасы чохдан охуъуларын малы
олуб. О, беш китабын мцяллифидир. Онун биринъи
китабы «Заман юзц дейяъяк» 1994-ъц илдя чап
олунуб. Икинъи китабы – «Сянубяр», цчцнъц
«Дяниз анамдыр мяним» 1998-ъи илдя,
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дюрдцнъц китабы «Дашларда йаддаш мяням»
1999-да, бешинъи китабы «Щяйатын гяминдя
севинъ тапардым» 2000-ъи илдя чапдан чыхыб.
Бу, ону эюстярир ки, Симузяр фяал вя мящсулдар
ишляйян шаирдир.
Диггяти ъялб едян ъящятлярдян бири дя одур
ки, Симузяр классик вя мцасир поезийанын бцтцн
мювъуд жанр формаларына сярбяст мцраъият едир
вя бунларын щамысында поетик уьурлар газана
билир. Симузярин гошма, гязял, дюрдлцк, байаты,
тямсил, тяхмис, ушаг шеирляри, поема, повест вя
диэяр жанрларда йазыб-йаратмасы бир дя она
дялалят едир ки, онун йарадыъылыьы бир тяряфдян,
Азярбайъан, цмумиййятля, Шярг классик
поезийасынын яняняляри, диэяр тяряфдян, - шифащи
халг ядябиййаты, özünün эениш мянасында
халгын рущи иля баьлыдыр, ондан гидаланыр.
Симузяр щяля Няваийя тяхмисляр дя йазмышдыр.
О, ъясарят едиб, поемаларыны «Дастан-поема»
адландырмышдыр ки, бу да бир тяряфдян - поема
жанрынын мяншяyиня бир шаиря кими, ону ядябинязяри йаддашымызда ъанландырырлар, о бири
тяряфдян ися, йеня онун йарадыъылыьынын халг
йарадыъылыьы,
наьыл
вя
яфсанялярдян
бящряляндийини ачыг-айдын
эюстярир.
Ейни
заманда шаирин бцтцн китабларында онун
юзцнямяхсус
вя
орижинал
поетик-образлы
тяфяккцрц, дцшцнъя тярзи, лирик «мян»и юзцнц
чох фяал вя габарыг формада бцрузя верир. Бу
кейфиййят мцяллифин китабларынын адларында -
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сярлювщяляриндя дя юз яксини тапмышдыр:
«Дашларда йаддаш мяням», «Дяниз анамдыр
мяним», «Щяйатын гяминдя севинъ тапардым».
«Сянубяр» ися еля Симузярин юзцдцр. Бу
ъящят бир дя она эюря мараглы вя ящямиййятлидир
ки, шаирин щяйатда вя поезийада тутдуьу мювге
вя
йер,
онун
естетик
кредосунун
мцяййянляшмясиндя ваъиб амил кими дярк
олунур.
О, ядябиййата
юзцнцн
шаирлик
«вязифяси»нин мясулиййятини дяриндян вя
щяртяряфли дярк едяряк, бядии образлар
системиндя юзцнямяхсус формада ифадя етдийи
поетик мярам вя естетик идеалы иля эялмишдир ки,
бу да онун шеирляринин мювзу даирясини вя идейа
истигамятини мцяййянляшдирмишдир.
Симузяр Вятянин азадлыьы, Гарабаь
мцщарибясинин фялакятляри, бу мцщарибядя
Азярбайъанын гейрятли оьулларынын мярдмярданя вурушмасы мювзусу иля бир шаир
вятяндаш кими ядябиййатда илк аддымыны
атмышдыр. Онун 1994-ъц илдя чап етдийи илк китабы
ясасян бу проблемляря щяср едилмишдир.
Симузярин ишыг цзц эюрмцш биринъи ясяри
програм мащиййятли бир китаб олду. Бурада
мцяллифин тохундуьу ясас мювзу, проблем вя
мотивляр
онун сонракы йарадыъылыьында
эенишлянир,
шахялянир,
инкишаф
етдирилир,
зянэинляшир, йени, даща камил поетик формаларда
юз тяъяссцмцнц тапыр. Бурада шаир юзцнцн
вятяндашлыг
мювгейини
вя
идейа-естетик
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эюрцшлярини чох айдын вя инамла ифадя етмишдир.
Бу китабда мцяллифин «шаэирдлик» дюврц щисс
олунмур, о, артыг формалашмыш, камилляшмиш,
юзцнямяхсус мювзу вя поетик идейалары иля
щеч кяси тякрар етмядян, юзцнцн орижинал дястхятти иля ядябиййат аляминя атылмышдыр.
Еля биринъи китабында Симузяр поезийасынын
мювзу даиряси эениш вя зянэиндир. Илк планда
Вятян, вятянпярвярлик мювзусу, Гарабаь
дярди, Гарабаь проблеми, тябият тясвирляри, аиляоъаг, ата-ана, аиля мцнасибятляри, севэимящяббят, Лянкяран мянзяряляри вя с. юз
яксини тапмышдыр
Симузяр поезийасы ишыглы вя никбин рущлу
поезийадыр. Еля буна эюрядир ки, Вятянин аьыр
эцнляриндя, евиндя ращат йата билмяйян вя
ъябщяйя кюнцллц йола дцшян гящраманына бир
шаир, бир ана кими, сяфярбяредиъи сюзляри иля хейирдуа верир:
Йаьылара гяним кясил,
Дцшмянляря вермя аман.
(«Вятян

дара

дцшяндя»)
Бунунла йанашы, шаир Бакыда «Шящидляр
Хийабаны» адлы фаъияли бир мяфщумун вя ейни
заманда мцггядяс бир йерин йаранмасынын
гямэин «тарихъясини» цряк аьрысы иля, эюз йашы
ичярисиндя тясвир едяряк дейир:
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Азярбайъан торпаьы
Бир эеъядя таланды.
О шянбя эеъясиндя
Синямдя од галанды.
Хоъалы сойгырымыны локал бир фаъия кими йох,
йеря-эюйя сыьмайан глобал, космик мигйаслы
бир цмуммилли, цмумбяшяри фялакят кими эюрян
шаирин нязяриндя эюрцн неъя сяслянир:
Туфан гопду еля бил
Бир цмман дальаланды,
Йерин баьры йарылды,
Асиман дальаланды.
Аловла пянъяляшян Азярбайъан торпаьы иля
йанашы, шаир вя онун «гямли рцбабы» гярянфилляр
цстцндя эюз йашы ахыдыр, шящидлярин рущуна
мцраъиятля
Мязарынын юнцндя
Баш яйирям ана тяк!
Баш яйирям ана тяк! –
дейир вя ейни заманда шаир «Ел оьлу» дейилян
йаланчы «гящряманлара», сатгынлара мцраъият
едиб
бирбаша
сорушур:
«Бяс
сян
неъя…йашадынмы бу аны?» Йох, йашамайыб, дейир шаир вя белялярини щаглы олараг иттищам едир:
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Елляр дара дцшяндя
Пас атмыш гылынъ кими
Чякилмисян сян гына.
Щей вязифя далынъа
Сцрцндцн дизин-дизин,
Щарайына йетмядин
Ана Вятянимизин…
Беля сатгынлыьы, ъинайяти халг, тарих
баьышламадыьы кими шаир дя баьышламыр.
Йарадыъылыьында тарихи-фялсяфи категорийалара
истинад едян мцяллиф беля егоист вя аъэюз
карйеристляри, фярариляри щяйатын обйектив вя сярт
щакими олан тарих вя заманын сярянъамына
бурахыр:
Сянин эцнащларыны
Эяляъяк нясилляря
Тарих юзц дейяъяк,
Заман юзц дейяъяк.
(«Заман

юзц

дейяъяк»)
Бюйцк цряк аьрысы иля олса беля, щяйат
щягигятляриня садиг, Вятянин, юз халгынын
гейрятини чякян шаир аъы щягигяти диля эятириб
йазыр ки, беля йаланчы, сатгын, «гящряманларын»
уъбатындан:
Бцтцн дцнйа эцлцр бизя,
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Рящм етмирик юзцмцзя…
Бцтцн дцнйа эцлцр бизя,
Дцшмян эялир цстцмцзя...
сюйляйир.
Тарихилик принсипиндян чыхыш едян, тарихин
обйектив ганунауйьунлугларына истинад едян
никбин шаир Азярбайъан торпаьынын азад
олунмасы арзусу иля йашайыр вя йеня заман вя
тарихин ядалятли щюкмцня цмид бясляйир, халгын
гялябялярини сябирсизликля эюзляйир:
Эцняш доьсун цзцмцзя,
Айлар ютцб кечся заман,
Гой эялмясин дилимизя
«Бцтцн дцнйа эцлцр бизя»
(«Бцтцн дцнйа эцлцр
бизя»)
Охуъу да шаирин бу никбин мювгейини
бяйянир вя онунла бирликдя буна инаныр.
Симузярин «Заман юзц дейяъяк» китабында
мцраъият етдийи Азярбайъан, Гарабаь, Вятян
мювзусу онун сонракы йарадыъылыьынын ана
хяттиня чеврилир. Онун «Азярбайъан», «Цзц
Вятяня»,
«Аьлама,
Шушам,
аьлама»,
«Аьлама торпаьым», «Ясэяр гардашыма»,
«Айаг мярми», «Бакы», «Бакыда гар», «Хязярэцзэц»,
«Щаралысан аьрысы»,
«Лянкяран
лювщяляри», «Вятян поемасы» вя башга шеирляри
Вятянин тяряннцмцня щяср олунмушдур. Бу
шеирлярдя Вятяня баьлылыг, вятянпярвярлик щиссi
олдугъа эцълц вя тябидир. Симузяр тямтараглы
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ифадялярдян, риторикадан гачыр, публисистикайа
уймур. Шаирин вятяндашлыг щиссляри, Вятян
тяяссцбц вя гейряти чох садя, тябии, лакин
мяналы, орижинал образларда ифадя олунур. О юз
фикir вя щисслярини щяр дяфя конкрет мювзу,
материал, фактла баьлы йени вя орижинал поетик
образларда дейя билир.
Симузярин «Азярбайъан» шеири Вятяни
тяряннцм едян бир щимн тяяссцраты баьышлайыр.
Вятян гялбимдядир, оба дилимдя,
Талейимдя йашайыр, ъанымда йашайыр –
дейян шаир юзцнцн бцтцн варлыьынын Вятянля
баьлылыьыны
сямими
вя
орижинал
поетик
цмумиляшдирилмялярдя баъарыгла ифадя едир:
Даьлары гошмады, чайы гязялим.
Вятяним аьрыйа, дярдя мялщямди,
Ахирятя гядяр сонум, язялим,
Дирийкян-бешийим, юлсям-Мяккямди.
Беля бир «вятян консепсийасы» щяр бир
щягиги инсана няъиб вя йцксяк фикир-идейа
ашылайыр ки, яэяр гцрбятдя дя йашасан, цзцн
Вятяня-Мяккяйя олмалыдыр.
Эярайлы юлчцсцндя йазылмыш «Аьлама,
Шушам, аьлама» шеириндя Симузяр дцшмян
тапдаьы алтында галмыш Азярбайъанын дилбяр
эушяси олан Шушаны, Гарабаьы бир «ган эюлц»
кими эюрцр вя ейни заманда юзцнцн щяссас вя
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кювряк гадын цряйинин «гара йарасы» адландырыр.
Чох инъя вя зяриф, лирик образ вя метафорик
ифадялярля бу торпаьа юз мящяббятини билдирир,
ону «чюлцм-чямяним», «кядярли мешям»,
«дцздя
нярэизим»,
«колда бянювшям»,
«цряйимдя гара йара», «синямдя Шушам»
адландырыр. «Аьлама, торпаьым» шериндя шаирин
никбин ящвал-рущиййяси, онун эяляъяйя цмид вя
инамы ашаьыдакы сятирлярдя бирбаша ифадя олунур:
Ана торпаг эцлля-чичякля долсун,
Цфцгляр нур сачан байраьа дюнсцн…
Ганлы гярянфилляр ащ чякди, йетяр,
Хошбяхт сабащларын эялсин сораьы…
Щяр ики шеирин башлыьы «Аьлама» чаьырышы иля
башланмасы да шаирин никбинлик идейасына,
сабаща инама дялалят едир.
Вятян мцггядясдир. Инсан цчцн Вятян щяр
шейдир, онун варлыьы да Вятянля баьлыдыр. Она
эюря дя «Вятян дара дцшяндя», кюнцллц
ъябщяйя эедян оьуллар бир евин арвады,
ушагларынын анасы, нявяляринин няняси олан
шаирин эюзцндя ясл гящрямандырлар. «Гурбан
олум гейрятиня» дейян шаирin Вятян вя халгын
адындан бу гящряман оьуллары беля бир юйцднясищятля, ана «тапшырыьы» иля ъябщяйя йола
салмаьа щаггы вар, бу, ейни заманда онун
вятяндашлыг боръу кими гябул олунур:
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Йаьылара гяним кясил,
Дцшмянляря вермя аман.
Беля Вятян, Ана чаьырышы, «тяляби-тапшырыьы»
иля доьма торпаьынын азадлыьы уьрунда вурушан
гящряманлардан кими шящидляр хийабаны –
пантеонунда юзцня мцгяддяс йер газаныр,
кими «дцшмян танкынын алтында» гойур «мярми
тяк бир айаьыны…» Тарихи зярурятдян доьан бу
ъцр аъы щяйат щягигятлярини гялямя алан шаирин
нязяриндя мцгяддяс Вятянин мцдафияси щяр бир
ясэярин мцгяддяс боръудур вя о бу боръу
йериня йетиряндя
Вурулсан,
Щямишя иряли йыхыл,
Хилас ет торпаьы
Юз бойун гядяр…
сюйляйир.
Симузярин поезийасында Вятян мювзусу
щярби-мцщарибя мювзусу иля вящдят тяшкил едир.
Бу мяъбури вя ейбяъяр бир симбиоз да олса,
тарихи зярурятдян доьан бир императивдир.
«Гейрят либасы (ясэяр либаслы Мялейкяйя)»
шеириндя шаир Вятян-Ана, гадын-мцщарибя
мяфщумларынын дахили мяна бирлийини ачараг,
гадын яйниндяки ясэяр либасыны «интигам либасы»,
«гейрят либасы» адландырыр, бу либасы Вятянин бир
рямзи, атрибуту кими тяряннцм едир.
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Симузярин Вятян мювзусунда йаздыьы
ясярляри ичярисиндя Бакы щаггында шеирляри дя
вардыр. Гошма формасында йазылмыш «Бакы»
шеириндя шаир Бакыны «Вятян торпаьынын нурлу
пайтахты»,
«алынмаз,
басылмаз
галасы»,
«оьлумун, гызымын биняси», «гызымын, эялинимин
щянасы», «Хязярин сонасы», «Азяри йурдунун
анасы» адландырыр, «аловлу ешгимдя йанасы»,
«йолларын зцлмятся, ябяди майак тяк йанасы
Бакы» дейир, доьма шящяриня эюзял бир мащныняьмя гошмушдур. Диэяр бир шеириндя шаир
Бакыны ъанлы бир мяхлуга, Хязяри ися эцзэцйя
бянзядяряк чох эюзял вя ъанлы бир поетик лювщя
йарада билмишдир:
Щяр сящяр дуруб Бакым
Юз Хязяр эцзэцсцндя
Сыьалланыр, дараныр…
Симузяр поезийасында динамика эцълцдцр,
мювзу вя проблемляр щяйати, щярякятдя вя
инкишафда верилир. Онун «Вятян поемасы»нда
Вятян мяфщуму ъоьрафи, тарихи, мяняви-яхлаги
аспектлярдя, щям дя мцасир дюврцмцзцн аьры
вя проблемляри иля диалектик вящдятдя орижинал
образларда, зянэин вя рянэарянэ тясвир
васитяляри иля ачылыр, тясвир вя тяряннцм олунур.
Бу поема Симузярин йарадыъылыьында програм
мащиййятли бир ясярдир. Бурада шаир цчцн Вятян
щазырда йашадыьы тякъя Бакы шящяри, тякъя
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доьма дийары олан Лянкяран йох, бцтюв
Азярбайъанын бцтцн ъоьрафи мяканы, онун
тарихи кечмиши, халгын кечдийи гящряманлыг
тарихинин парлаг сящифяляри, онун мядяниййяти,
яхлаги, милли вя цмумбяшяри инсани дяйярлярин
вящдяти вя синтезидир. Бу дяйярляри гялбиндя вя
йаддашында зянэин вя явязолунмаз, ишыглы фикир
йцкц кими дашыйан няня-шаир, Н.Некрасовун
«Дедушка» поемасында олдуьу кими, юз
дилиндян гыз нявясиня сюйлядийи тарихи бир «наьыл»
- сющбят, юйцд-нясищятдир, тарихи бир дярсдир.
«Вятян
поемасы»нда,
сюзцн
ади
мянасында, епик тящкийя, щадисяляр ясасында
гурулмуш ващид сцжет йохдур, сцжет даьыныглыьы
да йохдур. Ясярин фабуласыны айры-айры тарихи ад
вя щадися, ъоьрафи мякан вя реэионларла баьлы
тарихи цмуми Вятян щаггында дцшцнъяляри,
дуйьулары тяшкил едир ки, бу да композисийа
ъящятдян поеманын бцтювлцйцнц тямин едир.
Симузяр лирик шаирдир. О, щансы жанрда вя
нядян йазырса-йазсын, онун ясярляриндя лирик
мараг вя чаларлар епик дуйьулары цстяляйир
(буну биз «Сянубяр» лирик-повест олан няср
ясяриндя дя эюрцрцк).
Нязяря алсаг ки, поема ясасян байаты жанры
формасында йазылыб, дейя билярик ки, бу да
мцяллифин халг йарадыъылыьына йахынлыьындан,
ондан бящряляндийиндян, халгын рущуну,
амалыны щяр биримиз вя щамымыз цчцн мцгяддяс
Вятян мяфщуму зямининдя бирляшмяк язмини
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ифадя
едиб,
йени
нясилляря
чатдырмаг
мягсядиндян, поетик гайясиндян хябяр верир.
Ясярдя даиряви композисийа прийомундан
истифадя едилмишдир. Ясасян «Пролог явязи»
щиссясиндя шаир-няня нявясиня дейир:
Мян
анамын гызыйам,
Сян
гызымын гызы!
Юмцрдян ня галаъаг –
Ешит гялбим дейяни:
Баъарсан, истя анъаг
Щамыдан чох Вятяни!
Поеманын
ахырында,
«Епилог
явязи»
щиссясиндя гялбин гялбя, нясилдян нясиля
ютцрцлян Вятян ешги, Вятяня садиглик, Вятяни
эюз бябяйи кими горуйуб мцдафия етмяк инсан
щяйатынын ясас мяна-мягсяди вя боръу фикиридейасынын естафетини эюрцрцк:
Эюйляр кими ачыл, су кими дурул,
Няйя вурулурсан црякдян вурул,
Ал бу дцнйаны эютцр гойнуна
Ешгля, сядагятля йаша, ай Сяма!
«Вятян поемасы»ны охуйаркян, мяним
йадыма Украйна халгынын мцдрик бир зярб-
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мясяли дцшдц: «Тому роду нет переводу, где
брат за брата идет в огонь и в воду».
Щягигятян, цмумбяшяри бир мяняви-яхлаги
дяйяр! Симузярин йарадыъылыьы бу фялсяфи фикир вя
мяняви дяйяря сюйкянир. Еля буна эюрядир ки,
«Де эюрцм щаралысан?» суалындан ващимяйя,
дящшятя эялян шаир цряк аьрысы кечирир, «Мяни дя
айырыр мяним юзцмдян» дейир, юз вятяндашлыг,
азярбайъанчылыг мювгейини бирбаша тясдигляйир:
Эюз бябяйим, ъаным, ъяннят мяканым –
Доьма Азярбайъаным!..
(«Щаралысан аьрысы»).
Бунунла йанашы, Симузяр инадла «сой-кюк»
ахтарышларынын,
реэиончу
идеологларын
«щаралысан» суалынын мцгабилиндя «сорсан
щарда бюйцмцшям» суалыны даща мяьбул сайыр
вя ъаваб верир:
Даьла дяниз арасында!
Цряйими мян бюлмцшям –
Даьла дяниз арасында.
(«Даьла
арасында»)

дяниз

Шаир юзцнц хошбяхт щесаб едир ки, бу
дийарда «Мящяббятдян алышыб» - «Дяниз бойда
илщамымда ЫЫ Архаланыб Талышдаьы» - дейир.
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Дяниз няинки илщам мянбяйидир, дяниз еля
Вятяндир, анадыр, демяли, бир дцнйадыр. «Дяниз
анамдыр мяним» шеириндя Симузяр йазыр:
Варлы мяням, зянэин мяням,
Тцкянмяйян дцнйам вар:
Мяним ики сонам вар,
Мяним ики анам вар!
Бяс даь, даьлар? «Шеирими эятир сян дада,
даьларым» дейир вя цч ъоьрафи ад – мякан:
Лянкяран – дяниз – даь Вятян мяфщумунда
бирляшдирилир.
Лянкяран дюйцнян цряйя бянзяр,
Даьларын гойнунда мяляйя бянзяр.
Хязяр – эюзяллярин гянирсизиди.
Ана Вятянимя анам тяк бянзяр!
Она эюря дя «Талышдаь атамдырса», «дяниз
анамдыр мяним», йяни Вятянимдир (мараглыдыр
ки, «Талышдаь» сюзцнц хцсуси исим (образ) кими
тяк щалында биринъи дяфя Симузяр ишлядир).
Лянкяран – дяниз – даь цчлцйцня шаир
«торпаг» мяфщумуну да ялавя едир вя
«Торпаьа бахырам анам эюрцнцр» шеириндя
йазыр:
Бахырам торпаьа анам эюрцнцр,
Фикрим думан кими йердя сцрцнцр,
Анамы юзцня гатыбды торпаг,
Неъя дя ширинъя йатыбды торпаг?!
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Бялкя дя «Ана Вятян», «Ана торпаг»
ифадяляринин кюкц-мяншяйи бурадан эялир?
Симузярин
Вятян
щаггында
поетик
консепсийасы диэяр шеирляриндя (мясялян, «Одсу») даща эениш фялсяфи мяна вя мащиййят
кясб едир, бу да йухарыда эюстярдийимиз вя
дюрд елементдян ибарят олан инсан-вятян
мяфщумуна «од» компонентини дя ялавя едир.
«Мян оддан йаранмышам…», чцнки
Ешгимиз йаньыды,
Севэимиз алов!
Беляликля, Симузярин инсан-вятян поетик
консепсийасы дцнйанын дюрд елементиндян
(торпаг, щава, су, од) йаранмасы щаггында
гядим йунан философу Фалесин («все вода») вя
Щераклитин
(«сфера,
щава»)
фялсяфи
консепсийаларынын ифадяси кими дя гябул олуна
биляр.
Инсаны космик, каинат мигйасында дярк
етмяк мейли дя Симузярин поезийасында
мювъуддур. Вя бу каинатын мяркязиндя дуран
еля инсанын юзцдцр.
Дцнйа уъа дамдыса,
Диряйи адамдыр,
Талышдаь атамдыса,
Анамдыр, анам Хязяр –
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дейян шаирин нязяриндя Инсан цстцндя
дайаныр дцнйа, бялкя еля каинатын юзц дя.
Дцнйанын язяли торпаг – щава – су – оддуса,
инсанын
да
язяли,
йаранмасы,
щяйаты
Вятяниндядир, Вятянля башланыр, онунла баьлыдыр.
Симузяр Вятянинин бир парчасы олан
Лянкяранdan, Лянкяран мащалындандыр. Бура
онун микровятянидир, ата-ана йурдудур.
Йухарыда эюстярдийимиз нясилляр арасында
варислик фялсяфи фикир вя дяйярляр шаирин аиля-оъаq,
ата-ана,
ана-бала,
дядя-няня-нявя
мювзуларында йаздыьы шеирлярдя даща эцълц,
даща габарыг формада ифадя олунур, онлар ясас
поетик пафосуну тяшкил едир. Бу ъящятдян
Симузярин «Ана нясищяти», «Ана», «Ана
байрамы», «Ата», «Атам», «Ана йаньысы»,
«Сюнмяз чыраг», «Ата йаньысы», «Оьлума
нясищят» вя с. шеирляриндя «Хейирин йолуну тут,
шяр йолуну унут» дейян шаир эянъ нясля
«Синян сипяр олсун, зякан бир цмман»
арзулайыр, ону Вятян, ел-оба, халгла сых баьлы
олмаьа
чаьырыр,
инсан-вятян-халг-тябият
арасындакы мювъуд олан тарихи вя мяняви
ялагяляринин диалектик вящдятини мящарятля ачыб
эюстярир:
Ей оьул, алыш, йан, гялбян атяш ол,
Кюнцлляр исидян сюнмяз günəş ол!
Гцввятин дя артсын елин эцъцндян,
Даьлары титрядян селин эцъцндян!..
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Дейирляр ки, шаирин гялбини анламаг, поетик
алямини йахшы дярк етмяк цчцн онун Вятяниндя
олмаг лазымдыр (С.Йесенин цч дяфя Бакыйа
эялиб, ъящд эюстяриб ки, Сядинин, Щафизин,
Хяййамын вятянини эюрмяк цчцн Ирана эетсин,
лакин бу, она нясиб олмайыб). Щамымызын Вятяни
Азярбайъан Симузярин дя Вятянидир. Амма
онун микромякан вятяни дя вар, дцнйайа эюз
ачдыьы, бойа-баша чатдыьы, айагларында гырмызы
чякмя, ялляриндя китаб-чанта сулу гарын ичи иля
мяктябя эетдийи бир инсан кими характери,
эяляъякдя шаир кими естетик эюрцш вя
мейарларынын формалашдыьы бир мцщит, бир йермякан Сцтямурдов кянди, Лянкяран мащалы да
вар. О, бир шяхсиййят, шаир кими поетик илщамынын
стартыны бурадан эютцрцб.
Бураны Аллащ инсанлар цчцн Йер цстцндя
йашадыьы щяйаты цчцн бир ъяннят- бещишт кими
йаратмышдыр. Онлара эюзял, фцсункар тябият,
зянэин мадди вя мяняви немят бяхш етмишдир
вя дейиб ки, бещишт еля бурдадыр!
«Золотое руно» – «Гызылдан гойун дяриси»,
бу вар-дювлят, зянэинлик рямзи, тякъя Колхидада
олмайыб, Талыш мащалында да олуб. Фярг
бурасындадыр ки, Колхидадакы «золотое руно»ну
аргонавтлар
оьурлайыб-апарыблар.
Анъаг
Йасонун айаьы Лянкяран торпаьына дяймяйиб.
Дяйсяйди дя, Симузяр Медейа кими «Золотое
руно»ну оьурламагда Йасона кюмяк етмязди
вя ондан гачыб эетмязди: Аллащын вердийи бу
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мцнбит бярякятли торпаг, йашыл даьлар вя
чямянляр, реликт фауна вя флора алями, ъями
мадди вя мяняви зянэинлик галыб онун юз
сащибиня – Симузярин юзцня. О, щаглы olaraq вя
фярящля дейир: «Мин дярдин дярманыдыр, талыш
даьлар щавасы».
Дцздцр, сон вахтлар бура – инсанларын юз
эцнащындан – юзцнцн мадди немятлярин, тябият
эюзяллийини фялакятли дяряъядя итирся дя, мяняви
зянэинлийи Симузярин поезийасында йашайыр,
тяряннцм олунур.
Симузяр Азярбайъанын дилбяр эцшяси олан
Ъянуб бюлэянин, талыш мащалынын тябиятини бюйцк
вурьунлугла тяряннцм едир, тяравятли орижинал вя
йени образларла вясф едир. Шаир юзцнямяхсус
поетикэюрмя габилиййятиня маликдир. Онун
нязяриндя йаз фяслиндя мешя:
Йеня юрпяk салыб.
Тцля бцрцнцб,
Тязя эялин kimi
Бязянди мешя
(«Эялин мешя»)
«Хязяр эцзэцдцр», «кюкляр йер алтынын
щяйат эюзляри, Будаглар-гушларын тахты-таъыдыр»
(«Кюкляр-будаглар»). Симузярин гяляминдя
тябият
бцтцн
варлыьы
иля
ъанланыр,
антропоморфоложи кейфиййятляр кясб едир. Тякъя
даьлардан ахан шялалянин поетик тясвирини цч
вариантда вя щяр дяфя ъанлы вя инъя образларда
веря билир:
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Шялаля даьлардан гонаг эяляъяк,
Гайадан асылан щюрцклярийля…
Вя йа:
Шялаля еля бил,
Гыз щюрцйцйля,
Кцсцб,
гайадан асыб юзцнц
(«Талышда
мянзяря»)
Нящайят:
Пяришан эюзялин булуд зцлфцтяк,
Шялаля дашлара сяпялянибди
(«Лянкяран
лювщяляри»)
Бу кичик поетик миниатцрдя тясвир олунмуш
тябият мянзяряси парлаг табло, рясм ясяри
тяяссцраты йарадыр. Ейни ъанлы таблону, орижиналлыьы
иля диггяти ъялб едян поетик мянзяряни шаирин
«Бурдан бащар кечиб» миниатцр шеириндя дя
эюрцрцк:
Бурдан бащар кечиб дейян:
Аьлайыб,
Эюз йашындан
Нярэиз, йасямян галыб.
Бу да онун дясмалы –
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Бир йашыл чямян галыб…
Арандан баханда даьлар перспективдя
яввял йашыл, сонра эюй рянэдя еля бил назик
пярдя архасында эюрцнцр. Симузяр буну тцля
бянзядир. «Эялди» шеириндя: Бащар эялди елимизя
ЫЫ Тцл эейинди щяр даь-дяря ЫЫ Гоъалыгдан ар
еляйяр ЫЫ Даьын йашмаьы эялди…
Симузяр орижинал бянзятмялярдян, поетик
щиперболалардан,
поетик
контрастлардан,
метафоралар-дан, шяхси вя диэяр поетик мяъаз
вя прийомлардан мящарятля истифадя етмяйи
баъарыр. Онун мювзу, жанр диапазону эениш
олдуьу кими, поетик тясвир-ифадя васитяляри дя
зянэин вя рянэарянэдир. О, бцтцн гафийя
системляриндян баъарыгла истифадя едир, классик
шеирляримиздя олдуьу кими, мцряккяб кялмя,
мцкяммял вя эцълц гафийяляр йарада билир:
Баьларда йарпаглар тяпяляндикъя,
Эюллярин сулары ляпяляндикъя,
Гызыл йаьышлары сяпяляндикъя,
Цряйя шеирдян тязя бар дцшцр.
(«Илк бащар»)
Бурада мяна-мязмун, поетик фикирля
образлы тясвир вя ифадя формасы арасында вящдят
вя щармонийа эюз габаьындадыр.
Симузярин поетик образлар алями зянэиндир,
тязядир, тяравятлидир, йенидир, образлар чох вахт
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эюзлянилмяздир вя буна эюря дя илдырым ишыьы
кими парылдайыр, охуъунун диггятини ъялб едир,
ону щейран едир вя буна эюря дя йадда галыр:
«Аьылды, щикмятди бялайа сипяр», «Дярд юз
тохумуну инсанда якир», «Одлу эюз йашыйла
халы сярирди», «сюз илщамын ачары, сюз гялбин
гапысыдыр»…вя йа:
Щяр нявя бир хончадыр
Нянясинин ялиндя…
Бу сятир ифадялярин щяряси бир афоризмдир ки,
бу да поетик фикри, мяна-идейаны лаконик
формада,
поетик
образларда
демяк
баъарыьындан
доьур,
йяни
истедаддан
бящрялянир.
Сюз сянятинин сирляриня йахшы бяляд олан
Симузяр дилин мяна-поетик имканларындан
мящарятля истифадя едя билир. Защирян чох
«садя» вя «асан» эюрцнян, лакин эярэин поетик
ямяйин, образлы тяфяккцрцн бящряси олан
ашаьыдакы сятирлярдя
Эюзялин эювщярини,
Эювщярин зинятини,
Зинятин иззятини
Юйрянярсян сян онда
(«Сюзцн ишыьында»)
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О, сюзцн «дахили ишыьына» нцфуз етмяйи
баъарыр, онун мцхтялиф, рянэарянэ мяна
чаларлары, щям дя аллитерасийа прийомлары юз
шеирлярини лексик ъящятдян дя зянэинляшдирир.
Йухарыдакы сятирлярдя сюзляр еля дцзцлцб вя бирбири иля гурашдырылыб ки, еля шаир сюзлярля садяъя
ойнайыр, юзц дя асан вя баъарыгла ойнайыр.
Симузяр шаир интиусийасы иля шеирин, цмумиййятля,
«мядяниййят ойундан (ойун ясасында)
йаранмасы барядя мювъуд
тарихи-фялсяфи
консепсийасыны (йахан хайзинге) еля бил ки,
дуйур вя ону поетик сцбута йетирир – «Щомо
Луденс» - человек играюший, - ойнайан адам.
Бялкя еля шаирин юзц дя сюзля ойнайан
адамдыр? Ялбяття, формализм, «сянят сянят
цчцн» мягсяд иля йох! «Ойнамаьын да
мцхтялиф йоллары вя мягсяди ола биляр – ойун
наминя ойун бир дя мяна чаларларынın, поетик
образларын
ахтарышы
йолунда
йарадыъылыг
ойунуdur. Симузяр сонунъу йолу сечмишдир. О
нащаг йеря демир ки, «Ойунлар – щяйатын нур
диляйидир».
Симузяр поетик истедадынын ъясаряти бир дя
онда юзцнц бцрузя верир ки, о, тарихян
гялиблянмиш – кристаллашмыш аталар сюзляринин
мязмун-идейасыны сахлайараг, йени фярди
формада истифадя едя билир. «Анасыны эюр, гызыны
ал» аталар мясялини о, юзцнямяхсус формада
дейя билир:
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Гызын анасын эюрдцн
Юзцн эюрмяк ня файда?
Беля «поетик експеримент» апармаьа
анъаг В.Майаковски кими нящянэ шаир ъясарят
едирди. Мяшщур рус аталар сюзлярини «Тише воды,
ниъе травы» вя «Убитство из-за угла»
В.Майаковски юз дюврцнцн сийаси-иътимаи
мцщити иля баьлы бу формада дяйишиб, ифадя
етмишдир: «Мы уже не тише воды, не ниъе
травы» вя «Убийство из-за угла».
- Юзцня кими мцяллим саймысыныз? суалына
вердийи
ъавабында
шаир
стандарт
вя
стереотиплярдян гачараг, дейир: «Еля щяйатын
юзц
дя
бюйцк
мцяллимдир.
Нянямин
щядисляриндян тутмуш анамын нясищятляриня
гядяр ня эюрцб ешитмишямся, индинин юзцндя
дя ян бюйцк мяктябдир. Ясас мцяллимим ися
атамдыр. Онун щяр мцдрик кялмясиндя ян
бюйцк дцнйам йашайыр». Бу ъавабдан шаир
аиляйя, милли кюкцня, тярбийя алыб бюйцдцйц
мцщитя
баьлылыг,
яхлаги-мяняви
варислик
идейасыны, щяйат фялсяфясини юн плана чякир.
Симузяр щяйат шаиридир, варлыьынын шаиридир,
онун поетик эени дя бу варлыгдан доьулуб.
Лакин бу, щеч дя о демяк дейил ки, онун
ядябиййатда, поезийада мцяллими олмайыб. О,
Азярбайъанын, цмумиййятля, Шярг, щямчинин
рус классик поезийасынын зянэин поетик
яняняляриндян,
онларын
фялсяфи-естетик

35

тялиминдян бящрялянир. Онун мцраъият етдийи
жанр формаларынын яксяриййяти еля орадан эялир:
«Дастан-поема»,
гязялляр,
дюрдлцкляр,
рцбаиляр, тямсил, байатылар, тяхмисляр… Вя о бу
классик жанр формаларындан мящарятля истифадя
едир,
онлары
йениляшдирир,
новаторъасына
мяналандырыр, онлара сюйкянир, онлары йени
формада инкишаф етдирир.
Симузярин поезийасында «Авеста» тялими вя
«Авеста» тяфяккцрц йашайыр. «Хейир сюз, хейир
фикир, хейир ямял» онун поезийасынын консептуал
тямялини тяшкил едир. Онун щяр ики дастанпоемасында – «Севянляр вя шяр гары», «Инсан
вя йахшылыг» - тясвир олунан мякан-баь, эцллцчичякли мякандыр, севэи, цлви мящяббят
мяканыдыр. Симузяр бцтцн дцнйаны бу ъцр
эцллц-чичякли баь, севэи мяканы кими эюрмяк
истяйир.
Бу,
онун
иътимаи-естетик
консепсийасыдыр, шаир – вятяндаш, щуманист
мювгейидир: Щяр щансы шяр ямял севян
инсанларын гялб аляминин вя цмумиййятля,
дцнйанын щармонийасыны позур. Щяр щансы бир
хейир иш, щярякят, хейир ямял ися бу позулмуш
щармонийаны бярпа едир, юлянляри дирилдир
(«Севянляр
вя
шяр
гары»),
гоъалары
ъаванлашдырыр, севянляри вцсала чатдырыр («Инсан
вя йахшылыг»).
Симузярин
мцяллимляринин
ичярисиндя
Низаминин
хцсуси
йери
вардыр,
онун
поезийасында «Низами дцнйасы» йашайыр
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(«Низамини охуйан щяр бир шяхс, зяннимъя, ян
гаранлыг дцнйайа дцшся беля, юзцня ишыг йолу
ахтарыб тапар»). Фцзули рущу ъанланыр («Мян
уъуз тутмадан сюз сянятими ЫЫ Фцзули
яманятини»); Сядинин фялсяфи-поетик идейалары,
мцдрик фикирляри юз инкишафыны тапыр:
Ей ан ки, дяр ин ъащан зи хцт бу хябяри,
Щяр шаму-сящяр дяр тяляби симузяри.
Сярмайейи ту ъащан йек кяфяняст,
Ора ки, эцман нист-бяри йа ня бяри.
Симузяр Сядинин бу щикмятли сюзляринин
сятиралты мяна мянтигини габардыр вя давам
етдирир:
Дцнйанын вар-дювляти
Гой сянин олсун –
мяня ня эяряк?
Сяня бир дцнйа сярвят,
Мяня ешг, мящяббят
(«Мян, сян»).
Йа да байатыларын бириндя йаздыьы кими:
Дцнйада ня чох сярвят?
Гиймятлиси мящяббят.
Ей дост, гисмятим олса,
Бил ки, будур сяадят.
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Симузяр дцнйа малыны, мадди немяти рядд
едир, ону ясл вар-дювлят саймыр. Шаир цчцн вардювлят мяняви зянэинликдир, инсан ъямиййятинин
бешийи олан аиля, аиля мящяббяти, Вятяня
мящяббятдир. Онун гязялляринин бириндя дедийи
кими:
Вар-дювлят арама, эял шювкяти хязиняйя,
Ешгя эцман едянин эюр ня бюйцк сярвяти
вар –
Чцнки
Бу щяйат зинятинин цлви мяканы ешгдир,
Дцнйанын вары, дювляти, рцхсары ешгдир.
Фцзули яняняляри цзяриндя кюклянян бу
гязялдя Симузяр Фцзулинин сюз сцфрясинин
зянэин, тцкянмяз олмасы барядя фикрини ейни
заманда, йухарыда дедийим кими, Сядинин
аналожи фикирляринин давамчысы кими чыхыш едир.
Симузярин
ясярляриндя
С.Вурьунун,
М.Мцшфигин дя рущу йашайыр. Онун
Дцнйа мящяббятдян эейинди дону,
Севэисиз бир щяйат пуч яфсанядир, –
сятирлярини охуйанда С.Вурьунун ашаьыдакы
мисралары йада дцшцр:
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Мяним кюнцл адлы бир сирдашым вар,
Кюнцлсцз бир щяйат бир виранядир.
Симузярин бязи шеирляриндя М.Я.Сабирин
«Сатира няфяси» дя дуйулур. Иътимаи щяйатын
мянфиликлярини
кяскин
тянгидиндя,
сатирик
мейлляринин юн плана чякилян ясярлярдя Сабир
яняняляри ачыг-айдын эюзя чарпыр. Онун
Сабирсайаьы («Миллят неъя тараъ олур-олсун, ня
ишим вар?») йаздыьы «Миллятим» шериндя
«няфясляри аъ вя эюзляри дар» олан вя бу
эюзлярини халгын малына тикян адамлар йандырыъы
вя юлдцрцъц сатира атяшиня тутулур:
Галхмышам мян бахырам инди йеня
миллятимя,
Чеврилиб миллятимин дярди йеня зиллятимя;
Эюр гара ганлар неъя тцьйан едиб, ришя
атыб,
Шахяляниб, долашыбдыр бяшярин хилгятиня.
Ня гядяр няфсляри аъ, эюзляри дар, щям
бигярар,
Цз вериб шющрятиня малу-мцлки шювкятиня;
Сюзляри гылынъ кими миллятини бюйля йарар,
Саьалмаз бу йаралар мин иллярин мющнятиня.
Бцтцн бу «аьняфяслийин», «малу-мцлк»
дцшкцнлцйцн яксиня олараг шаир дейир ки, ян
бюйцк вар-дювлят, симц-зяр мящяббятдир,
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«зцлмятдян ишыьа, юлцмдян щяйата йолдур», ян
бюйцк сярвятдир. Бу сярвяти тяряннцм едян,
онун тяъяссцмц олан шеир-поезийа Симузярин
эюзцндя юзц дя бюйцк бир сярвятдир,
мюъцзядир, мцгяддясдир, пцнщани бир алямдир,
сокрал образ вя идейалар алямидир – шеир
мялякдир. «Унудармы шеир адлы мяляйи?» дейян шаир юзц дя бир мюъцзя олур, эюзяллик
алями,
tямизлик,
пак,
цлви
мящяббят
мцъяссямясиня чеврилир. Симузярин атасы Абдулла киши демишкян, о, «явязолунмаз бир
сярвятдир» - инсанлыг, мянявиййат сярвяти.
Симузярин
йарадыъылыьында
бязи
рус
шаирляринin дя идейа мотивляри, поетик цслубу
юзцнц эюстярир ки, бу да ади бир тябииликдир, чцнки
рус поезийасы щамымыз цчцн бюйцк хязиня
мяктябидир. Онун «Ясэяр гардашыма» шеириндя
Н. Тихоновун «Баллада о гвоздйах», «Аьлама
торпаьым» шеириндя М.Лермонтовун «Тучи
небесные,
вечные
странники»,
«Вятян
поемасы»нда К.Симоновун «Жди меня»,
Н.Некрасовун
вятяндашлыг
поезийасынын
мцсбят тясири эюзя чарпыр.
Симузяр йарадыъылыьынын жанр вя мювзу
диапозону олдугъа эенишдир. О, ейни заманда
ушаглар цчцн вя ушаглар щаггында йазыр,
ясасян юз ушаглар вя нявяляри щаггында.
Демяли, о, щям дя «ушаг шаиридир». Симузяр
ушаг психолоэийасыны вя щяйатыны, онун дахили
алямини йахшы билир. Онун ушаг шеирляриндя няня-
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ана-нявя мювзусу билаваситя шаирин, яэяр беля
демяк оларса, шяхси тяърцбясиндян, шяхси
щяйатындан эялир. О, лирик бир инъялийи иля дейир:
Ана баласына
еля гучагды,
Ъяннятди язялдя,
щям дя ки сонда
(«Ана-бала»)
Шаир демир ки, ушаглар бизим эяляъяйимиздир,
ялбяття, о, буну дейя билярди, лакин демир, беля
стереотип ифадялярдян гачыр, юзцнямяхсус бир
поетик формада дейир: «Ушаг инсанлыьын
кяпяняйидир…», йяни инъя, зяриф гайьыйа вя
диггятя мющтаъ бир мяхлугдур. Ушаг шеириндя
дя Симузяр эяляъяк нясля эюзял фикирляр –
Вятяня вя торпаьа баьлылыг, йцксяк инсани
кейфиййятляр, алиъянаб фикир вя дуйьулары ашылайыр.
Симузяр ушаглары севир вя онлары бюйцк щявяс
вя мямнунлугла тяряннцм едир. Бялкя еля
буна эюря дя онун ушаг шеирляринин
цмумиййятля, Симузярин шерляринин чоху ряван
ащянэиня эюря мусигийя чевриляси ясярлярдир.
Симузяр «Дюрдлцкляр», «Рцбаиляр» кими
классик жанр формаларында да гялямини сынамыш
вя имтащандан уьурла чыха билмишдир. Классик
яняняляря садиглик вя бундан бящрялянян шаир
бу ясярлярин щяр бириндя, щяр бир шеир бяндиндя
мцстягил фикир, идейа, инсани – цмумбяшяри
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дяйярляри, яхлаги-мяняви, иътимаи-фялсяфи фикир вя
дцшцнъялярини сяняткаръасына ифадя етмишдир ки,
бу да шаирин истедадынын щям орижиналлыьына, щям
дя чохъящятлилийиня дялалят едир. Бурада да
мцяллифин лирик «мян»и, онун ъямиййятдя тутдуьу
йери, инсанлар гаршысында боръу, шаирлик вязифяси,
фялсяфи-естетик проблеми юн плана чякир. О,
рцбаиляринин бириндя дейир:
Шаир аддымлайыр сюз ишыьында,
Дцнйа эюзялляшир эюз ишыьында;
Бир шамын юмрцдцр Симузяр юмрц,
Йанар дама-дама юз ишыьында.
Цмумиййятля, Симузяр юзц вя поезийасы
щаггында йетяринъя йазыр вя сюз сянятиня чох
йцксяк гиймят верир ки, бу да дцнйа
поезийасындан, дащи шаирлярдян эялян бир
янянядир. Державин вя Пушкиндян тутмуш
А.Блок, В.Майаковски вя С.Йесениня гядяр,
Низами вя Фцзулидян тутмуш Вагиф вя
С.Вурьуна гядяр бу мювзуда чох эюзял
йазыблар. М.Я.Сабирин «Шаирям, чцнки вязифям
будур, яшар йазым…» шеирини щамы йахшы билир.
«Мян уъуз тутмадым сюз сянятини, Фцзули
яманятини» дейян Симузяр щаглы вя инамла
йазыр: «Ганадсыз гуша дюнярдим ЫЫ Яэяр
шеирлярим учар олмаса…» («Мяним шеирлярим»).
Байатыларыnын бириндя шаир дейир:
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Бяхтин сящяри мяням,
Бары-бящяри мяням.
Шеир йазан гызларын
Ян бяхтявяри мяням.
Йа да:
…Симузяр, сюз йазанлар,
Ябяди эюзял олур…
Симузяр байатыларынын бир нечяси бядии сюзя,
сюзцн эцъцня вя дяйяриня, онун естетик тясири
вя мащиййятиня щяср олунмушдур – «Сюз
уъалдар, ендиряр», «Сюзц сюз базарында ЫЫ Бал
йериня сат, эюзял», «Сюз эюзлярин мящсулу» дейир вя йазыр:
Сюз гулаьын дадыдыр,
Мящяббят ювладыдыр.
Сюз илщамын ачары,
Сюз гялбин ганадыдыр.
Юз сяняти, сюз сяняти щаггында йазанда,
шаир щеч дя тякяббцрлцк етмир, «ловьаланмыр»,
бу сянятин, шаирин иътимаи щяйатда йеniдян,
инсанларын
мяняви-яхлаги
ъящятдян
зянэинляшмяси вя формалашмасындан, онлара
йцксяк вя няъиб идейа вя дуйьуларын
ашыланмасы мясулиййятиндян данышыр. Мясялян,
ашаьыдакы
фикир-идейалар,
нясищят-чаьырышлар
дедиклярими тясдигляйир::
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Торпаг сянин яъдадын,
Адын, щям аьыз дадын,
Амандыр, гоyма, оьул,
Бир гарыш олсун йадын.

Вя бу ъящятдян поезийа тарих бойу
юзцнц йцксяк сявиййядя доьрултмушдур.
Бу эцн, бизим индики иътимаи
мцщитимиздя Симузяр поезийасынын тарихи
ящямиййятинин, сяфярбярлик миссийасынын
ня дяряъядя əhəmiyyətли олмасыны
сцбута йетирмяйя ещтийаъ йохдур. Шаир
бу тарихи миссийаны йериня йетирмяйя
чалышыр вя бу ишдя юзцня инаныр. Бу да
шаирлик истедадынын эюзял яламяти вя
хцсусиййятидир.
Симузяр няср сащясиндя дя гялямини
сынамышдыr. О, щялялик «Сянубяр» адлы
йеэаня повестин мцяллифидир. Бу, мцяллифин
йаздыьы кими, «Лирик хатиря - повестидир».
Бурада ики эянъин – мяктяблинин –
Сянубярля Ъялалын ишыглы вя цлви-романтик
мящяббятинin тарихчясиндяn данышыlıр.
Симузяр
Лейли-Мяънун
сцжетинин
«Сцтямурдов» вариантыны йаратмышдыр.
Дцздцр, бурада щеч бир аиля-гябиля
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мцнагишяси йохдур, севянляри бирбириндян айыран щеч бир иътимаи гцввя
йохдур. Амма бу бащар тяравятли севэи
фаъия иля битир – Ленинград Авиасийа
Мяктябиндя охуйан Ъялал тяййаря
гязасында щялак олур. Лакин бу фаъия
повестин
цмуми
никбин
овгатына
пессимизм, бядбинлик эятирmир. Мцяллиф
беля щесаб едир ки, ики эянъин гялбиндя
йаранмыш илащи бир мящяббят щеч вахт
юлмцр. О, Щцсейн Ъавидя истинадла
дейир: «Юлцм вар ки, щяйат гядяр
дяйярли!» Мцяллифин фялсяфи фикри белядир ки,
юлцм щюкмдцр – эеъи-тезиндян асылы
олмайараг, анъаг няйин вя кимин
йолунда юлмяк ясас эютцрцлцр.
«Сянубяр» Симузярин лирик хатиряляри
дя олса, ейни заманда сянядли вя
щямчинин
автобиографик
повестдир.
Охуъулара инам вя етибарла йазылмыш бу
ясярдя шаир гялбинин чырпынтылары, пцнщани,
сокрал щиссляри онларын щцзуруна вя
сярянъамына верилмишдир.
Повест
романтик
цслубда,
сентименталист
сяпэидя
гялямя
алынмышдыр. Бу, беля дя олмалыдыр, чцнки
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ики эянъин илк мящяббяти щям романтик,
щям дя сентиментал олмайа билмяз.
Щям дя бу, онларын щяйатда илк
аддымыдыр. Мящяббятин чятин йолларында
илк пиллядир («Мящяббят ня зцлцмлц
шеймиш, Илащи!» Шаир демишкян «Инсаны
уъалдан
да,
гоъалдан
да
мящяббятдир…»).
Повестин мязиййяти бир дя ондадыр ки,
бурада Симузяр Лянкяранын дянизкянары
вя чайкянары бир кяндинin (Сцтямурдов)
аб-щавасыны, еъазкар тябиятини, кянд
адамларынын щяйатыны, мяишятини, адятянянялярини, евляр-аиляляр арасындакы
мцнасибятляри чох доьру, инандырыъы вя
«яйани»
формада
тясвир
едиб
поетикляшдирмишдир.
Бу да СимузярСянубярин
юз
доьма
торпаьына
баьлылыьындан, о щяйаты бцтцн инъяликляри
иля билдийиндян иряли эялир. Ахы онун юзц дя
бу мцщитдя бюйцмцшдц.
Симузяр лирик бир шаир кими щям
романтикдир, щям дя реалист. Онун
поезийасында реализмин бцтцн атрибутлары
иля йанашы, романтик пафос, романтик
ящвали-рущиййя дя чох эцълцдцр. Поезийа
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романтикасыз йашайа билмяз. Симузяр
тясвир етдийи щяйат щадисяляринин щям
диалектик мащиййятини ачыб эюстяря билир,
щям дя онлары сюзцн йцксяк мянасында
поетикляшдирир.
Шаирин
поетик
фикир-тяфяккцрцнцн,
йарадыъылыг тяхяййцлцнцн орбити йцксяк,
horizontu эениш, бязян эюйляря, каината
ганад ачырса да, онун поезийасы йерля,
доьма торпагла сых баьлыдыр, онлардан
гидаланыр – щяйат щягигятляриндян
узаглашмыр.
Онун
йарадыъылыьында
вятяндашлыг лирикасы, тябият лирикасы,
мящяббят лирикасы, фялсяфи-лирик дцшцнъяляр
юзцнцн синтезини тапмыш, вящдят тяшкил
едир.
Классик
поезийанын
эюзял
яняняляриндян бящрялянян Симузяр
поезийасы зянэин вя парлаг, щям дя
орижинал, юзцнямяхсус образ вя тясвир
васитяляринин рянэарянэлийи иля фярглянир.
О, щансы бир мювзу вя проблемя
мцраъият едирся-етсин, бунлар онун
гяляминин ишыьында йени вя тяравятли
эюрцнцр.
Симузяр орижинал вя истедадлы шаирдир.
Онун поезийасы дяйярли поезийадыр,
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мцасирдир, мяняви сярвятдир. Бу сярвят
щамымыза лазым вя ваъиб олдуьундан,
мян дейярдим ки, гой щяр биримиздя
буна мяняви тялябат олсун вя Симузяр
поезийасы иля ялагядар дейя биляк:
«…Дяр тяляби Симузяри…»
Сейфулла Ясядуллайев,
Филолоэийа елмляри доктору,
профессор
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İNSAN VƏ TORPAQ
Дцнйанын йахшылыьындан инсан йараныб,
Торпаьа ъан вериб, ондан ган алыб,
Гялбини \эениш ачыб инсана торпаг,
Нясиб олмайыб инсана торпагдан доймаг,
Торпаь цстцндя вурушуб, горуйуб ону.
Торпаьа тюкцлцб инсанын ганы,
Гарышыб бири-бириня хямир, майа кими;
Йеня ъцъяриб,
ъцъяриб,
ъцъяриб.
Уъалыб \Эцняшя, Айа кими,
бу инсан.
Инсандан мящяббят торпаьа дцшцб
Йохса торпаь мящяббят вериб инсана?!
Беляъя севиб торпаг иnsаны,
инсан торпаьы.
Инсан валещ олур беля ъащана;
Инсан инсаны гырыб, чатыр,
торпаг цстя.
Онсуз да сону юлцм олан бу щяйатда,
Нядян юлдцрцр инsан инсаны?!
Дцнйада гызыл кими гиймятли щяр аны
Дцшцнмяз надан;
Торпаг ана кими севяндя инсаны,
Нийя бяс севмир инсан инсаны?
Тюкцлцр анасынын синясиня инсанын ганы.
Инсан гярг едир гана ананы.
Басыр баьрына, салыр кюксцня ана баланы.
Йеня сонда ана эцълцдцр,
Дюзцр, йашыйыр,
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Баьры йарыла-йарыла.
Дцнйайа эюзяллик эятирир,
Инсанын ганындан эцлляр битирир.
Рянэбярянэ, ал-ялван,
Сярир йер цзцня, \эцля-\эцля,
Чямянлярин лячякляриндя,
\эцллярин киприкляриндя,
Эюз йашлары эиля-эиля.
Беляъя фырланыр бу дцнйа биля „
биля,
Инсанса йашайыр юля „
юля.
05.05.08
GÖZƏL SÖZ
Щяйат дастанындан щикмят ичир,
Ичиндя сюз йашадыр инсан,
щикмят цчцн;
Эюзял бир сюз ешидяндя
Варлыьымдан шимшяк кечир
Од галаныр ичимдя,
Дуйьуларым сяринлянир, исинир;
Бу истидян,
Сюз хяфифъя, эизли-эизли
Сяпялянир рущума,
Фишянэляря дюнцб
учур ащымда;
Эюзял бир сюз ешидяндя,
Гулагларым зирещлянир,
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Хош ямялляр ешгиня,
Сюз ешгинин ешгиня,
эюзяллик сяпялянир,
Чямянлярин шещиня,
Чичяклярин мещиня,
Гарышыб эиля-эиля ахыр;
Дюнцрям эюйлярин пярвазына,
Сонра да йерин пишвазында
Инсана дцнйа бойда
ешгимдян бахырам...

TƏBİƏT VƏ İNSAN
Бу пайыз щай салыб йеня щяр йана,
Заманын фурсяти йохдур амана,
Пайыз йаьышлары йеня дя йаьыр,
Тябият ня йаман эюрцнцр фаьыр,
Неъя дя бянзяйир инди инсана,
Ялвида сюйляйир ютян щяр ана,
Ичиндя няфяси, наляли цнц,
Санки имтащандыр гийамят эцнц
Имдад диляйир эюр, йана-йана
Саралыр баш яйир, тяк Йарадана;
Беляъя заман-заман
чыхса да сырадан,
О бир эцн гайыдыб эяляъяк,
Ачыланда сящяр, сюкцляндя дан...
Алдыьыны гайтараъаг
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Тябият ондан.
Танры ризасынdan,
Аллащ ешгиня.
17.10.2007

MƏHƏBBƏT
Yusifə bax, Tanrıya gəl, çevirmə arxa,
Necə gör səcdədə tək oldu Züleyxa.
S. Nüsrətbəyli

Məhəbbət, uca eşq,
Uca zirvədən də uca,
Büllur kimi, pak;
Qəlblərə, ruhlara sultan,
Var olan məbud odu tək.
Onunla gələr gözlərə nur,
qəlbə qürur.
Eşq ilə ömrün sonu bilinməz,
Yorulmaz yolu,
qırılmaz qolu.
Dünyanın mavi rəngdə
Dəyişməz donu.
Məyuslar eşq əhli sınar,
fəqət əyilməz,
Aşiqin eşqi ölçüyə gəlməz,
məşəqqət bilməz.
O ki, eşqdən nur ələr
Din ilə imana gələr,
Kim danar,
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Kim qanar,
Kim dinər,
Mən bilmirəm.
Deyirəm, ta bilirəm,
belədir vallah!
Uca eşqdən də ucalarda durar
eşq yaradan
Tək Allahdır, tək Allahdır,
Tək Allah!
QƏLƏMİM
Шеир йазырдым,
бирдян гялямим йазмады,
Нийя йазмырсан
гялям?!
Сян эюзляримин гарасында
йашайан эилям.
Йохса йазмаг истямирсян,
щясрятдян, гямдян;
сян мяндян
эери галма,
Мяни сябримдян алма,
гялям!
Гялбимя эятирмя ялям,
Мян сянсиз кясилмиш ялям,
Кюзц алова дюндярян,
Тиканлардан эцл дярян,
Шаирин тяшня гялбин
сюндцрян,
Дилиндя дилляр эизляйян,
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ей дилсиз щямдямим,
гялямим!
02.09.06

GÖZLƏRİMDƏN DÜŞƏN İNSAN
Ня вахтса гялбимя дцшян инсан,
Сян кюнлцмдян дцшдцн,
эюзцмдян дцшдцн.
Айаqларымын алтында сяни эюряндя
цряйим сызлады,
Цряйимин сыхынтысыны эюзлярим
гябул етмяди,
Эюй эурулдаса, илдырым чахса,
Лейсан ахса беля;
Эюр бу эялимли-эедимли
Дцнйада няляр баш верир,
Дцнйа мяним эюзляримя эирир,
Эюзяллийи \эюрмяк цчцн. „
Сянся эюзляримдян дцшдцн,
Киприклярими цшцтдцн,
тир-тир ясян киприклярим
Булудлары топа-топа кясдиляр,
Чахнашма дцшдц.
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Цряйимдян эюзляримя кечян
гыьылъымлар
тяскинлик эятирдиляр,
Севимли инсаныса
Итирдиляр!..

GƏL...
MÖVLANƏ CƏLALƏDDĠN RUMĠ – 800

Мювланя Ъялаляддин Руми
дцнйайа эялди,
Эял, деди;
800-йцз ил дейя билди!..
Бу дейим дцнйанын юз дилиндядир
щяля чох дейяъяк;
Эял!..
Эял,
Диня-имана эял,
Дцнйа мярщямятиндя эцманя эял!
Достлуьа узат ял, эял,
Эял ки, инсанлыг эцлсцн йер цзцндя.
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Мящяббят ябядиййятиндя, аь олсун цзцн дя,
Щагг йолуну тут,
Кини, нифряти унут, эял,
Аь олсун даим цзцн дя;
Парлайыр щяр мисрасында,
сюзцндя,
Ъялаляддин Руминин щикмят чялянэi,
йер цзцндя!
“Эял, эюрцндцйцн кими ол,
Йа да олдуьун кими эюрцн!»
Эял ки, оласан,
Эял ки, доласан,
Демирям бош галмасын дцнйа,
\
эял!
/
Эял ки, эюрцнясян юзцн юзцндя
Эюрцнтцн эюрцнсцн
эюзляринин ишыьында,
О ишыьындан пай дцшсцн
гаранлыг дцнйалара.
Эял ки, нурун парласын дцнйанын юзцндя,
Эял ки, эял демяйи юйрянясян юзцн дя;
Эял ки, сян дцнйасан,
дцнйа сяндядир,
Эял, эял, дцнйа дура билсин юзцндя!..
Эял!
SƏN VƏ MƏHƏBBƏTİN
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Ся\н эетдин,
мящяббятими
Сяня гошмаг истядим,
Сянин цчцн щямишя йанан,
сяня ъан атан,
Сяни анан, сянсиз дюзмяйян мящяббятими,
Бяс нийя сяня гошулуб эетмяди,
Иллярдян бяри йува гурдуьу мяканы
тярк етмяди,
Сянин ясирин олан бу мящяббят?
Ещ, дцнйанын ишиндян ким
баш ачыб ки
О, мянимди, йа сянинди
мян билмядим
Сяня мяхсус олса да мяни
тярк етмяди,
Юлмяйян, итмяйян, тцкяниб „
битмяйям мящяббятим.
19.08.09
İLK YAZ YAĞIŞI
Илк йаз йаьышы йаьыр,
О йаьмыр аьыр-аьыр,
Гярибя йцнэцллцк
Эюрцнцр бу йаз йаьышынын
йаьмасыndа,
Дамлаларын хяфиф-хяфиф ахмасында.
Бу, щяйаты мцждя эятирир
Санки тябиятя;
Севинир, эцлцр йаьышлар;
Кцляксиз, сяссиз шырылтысында
Бир щяйат ешги дуйулур.
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Еля бил дцнйанын ъаны йуйулур,
Юлцм кюйняйини атыр тябият,
Гатылыр торпаьын ганына.
Дирилик тохуму гатыр
Дцнйанын ъанына бу йаьыш.
Цряйя нювраь верян,
Илк йаз йаьышы.
Чичякляря, аьаълара,
Йарпаглара, торпаьа
тябяссцм бяхш едир.
Щяр йанa atılır алгыш,
Танры дяр\эащында
Йаьыша гатылыр алгыш;
Йаз йаьышы
йаьыр,
йаьыр...
16.03.08

DÜNYA YAXŞILIĞIN ƏLİNƏDİR
Ясяд Ъащанэиря

Дцнйа йаранандан
дюнцк инсанларын
йашы аз дейил;
Эюр ня гядяр сайы артыб
О йазыгларын;
Щярянин юз гисмяти вар,
Пислик писляринди,
йахшылыг йахшыларын;
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Сцбщцн ал шяфягляри,
Эеъянин гаранлыглары,
Эюр ня дейир;
Бяс онлар кимдир?
Дцнйанын дады-ляззяти
Итиб-батыб газдыглары
айагларын алтында,
Газырлар,
азырлар газдыглары йувада
Йахшыларса чох дяриндядир
Дцнйа йахшылыьын ялиндядир.

QORUYAQ DÜNYANI
Дцнйа дяйишиб,
заман дяйишиб;
Дцнйа дяйишиб,
йаман дяйишиб;
Дцнйа дяйишиб, аман!.., дяйишиб,
Эцман дяйишиб, аман дяйишиб;
Даьлар дяйишиб,

59

думан дяйишиб;
Инам дяйишиб
дюрд йан дяйишиб;
Дяйишиб Аллащ,
щяр шей дяйишиб;
Йаьан йаьыш,
доьан Эцняш,
Ахан улдуз,
бахан ай,
Дяйишиб гыш, дяйишиб йай;
Аман Танрым,
Дцнйа-ешгими
бу дцнйайа йай!..
Мящяббят дцнйаны гой хилас етсин,
Нифрят баш эютцрцб дцнйадан эетсин.
Битсин цряклярдя севэи тохуму,
Гору ряййятими, кюнцл шащымы.
Гялбимизя кючсцн
Танры мяканы,
Горуйаг инсанлар,
бизим дцнйаны,
Горуйаг дцнйаны,
бир дя инсаны!..
DÜNYA
Дцнйаны йалан едянляр,
Дцнйаны талан едянляр,
Дцнйа йалан дейил ахы,
Эюзцмцзцн габаьында фырланыр
Сятир-сятир.
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Бяс йаланы ким сяпир,
Щардан сяпир?
Йалан дейиб йейир,
эюзляри доймур,
Дцнйаны эюзцня тяпир,
тяпир;
Йолу йох, изляри йох,
Бяс о кимдир эедир
изляри, ляпир-ляпир,
Щяр ляпир онун доьру щяйатына
Бир гябирдир,
Гябринин цстцндя аьлайаны йох,
\
эцляни чох.
/Эцлянлярин дцнйасыдыр бу гябирляр.
Дцнйанын ири, гара эюзляри вар,
Гара эюзлярин ишыьындан аьаппаь олмуш,
Кабуса дюнмцш
Дцнйадар о йалан дцнйа;
Дцнйа юз ишиндядир,
гарадан аьы сечян дцнйа,
Гаранлыгдан кечян ишыг кими.
О кимдир gedir,
Йеня
ляпирляр,
ляпирляр?!...
GECƏ NAĞIL DANIŞIR
Эюзлярини гапайан эцндцз
Эеъя наьылы данышыр.
Неъя дя ширин наьылдыр,
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илащи!
Пычылтысы лайлайа гарышыр,
Эеъя наьылы, улдуз,
Ай наьылы,
Шялаля, эюл, дяниз,
даь,
чай наьылы,
Бир дя торпаг наьылы.
Дцнйанын дадлы, дузлу
Ишляри чохдур.
Лакин бу \gеъя наьылындан
Ширин щеч ня йохдур.
Беля олмасайды инсанлар
Беля ширин-ширин йатмаздылар;
Дцнйанын ян бюйцк
Гящряманы бу наьыла
Тяслим олмазды.
Чийниндян йеря гойдуьу йцк даща
Ону язмир.
Бу наьылын бятниня
Долуб йатан инсан,
Юзц дя бир наьылдыр.
О ана бятниня уйуб,
Бу ширин наьылы дуйуб,
йатыр.
Щязин-щязин мещ ясир,
бу наьыл дцнйасына
Сыьал чякя-чякя,
Наьылын арды битиб,
Тцкянмир,
Наьыллара щямдям
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Эеъялярин инсанлары шян.
Дцшцнъяляр
мящяббятли,
Гялям,
бир дя мян...

MƏHƏBBƏTƏ DÖNƏNDƏ
Мящяббятдян дюняндя
инсан юзцндян дюнцр;
О дюнян дя инсандыр,
Дюнцр инсанлыьа
мящяббятя дюняндя...

GÜLÜŞ ÜZÜMƏ,
KƏDƏR QƏLBİMƏ ÇIXDI
Дярд мяни юз дярдиня
гатмаг истяди,
Севинъимə щайан чыхды,
Кядяр севинъ цстяди;
Ял атыб эютцрмяк
истядим,
Ялими сыхды,
О эцндян эцлцш цзцмя,
Кядяр гялбимя зыхды.
02.09.06
QƏLBİMİN SARAYINDA
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Мцнбит торпаг кими
Кюксцм исинди,
мящяббят ъцъярди
занбаг кими
гялбимин сарайында,
Щясрятим зинят гашларындан
йаратдыьы дашлары
чялянэ кими щюрдц
бу сарайын тахт-таъына,
Мян тяслим олдум
бу щикмятя,
Ял чатмады, цн йетмяди
бу зинятя.

SEVİNSİN KƏDƏR
Цряйимдя мяним сян,
варсан щямишя.
Сянсиз эцнляримдя дя
мянимсян,
Ешгимин юмрцня дцшцб
галан щямдям,
Щясрятли илляря йар,
мящяббят дцшкцnö кими.
Sевэимдя йерин вар;
Айлар йормур илляри щядяр,
Айаг изляримдя
севинсин кядяр,
бир эцн гапымдан
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гялбиня гядяр.
02.09.06
MƏHƏBBƏT
Ким дейир ки,
аловлу мящяббят гоъалыр,
öлцр,
Инсан юляндя?
Мящяббяти юз дашына чевирир
башдашы кими,
Йягин, цряк юз
аловуйла
сюняндя!

ƏLLƏR
Ялляр яллярин ялиндя
щямишя иsиниr;
ялляр дуйур яллярин
истисини,
цряйин тцстцсцнц,
тцстцляр, думанлар
алова дюнцр,
яллярин истисини дуйанда.
Əллярин истиси,
цряйими йуйанда,
тцстц няфясимдян
учур,
Исти цряйи гуъур,
яллярим
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исиняндя!

BURA VƏTƏNDİ
Булуд-карван кечирди,
Щясрят щиъран бичирди,
Цряк бир кюкс кечирди
Кюнлцм ясди, титряди,
“Бура вятянди, вятян,
Эцлц битянди, битян”.
XƏZƏR
Дальаларын кирпийим,
Юзцнся эюзцмсян
Хязяр;
Нарын ляпяляриндя йашайыр,
няьмяли шеирлярим,
мяним ширин сюзцмсян
Хязяр.
19.09.06
YOL GEDİR İNSAN
Йерляр йоллар,
эюйляр йоллар,
Йоллара йолланыр йоллар,
Иллярi-йолларı зями кими
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бичирям,
Мян йолларын дцзцндян,
Илляр бойу кечирям,
Йоллар битмяз,
Йоллар итмяз изимдян,
Мян йолларын дцзцндян.
GƏL HƏRDƏN...
Сюйлядин ки, эял щярдян...
Биръя сир гопардын
о мин-бир сирдян,
Ешгин зинданында
яли-голу баьлы
бир ясир кими,
Севинян аддымларым
Кандарында диняндя,
Эялмяк ня гядяр асан,
Щям дя ки, чятин,
Ешгля долу
дуйьулара гарышмаг
цчцн ачыр
гапыны сянин,
Йохдан вар олан
Чох варлы мящяббятим мяним.
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BİR BAYRAM GÜNÜ
Бир байрам эцнц
думан эялди эюй цзцня,
дурналар енмяди эюл цзцня,
Эюлдян гцрур дуйан
дурналар мяьрур эюрцнцр,
Думанын сиси эюйляря ахды.
Эюзлярин ишыьыны йахан
бу думан,
Еля бил дцнйайа
кяfян эейдирмишди;
Йаман сыхылдым,
Аьаппаг олмуш дцнйанын
йоха чыхмыш ишыьы,
Гялбимя ахмышды еля бил,
Дуйдуьум думан
дцнйаны сыхыр,
Йахшы ки, кюксцндян бахан
Эцняш щяр тяряфя
Нур сачыр,
Ишыг думана гапы ачыр,
Даьлара йашмаь салан
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думан,
Эюзляря чякилмясин,
Танрым аман!

GƏLDİM
Мян ешгин одуна кцл олдум эялдим,
Мян ешгин кюксцня дил олдум эялдим.
Мян ешгим баьына эцл олдум эялдим,
Торпаьын ешгиня гарышым дейя.
Алдана билмяздим надан ешгиня,
Йанмышм ешгини дадан ешгиня.
Бяляндим ъащанын оддан ешгиня,
Ешгин аловунда алышым дейя.
Кюксцмдя эяздирдим бюйцк дцнйаны,
Йашадым ябяди о юлмяз аны,
Дцнйа фырладырды мяним дцнйамы
Сядагят андыйла йарышым дейя.
ÖLMƏZ MƏHƏBBƏT
Ня вахтса калбимдя
кцля дюнмцш
цряк,
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йанды сана,
дюндц бана,
мящяббятин юлмяз ганадларындан;
од ичди
Бу щайкыры ким биляъяк,
ким дуйаъак,
Фарк етмез йаврум,
Чцнки дцнйа эцляъяк;
Ал-гырмызы алов ичярисиндя,
о зяриф канадларын
каршысында
щяр ня варса аъиздир.
SON ZƏNG
Диггят!
Диггят!
Эялсинляр биринъиляр,
Эялсинляр сонунъулар.
Бцтцн сясляр алынсын,
Язиз мяктябимиздя
Инди сон зянэ чалынсын.
Доьма мяктяб севинир,
Щяр тяряф ялван чичяк;
Цч рянэли байрагла биз
Мəktəb юнцндян кечяк.
Доьма Азярбайъанын
Мяьрур щимни чалынсын,
Гялбимиздя бу анын
Оду, алову йансын.
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Мян бу эцн биринъийям,
Сабащса он биринъи.
Язиз мцяллимлярин
Юйцд-нясищятляри,
Цряйимин ябяди
Бюлцнмяйян севинъи.
Синями бязяйяъяк
Мяним йалныз бу инъи.
Бу йенилмяйян эцъцм
Ян бюйцк сярвятимди,
Азярбайъан торпаьы, Бу мяним Вятянимди
İNSANLAR
İnci dünya, incidəndir, incidir,
Dünyanı bəlalar yaman incidir.
Dünya min kədərin bir sevincidir,
Dayanın, bir durun, baxın, insanlar!
Çoban da sürüsün daha bezdirir,
Nahaq haqqın başın yaman kəsdirir.
Dağlar qarış-qarış duman gəzdirir,
Dayanın, bir durun, baxın, insanlar!
Dünyanı beş əllə tutanda biri,
Ölənlərin dərdi yaşayır diri.
Bu diri dərdlərin açılmır sirri,
Dayanın, bir durun, baxın, insanlar!
Asta-asta gəlir, o, kimdir, pusur?

71

Özgə qismətini hələ ki qusur.
Qəlbini kin boğur, dilisə susur,
Dayanın, bir durun, baxın, insanlar!
Dəyirman işindədir, çax-çaxın neylər?
Səsinə səs versə ağılar neylə.
Rəbbimə deyirəm, bir çarə eylə,
Dayanın, bir durun, baxın, insanlar!
20.03.2010

KİMDİ, KİM
Başını atıb daş tutur,
Daşı tutan kimdi, kim?
Başı kəsir, qaş çəkir,
Qaşı çəkən kimdi, kim?
Sərvət axır sel kimi,
Haqqı yeyən kimdi, kim?
Kədər axır ney kimi,
Haqqı deyən kimdi, kim?
Dağ qarını əridir,
Vaxtı deyən kimdi, kim?
Sel dağları yeridir,
Axdı deyən kimdi, kim?
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Başa çıxan mənimdi,
Şahdı deyən kimdi, kim?
Bulud gözlər sənindi,
Çaxdı deyən kimdi, kim?
10.04.2010

NƏ GÖZƏLMİŞ ÖZ DİLİNDƏ DİNLƏMƏK
Щяр дяфя телевизору ачдыгда Азярбайъан дилини ешидяркян

Ня эюзялмиш юз дилиндя динлямяк,
Каман кими, няьмя кими ней кими,
Ня эюзялмиш юз дилиндя инлямяк.
Бир язабмыш дил дадынын шярбятин,
Додаьында, дамаьында билмямяк!
Инди вятян юз одунда алышыр,
Азярбайъан юз дилиндя данышыр.
Инди дилим кюз синямля алышыр,
Ня эюзялмиш юз дилиндя динлямяк!
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Ахшам олур, йа эцнорта, йа сящяр,
Телевизору йандырырам биртящяр.
Кюнлцм алыр юз дилимдян эцъ, тяпяр,
Ня эюзялмиш юз дилиндя динлямяк.
Даща щеч ня əйя билмяз белими,
Мян щяр йердя ешидирям дилими,
Евдя, чюлдя, чямянликдя эцлцмц,
Ня эюзялмиш юз дилиндя динлямяк.
Шялалядир даьларымда сел кими,
Бир азадлыг дуйурам ки, дил кими,
Dилим динир ел ичиндя ел кими,
Ня эюзялмиш юз дилиндя динлямяк
Юлмяз дилим, ябядиди, дириди.
Дцнйа юзц мин-бир дилин бириди,
Дилим мяним юз дилимин
ачарынын дилиди,
Ня эюзялмиш юз дилиндя динлямяк.

VƏTƏN!!!
XOCALI SOYQIRIMI
(poema)
Analar zəmi tək qəmləri biçir,
Buludlar dərdindən göz yaşı içir.
Müsibətin tükənmir əzəli sonu,
Xocalı geyinir qırmızı donu.
Qırmızı donuyla qara bir səhər;
26 aprel növbəti xəbər.
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Soyqırımla açır yeni bir səhifə,
Daşnak tarixinə verirdi töhfə.
Xocalıda soyqırım quruldu o gün,
Sanki bir “toy-düyün” quruldu o gün.
Qol götürüb dərdindən oynayır ana,
Vücudu gəlmişdi sitəmdən cana.
Əlləri, üz-gözü qan ilə sıyrıq,
O fəryad içində üst-başı cırıq.
Qışqırır, cahana çatmayır səsi,
Sanki kəsilmişdi onun nəfəsi.
Onu riqqətə gətirmiş sitəm,
İldırım tək çaxır gözlərində qəm.
Bu nə bəla, nə sitəm, Allah,
Sığarmı yerlərə, göylərə bu ah?
Hamı dərd içində, zülm, faciə,
Nə idi günahı, onların niyə
Soyqırım olmuşdu indi qisməti,
Kimlər törətmişdi bu müsibəti?
***
Suallar suala dirənib baxır,
Sözlər gözlərdən cavabsız axır.
Gözlər parıldayır, ildırım çaxır,
Sözlər yanaqlardan yağış tək axır.
– “Biz kimsənin torpağına əl atmadıq,
Biz kimsənin gözlərini qanatmadıq”.
Dədədən-babadan qalan bucaqdır,
Bu torpaq əskidən bizə ocaqdır.
Erməni qansızın bədxah günahı,
Törədib dünyaya sığmayan ahı.
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Onlar sual verib, cavab gözləyir,
Suallar gözlərdə cavab izləyir.
Özünə dünyadan yazıq tək baxan,
Türkə soyqırım ləkəsi yaxan
Erməni daşnaksan çörəyə düşmən,
Türkün çörəyilə böyümüsən sən!
Köçəri olmusan, nə yurdun, yuvan,
Nə olub torpağın, suyun və havan.
Yurdsuz-yuvasız arxalı köpək,
Alarsan hər zaman alnından kötək.
Sənin axıtdığın o nahaq qanlar,
Qanla yuyulmalı o qanlı anlar!
***
Bir dilənçi açır yada əlini,
Yalanla kəsdirsin haqqın dilini.
Haqq haqdır, əyilməz, yenilməz,
Sən də bunu bil,
Haqq ilə kəsilər, nahaq deyən dil.
Çöldə hökm sürür şaxta, boran, qar,
Dağlarda qışdan bir qiyamət var.
Çılpaq, ayaqyalın, qar üstə üryan,
Gedir xocalılar, şaxtadı hər yan.
Körpələr, qocalar can götürüb can,
Qaçmaq istəyirlər qan çanağından.
Dəhşətli soyqırım, hər tərəf al qan,
Az qalır səhərə, sökülürdü dan.
Yurdçün tökülən qan olmuşdu şərəf,
Qanla inləyirdi burda hər tərəf.
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Qanları torpağda gül xonçalarla
Yaşadı Xocalı Xocalılarla.
***
Bir gün yuxusunu qatdı Ayanuş
Yorğanı kənara atdı Ayanuş.
Tir-tir əsə-əsə gəzir otaqda,
Ona buz görünürdü isti yataq da.
Gözlərini döyür, bədəni əsir,
Dişləri titrəyib dilini kəsir.
– Ana-ana, yaxın gəl, ana,
Gördüklərimi söyləyim sana.
Anası tez qaçıb sığınır ona,
Özünü itirib düşür min dona.
– Əziz balam, söylə nə olub,
Sənin vücuduna cin, şeytan dolub?
Yuxuda nə gördün bir söylə mənə?
Deyib, təskinlik verir o öz qızına.
– A-a-na – ana, soyuqdur ana,
Qan yağışı yağır, ana, cahana.
– Yaxşı, yaxşı özünü ələ alıb gəl,
Ananı yaxşıca başa salıb gəl.
Ayanuş əsirdi, tir-tir əsirdi,
Bir qara kabusa sanki əsrdi.
Gözlərin bərəldib, özün ovurdu,
Sanki ətrafından nəsə qovurdu.
– Mən rahat yatmışdım, döyüldü qapı,
Şaxtanın əlində baltalı-sapı.
İsti yatağımdan məni qopardı,
Qabağına qatıb çölə apardı.
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Orda gördüklərim dəhşətdi yaman;
Hər tərəf şaxtalı, soyuq, çən, duman.
Əlləri, üzləri, başları da qan,
Üstümə gəlirdi bir xeyli insan.
Qulaq batırırdı nalə səsləri,
Canıma dolurdu buz nəfəsləri.
İnsan cəsədiylə doluydu torpaq,
Meyitlər sürünür qarla ağappaq.
Dərilər soyulub bədəndən-başdan,
Yox əsər-əlamət kirpikdən, qaşdan.
Birdən qabardı mənə sinələr,
Üstümə tuşlandı o qanlı əllər.
Buzla parçalayıb bax, didir məni,
Bu qanlı əllər incidir məni.
Başına, döşünə vururdu ana,
Gözlərində al-qan dururdu ana...
– Qorxma, qorxma, qızım, istidi otaq,
Rahatdı, yumşaqdı burdakı yataq.
– Yox, yox, o istilik dondurur məni,
Dediyin rahatlıq yandırır məni.
***
Əzəldən yaranıb ulu inci söz,
Özgə torpağına dikməyəsən göz.
Günahsız qan tökmək olsa adətin,
Ağ gün olmayacaq bu aqibətin.
Torpağım müqəddəs, torpağım əziz,
Qalmaz bu haray cavabsız, səssiz.
Ötsə də aradan nə qədər fəsil,
Gələcək dünyaya hələ çox nəsil.
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Nəsillər unutmaz bu faciəni,
Mərd olanlar verməz əldən yüyəni.
Bu nə bahar, nə də ki, yazdır –
Xocalı qəbrini vətəndə qazdı.
Əbədi məşəldən alov yüksəlir,
Xocalı şəhidi alovla gəlir.
Qələmim dillənir: – yol ver, qoy qırım,
Simuzər dedikcə burda soyqırım.
***
Гой дцнйа ешитсин,
Бу щаггын сясидир
Хоъалы!
Ясрин ян ганлы фаъиясини!
Хоъалы
26 феврал 1992-ъи ил
Од тутду аловланды,
Аьызларда дил.
Ня бир сяс, ня дя бир цн,
Тарихя ганла йазылды
О эцн, о ил.
Хоъалы фаъияси!
Шящидляр хийабанында
Гярянфилляр, ялялянди
Хоъалы чюлляриндя
Лаляляр шюлялянди.
Ганлы лаляляр!
Вятян адлы гябир газылды,
Хоъалылар цчцн Хоъалыда,
о \эцн.
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Мышыл-мышыл уйуду,
Хоъалылар бу вятяндя.
Эетмяди Хоъалыда ган щядяр,
Чцнки йашайаъаг
Хоъалыда Хоъалылар
Дцнйанын юзц гядяр.
***
Бир гоъа гары
Йандырыр шамы,
Бурда Гарабаь, Гарабаь
Дейирди щамы,
Титряйир яся-яся
Титряйир яли,
Шамын шюляляри,
Кядяр баьлайыр
Ана мязар цстя
Шам тяк аьлайыр,
Аьлайыр ичин-ичин,
Эюз йашы чин-чин.
Йанаьы салдыгъа,
Йаш нахышлары.
Алов пцскцрцрдц
Од бахышлары.
Нахышлар гялбиня,
Сел тяк ахырды,
Гисас, гисас дейя, Тарих бахырды,
Щамы ахын-ахын,
Ора йол алыр.
Хоъалы абидяси,
/Эюйя уъалыр.
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VƏTƏNİN DƏRDİ
Эязиб долашдыьым бу кцчялярдя,
Мяни дярд юлдцрцр, Вятянин дярди,
Гялбиндян дярд дярдим, бир гядим гябрин.
Мяни дярд юлдцрцр, Вятянин дярди!
Бу гядим Бакынын кцчяляриди,
Дидилир зярря-зярря, дидилир инди,
Кюксцмцн башындан бир щарай динди.
Мяни дярд юлдцрцр, /Вятянин дярди!
Гой эялсин башбилян, баш адамлары,
Дил ачсын даш олмуш каш адамлары,
Апарыр бу сел-су, даш адамлары,
Мяни дярд юлдцрцр, Вятянин дярди!
Ешгля гядямляри юпян гашлары,
Халы тяк чякилмиш о чай дашлары,
Ичяришящярдя эял сай дашлары,
Мяни дярд юлдцрцр, Вятянин дярди!
Тагятин итирир дизляримиз дя,
Гызылы мис эюрцр эюзляримиздя,
Биз нийя итирик изляримиздя,
Мяни дярд юлдцрцр, Вятянин дярди!
«Азыны верянляр бахмазлар чоха»,
Вардан чох олмушуг, чыхмышыг йоха,
Узагдан бахырам сыйрылмыш оха,
Мяни дярд юлдцрцр, Вятянин дярди!
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Диш-дилимизи щей йейя-йейя,
Чох сюйлямишик Гарабаь дейя,
Инди бяс Бакыйа ким аьы дейя,
Мяни дярд юлдцрцр, Вятянин дярди!
Ня кцчя, хийабан, ня баь ня баьат,
Тикян йох, сюкянляр ойнадырлар ат,
Залым оьлу дейир, малы мала гат,
Мяни дярд юлдцрцр, Вятянин дярди,
Намярд мярдлик цстя гуранда кейфи,
Дейирляр галаммаз бу дярдин щейфи.
Симузяр истямир бу гямли бейти,
Мяни дярд юлдцрцр, Вятянин дярди!
04.11.07
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TÜRKİYƏM
Иса Кайаъана

Дцнйанын шащыдыр Тцрк
мямлякяти,
Онун баш-таъына ял йетяммяз,
Щяр бяшяр ялиндя
мин бярякяти
олса беля,
Мяним тцрк дцнйама
О чата билмяз!
Азярбайъан, Тцркийя,
Бен онун йолунда
гыйарым ъана,
Тцркийя, Тцркийя, Тцркийя дейя
Бунунчцн эялмишям
бялкя ъащана!
Даим олмушуг биr-ъан,
Тцркийя, Азярбайъан,
Ъан дейирям, сяня ъан,
Тцркийя, Азярбайъан.
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AĞLAMA, TÜRKÜN ANASI
Телевизиондан Tцркийяdə
шящид
анаlарынı аьлайан
эюрдцм

Аьлама тцркцн анасы, аьлама!
Дцшмянлярин эюрмясин эюз йашыны.
Оьулларын яймясинляр башыны,
Аьлама тцркцн анасы аьлама
Сян тцркцн анасысан,
Иэидлик айнасысан,
Сяня бахыб уъалыр,
Тцрк даьлары гоъалыр,
Аьлама тцркцн анасы аьлама!
Оьулларын бирбябир
Даь, гартал щям зирвядир,
Сцдцнцн гохусундан,
Айыгдыр йухусунда.
Аьлама тцркцн анасы, аьлама!
Аналар чох оьуллар,
Торпаг, вятян доьублар
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Шящид оьул доьмусан,
Торпаьы горумусан,
Аьлама тцркцн анасы, аьлама.
Дцнйада вардыр бир сяс,
Мцгяддяссян, мцгяддяс
Юнцндя сынар щяр кяс.
Севинмясин гой накяс
Аьлама тцркцн анасы, аьлама!
YOL GÖZƏLDİ, XARIBÜLBÜL
Deyilənə görə Xarıbülbül gülü tarix boyu
Qarabağ torpağında bitmiĢdi. Qarabağ
ermənilər tərəfindən iĢğal olduqdan 10 il
sonra
xarıbülbülə
Muğan,
ġirvan
zonalarında rast gəlindi. Mütəxəssislərin
rəyinə görə bu görülməmiĢ hadisəydi.

Haraylayır, xarıbülbül,
Qan ağlayır, xarıbülbül.
Vətən deyir gecə-gündüz
Soraqlayır yarı bülbül,
Yas saxlayır xarıbülbül.
O el, oba soraqlayır,
Ocaq, soba soraqlayır.
Ata, baba soraqlayır,
Dözəmmədi xarıbülbül.
Qan ağlayır xarıbülbül,
Yas saxlayır xarıbülbül.
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Dözəmmədi gözdağında,
Yad ellərin tapdağında.
Namərdlərin caynağında
Qan ağlayır xarıbülbül,
Yas saxlayır xarıbülbül.
Ağı dedi, ötdü dil-dil,
O gözləri düz 15 il.
Qaçqın düşdü xarıbülbül
Öz əhdinə vəfalı gül,
Yas saxlayır xarıbülbül.
Gizli-gizli ağlama sən,
Gül köksünü dağlama sən,
Düşmənə bel bağlama sən.
Gəl qoynuma vəfalı gül,
Bir ağlayaq xarıbülbül,
Yas saxlayır xarıbülbül.

ANAR VAR
Xалг йазычысы Анара

Бюйцк мянзил бу дцнйа,
щям дя ханя-ханядир,
Заман-заман эялирик,
позулмайыб бу ащянэ,
Ад boстаны рянэбярянэ,
ялван-ялван долудур.
Аналар да Анар адын гойанда,
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бу бостанда бал мейвяляр
Анарлар;
Фягят, заман сяhiфя-сяhiфя
вярягляняр анарлар,
Гялби вятян,
юзц дя бу гялбиня тян,
гялям чалан,
йадда галан,
Халг йазары, шаир олан,
биръя дяня Анар ‟ вар!
01.01.07

***
Xəlil Rza Ulutürkə

Улу доьулдун улу, Хялил Рза Улутцрк,
Сян олдун виъдан гулу, Хялил Рза Улутцрк,
Гейрятин дяйанятин башында таъ кимидир,
Шеирлярин гялбляря мялщям „ ялаъ кимидир.
Вятяндашлыг адыны ляйагятля дашыдын.
Миллятинин гялбиндя сян ябяди йашадын.
«Улу» тяхяллцсцнц сечмядин ябяс йеря,
Бу нида щимни чалыр, санки эюйляря, йеря.
Бахышлаr зилляняндя од пцскцрян эюзцня,
Ох батарды гатилин цряйиня, кюксцня.
Гяляминля язярдин дцшмянлярин башыны,
Шеирля бязяйəрдин торпаьыны, дашыны.
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Дамарында дювр едян ганын да азад иди,
Сянин ъанын бир дустаг, цряйин азад иди.
Ганынла, цряйинля йашамысан ей устад,
Беляъя, ябядисян, ад алмысан ей устад.
Бу мцнвалла йашадын гялябяйя чатасан,
Сян халгыны уъалдыб, намярди алчалдасан.
Ращат уйу шаирим, вятян зяфяр чалаъаг,
Вятянинин „ байраьы тяк, Хялил Рза олаъаг.
«Азадлыьы истямирям гырам-гырам,
Ялимдяки зянъирляри эяряк гырам-гıрам!»
Azadlıq zянъиринi гырmısan ялляринля
Шящидлик кяфяниня йазылыb ямялинля.
Сынмадын, vя дюнмядин, ей уъалыг щейкяли,
Дцнйада гойдун э\етдин сян бир гялямли яли.
Мисраларын вятянин дюйцшян яскяридир,
Санырам шеирлярин yurdumun gövhəridir.
Симузярям йазырам цряйим даьа дюнцр,
Ялимдяки гялям дя санки чыраьа дюнцр.
Сян Гарабаь, Гарабаь дейиб атыны чапдын,
Гяляминин уъуйла дцшмяни qırıb-чатдын.

AY CANIM

(Dostum Tamilla Abbasxanlıya)
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Язиз достум биръясян.
Бир де, эюрцм биръя сян!
Эюйдян енмиш мяляксян?
Ай мяним ъаным, эюзцм!
Сян щяр шейдян язялсян,
Шеирсян, йа гязялсян?
Мялякдян дя эюзялсян,
Ай мяним ъаным, эюзцм!
Тамилла, адын язиз,
Саф сулардан да тямиз.
Ябяди садигик биз,
Ай мяним ъаным, эюзцм!
Сянля эцлцр Тцркийя.
Йол салырсан Бакыйа,
Йаьыш йаьыр бцркцйя,
Ай мяним ъаным, эюзцм!
Соналар эюлдя цзяр,
Симузяр сяни эязяр,
Щясрятин ону цзяр.
Ай мяним ъаным, эюзцм!

HƏRBİ HƏKİMLƏRƏ
Саьламлыг еля бир таъдыр ки,
ону саьлам инсанларын
башында
йалныз хястяляр эюрцр.
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Щярби щякимлярдир чякир кешийiн,
Вятян кешийиндя дуран яскярин.
Цряйиндя ганы, виъданы тямиз,
Бунун шащидийик биз, щяр биримиз
Онларсыз сюнярди ня гядяр щяйат,
Дярд цстя дярд эялиб оларды мин гат,
Щярби щякимлярин йохдур гиймяти,
Эеъяли, эцндцзлц щярбя хидмяти.
Хястялик гясdиня дуранда щяким,
Цлвиййят кясилир рущуна щаким,
О щярбин адыны шяряфля аныр,
Кюксцндя аловлу бир цряк йаныр.
Щярби ляйагяти, щярби сярвяти,
Горунур гялбиндя эизли, хялвяти,
Гамятин шах тутур эейдийи мундир,
Чцнки о, вятянин кешийиндядир.
Ачыр вараг-вараг цряк телини,
Тапыр щяр хястянин o öz dilini.
Хястялик ялиндя онун ясирди,
Щяким гялби эюзял, özü бир сирди.
Кимди de йарадан, кимди йашадан,
Аллащ йарадандыр, щяким йашадан.
Танрыйа йахындыр гайьыкеш щяким,
Онун шяфгятиндян ким усанар, ким.
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TALIŞ DİLİNDƏ BAYATILAR
Дилавяр иня язяле,
Яв щямяйся эюзяле,
Бяй Сухан мявятян,
Яв бя овшуми бянзяре.
Ым вишя ъямя вишя,
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Доон бешян ришя-ришя,
Ъымы дарди даст мяжям,
Дардым бя дард пепишийя.
Щяши бешдя сцбядя,
Ъымы няня шю бедя,
Худа бямя рящмкя,
Вытдян цмцр ся бедя.
Ъямя дарди ки небарди?
Вяхт Боме дард бямарде,
Иштя дыли хяруб мякя,
Дарди хыдо бябарде.
Лянкяран,
15.08.08
BAYATILAR
Даьларындан эялмишям,
Чайларында селмишям,
Вятян ‟ цряк дейяндя
Торпаг ‟ ана демишям.
Dərdlərim ləpələndi,
Dünyaya səpələndi.
Gülüşüm xəstə düşdü,
Dağlarım təpələndi.
***
Назик беля кямяр тах,
Талышдаьа бир эцн галх,
Эюзяллийин эюзцйля,
Симузяря тяряф бах.
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Саф ешгимдян дюнмядим,
Атяшиндян сöнмядим.
Талышдаьа галхмышдым,
Эюзялликдян енмядим.
Даьларын башы гармыш,
Елдя бир оба вармыш,
Йолум оbайа дцшдц,
Бу оба мяня йармыш.
Mən dağların başıyam,
Baş dağların qaşıyam.
Hər daş-daşa tay deyil,
Eşqimin başdaşıyam.
Ömür-günüm dolaşdı,
Yollar keçdi, dağ aşdı.
Məhəbbətli ömrümə
Sədaqətim yol açdı.
Keçən gün o gün olmaz,
O gün, ya bu gün olmaz.
Nadanla keçən ömür,
Ömür olmaz, gün olmaz.

Dost oldum sədaqətə,
Sədaqətə adətəm.
Əbədi qalan eşqə,
Mən böyük səadətəm.
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Nadan olan, qəm bilməz,
Ocağında dəm bilməz.
Od oddana, su sellənə,
Quru bilməz, nəm bilməz.
DÖRDLÜKLƏR
Мян ешг ящли, елим, обам, ойлаьым!
Аман йурдум йаддашымда чыраьым,
Щарда олсам Азярбайъан совраьым,
Симурязям, вятянсиз йох нювраьым.
Зирвя, сяндя яср эюрдцм,
Ясрлярдян-ясрляря.
Зирвя, сяндя нясил эюрдцм,
Ачары йох бу сирляря.
Аллы-эцллц кяпянякляр,
Тцл ичиндя зяр, ипякляр.
Ал-ялванды эцл-чичякляр
Зирвя, сяни ким унудар.
Дашлар бахыр дярин эюзля,
Думан эялир сярин цзля.
Сян ешгимля дизя-дизля
Зирвя, сяни ким унудар.
Мин бир дярдин лоьманысан,
Севдин йады, доьманы сян.
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Кцл едярсян ловьаны сян,
Зирвя, сяни ким унудар.
Мящяббятин мяканысан,
Эцл етмисян тиканы сян.
Учурмассан тикяни сян,
Зирвя, сяни ким унудар.
Зирвядя гала зирвя,
Ялчатмаз гала зирвя.
Ешгимин атяшини
Зирвядя гала, зирвя.
Йансын, ябяди олсун,
Ешгим зирвядя галсын.
Йар зирвяйя чатанда
Ешгини йада салсын.
Яслинин галасысан,
Кярямин таласысан.
Сян бу даш йаддашларда
Ябяди галасысан.
Ешгя зяманят зирвя,
Етмяз хяйанят зирвя.
Симузярям, дейирям, „
Галсын яманят зирвя.
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RÜBAİLƏR
Сцтямурдов доьулдуьум соbамдыр.
Ашаьы Нцвяди йурд салдыьым обамдыр.
Торпаьымын щяр гарышы ъяннятим,
Лянкяраным, дан улдузум, сябамдыр.
Гол-бойунам дальасыйла Хязярин,
Санки, бяйдир, мян дя тязя бир эялин,
Алыб мяни щярарятли гойнуна
Саф ешгиня вцсал эязян эюзялин.
Дан сюкцлдц Хязяримин башы гызыл шал алды,
Булуд эялди йанаьына тумар чякиб, хал салды,
Дальалары гюнчядодаг эялин кими назланыб,
Нарын, нарын бuся сатан сащилиня йол алды.
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АNA MƏHƏBBƏTİ
Дейирляр дцнйайа мян эялян кими
Анам юз сцдцндян тутма юйрятди.
Бешийим цстцндя ойаг эюзляри,
Йатмады - о мяня йатмаг юйрятди.
Додаьыма тябяссцм эцлцнц тахды,
Гюнчя чичяк кими ачмаг юйрятди;
Эцлцш шялаляси сяпди гялбимя,
Сонра яллярини вериб ялимя,
Мяня аддымлары атмаг юйрятди.
Бир, ики щярифли кялмя сюйляди,
Мяни дил-дил ютян тути ейляди.
Онун варлыьында щямишя варам,
Анам гямя севинъ гатмаг юйрятди.
Щиряъ Мирзя
Тяръцмя едяни:
Симузяр
Нцсрятбяйли

97

II kitab

GECƏNİ ÇIRAQ EDİB
ABLOŞKA
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ÖZ ÜRƏYĠNƏ
ÇATA BĠLMƏYƏN ġAĠR
Simuzər Nüsrətbəylinin oxuculara təqdim
etdiyi bu şerlər kitabı onun altıncı kitabıdır.
Ümidvaram ki, onun oxucularla bu görüşü də
əvvəlki görüşlər kimi uğurlu və hər iki tərəf
üçün faydalı olacaq.
Müəllifin yeni kitabına daxil edilmiş əsərləri
janr etibarilə müxtəlif və rəngarəng, mövzu
cəhətdən isə geniş və zəngindir. Simuzər
poeziyanın bütün mövcud janr formalarında
sərbəst və bacarıqla yazıb yaradıb. Oxucular
bu kitabda şairin yeni lirik şerlərini, o cümlədən
ictimai-fəlsəfi və peyzaj lirikasını, poetik
miniatürlərini,
qəzəllərini,
rübailərini,
bayatılarını oxumaq şansını əldə edəcəklər.
Mövzu dairəsi çox geniş olan bu əsərlərdə
müəllif Vətən mövzusuna, Qarabağ problemi –
dərdinə, ordu-əsgər, vətəndaşlıq, sevgiməhəbbət, mill-mənəvi, əxlaqi problemlərinə
müraciət edir. Həyatın, insan və təbiətin aliliyini
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və gözəlliyini tərənnüm edir. Özünün fikir və
ideyalarını sərrast poetik obrazlar, yeni və
orijinal metafora və təşbehlər, digər məcaz və
bədii priyomlar vasitəsi ilə aydın və qabarıq
formada ifadə edə bilir. Şairin poetik təsvirifadə vasitələri zəngin, məcazlar sistemi
güclüdür. Bütün bunlar müəllifin mənəvi
aləminin poetik təfəkkürünün zənginliyinə
dəlalət edir, onun lirik “mən”in fəal və axtarışda
olduğunu göstərir. Müxtəlif janr və mövzularda
yazılmış şerləri həm poetik ideya, ictimaifəlsəfi məna cəhətdən, həm də poetik obraz və
motivləri, üslub və bədii dil cəhətdən bir-birini
davam etdirir, tamamlayır, kitabın estetik
bütövlüyünü təmin edir. Bu bütövlüyün
bünövrə - daxilində isə kövrək, həssas,
narahat, həyata, Vətənə, torpağa və insanlığa
bağlı şair – qadın ürəyi durur.
Vallah, o atlıdı,
Mənsə - piyada...
Fikir çəkə-çəkə,
Qəm yeyə-yeyə
Uçaram göylərin dərinliyinə,
Yaxşılar yaxşısı oluram yenə,
Mən öz ürəyimə
Çata bilmirəm
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- deyə onun lirik qəhrəmanı biz oxucuları da öz
ardınca çağırır, yüksək amallara nail olmağa
təhrik edir:
Bu dünya dar gəlsə gen ürəyinə,
Darıxma,
Həsrəti zirvəyə atanı səslə!
Simuzərin bir sıra şerlərində fəlsəfi–poetik
təfəkkür orijinal və güclüdür. Son vaxtlarda
poeziyamızda “müzakirə” olunan “dünya”
(həyatın mahiyyəti) probleminə münasibətdə
onun özünəməxsus poetik konsepsiyasını açıq
və bir qədər də cəsarətlə açıb deyə bilir. Bu
məsələdə o, bədbin deyil, nikbin fəlsəfi –
poetik mövqedən çıxış edir, “dünya” fəlsəfi –
ontoloji məfhumunu poetik obrazlarda dərk və
şərh etməyi bacarır. O, “Niyə yalandır dünya?”
şerində “nədir dünya?” sualını ortaya atır və
oxucuları düşünməyə çağırır. Nədir dünya?
Kosmos, kainat, həyat? Obyektiv bir varlıq!
Səndən, məndən asılı olmayan bir ali varlıq!
Son nəhayətdə - həyatdır dünya. “Sona
qalandır dünya”, “Nə ruhdu, nə bədən”, “İş
görəni heç nədən işə salandır dünya”, “Çox
adları qəlp edəndi dünya”. Amma biz bu
dünyada yaşayırıq, yəni həyatdır dünya:
Səni, məni xəlq edib,
Niyə yalandı dünya?!
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Yaradana minnətdar olan şair dünya – insan
– həyat – məhəbbət fəlsəfi məfhumların makro
və mikrokosmos müstəvisində qarşılıqlı
əlaqələrinin dialektik vəhdətini açaraq deyir:
Dünya məhəbbət verdi
duyğulu insanlara,
Məhəbbət də təzədən
bu dünyanı yaratdı.
Simuzərin şerlərində biz çoxlu poetik
kəşflərə, yeni və orijinal poetik obrazlara,
cəsarətli metafora və təşbehlərə rast gəlirik.
Bu Simuzərin poetik üslubunu səciyyələndirən
cəhətdir. Onda obrazlı təfəkkür güclüdür. Onun
məcazlar sistemi zəngindir. O, antropomorfik
obrazlar yaradır, təbiəti, təbiət hadisələrini
canlandırır, poetikləşdirir, ilin fəsillərinin əsas
əlamət
və
atributlarını
yeni
formada
gözlənilməz tərəfdən göstərə bilir. “Bu payız”
şerində
Qar basdı bulağın dodaqlarını
ifadəsində
qış
fəslinin
əlamətlərini,
“Günəşdən hədiyyə” şerində isə yaz fəslinin
əlamətlərini poetik incəliklə açıb, belə
tərənnüm edir:
Yaz gəlib,
Dərədən duman yüksəlib,
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Öz tül örpəyini dağlara sərib.
Belə kiçik miniatür lirik şerlərində şair təbiət
hadisələrinin tam, bütöv poetik lövhələrini
yaradır.
Simuzərin poetik görmə tərzini və poetik
üslubunu səciyyələndirən cəhətlərdən biri də
həyatın
ziddiyyətlərini
açıb
göstərmək
qabiliyyətidir. Onun əvvəlki kitabının adı da elə
ziddiyyətli bir addır: “Həyatın qəmində sevinc
tapardım” (2000-ci il). Yeni kitabındakı
“Küsmərəm” şerində də o deyir: “Qəm bağında
gül üzərəm”. Şair həyatı bir rəngdə və ya təkcə
ağ-qara yox, onun müxtəlif məna və
çalarlarını, ziddiyyətli dialektikasını, əkslərin
birliyini poetik obrazlarda açıb göstərir.
Ziddiyyət isə fəlsəfi nöqteyi-nəzərdən inkişafın
mayasıdır.
Simuzərin şerlərində poetik ideya, fikir, hiss
və duyğular da hərəkətdə, inkişafda açılır və
bununla o, süjetli lirik əsərlər yaratmağa nail
olur. Bu cəhətdən onun geniş metanimik obraz
əsasında yazılmış “Bu yoldan əsgər keçib” şeri
çox səciyyəvidir, maraqlıdır. Burada ordu,
onun gücü və qüdrəti haqqında söhbət getmir,
təmtəraqlı sözlər işlədilmir. Burada “əsgər” –
ümuminin
(ordunun)
bir
hissəsi,
bir
nümayəndəsi kimi metanimik obrazdır. Amma
bu obrazın arxasında ordunun varlığı, qüdrəti,
cəmiyyətin,
hər bir şəxsin
həyatında
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əhəmiyyəti və hamıya, hətta təbiətin özünə
belə güc verilməsi ideyası tərənnüm olunur.
“Bu yoldan əsgər keçib” və buna görə də:
Dünən adi görünən
Evlər
qalaya dönüb.
Diqqətlə baxsan əyər,
Yollar qılınca bənzər.
Bu yoldan əsgər keçib.
Hətta gilas da yarpaqlayır. Dağda zorla
sürünən duman alaya dönüb.
Əsgər keçən yollarda, yerlərdə:
Qasırğalar gör necə
Səngiyəcək, yatacaq!
Torpağım ürəyicə
Qorxu yükün atacaq;
Bir ərgən qız bu gecə
Yuxusunu qatacaq –
Bu kənddən əsgər keçib.
Azərbaycan, ümumiyyətlə şərq klassiklərinin
ənənələrinə istinad edən şair sözə, şerə, söz
sənətinə (əvvəlki kitablarda olduğu kimi) yeni
kitabında da yüksək qiymət verir, tərənnüm
edir, çox gözəl metaforik bir obraz yaradır:
Dodaqlarda bircə şer gül açsa...
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Simuzər həyatımızdakı ədalətsizlikləri də
görür, nadanların iş başına keçməsinə etiraz
edir, haqsızlığı da rədd edir. Bu neqativ halları
o, həyat üçün qorxulu, milli fəlakət kimi qələmə
verir:
Qarışqaya dönüb fil,
Başa keçibdi cahil;
Gözlərimdə elə bil
Dünya laxladı getdi...
Şair bir ana, nənə kimi mənəvi-əxlaqi
pozğunluqlara da dözə bilmir, etirazını bildirir.
Bəzi “müasir”, “bar qızları” haqqında yazır:
“Bircə həya, bir də abır görünmür”.
Simuzərin fəlsəfi, ictimai və məhəbbət
mövzularında yazdığı qəzəlləri də diqqəti cəlb
edir. Demək olar ki, bu nadir və çətin janr
sahəsində o, artıq bir peşəkar kimi məharətini
layiqincə nümayiş etdirib.
Bu sözləri onun rübailəri haqqında da demək
olar. Bu klassik janrın sirlərinə yiyələnmiş şair
rübailərinin hər birini bir fəlsəfi fikir, həyat
konsepsiyası üzərində qurub, həyatın, şair
ürəyinin ziddiyyətli dialektikasını aça bilir:
Demirəm dünyada azmağa gəldim,
Mən bu ömrü oxuyub yozmağa gəldim;
Kim üçün dərd nədir, deyə bilmərəm,
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Mən dərdi nəğmə tək yazmağa gəldim!
Fəlsəfi məna daşıyan, fikir və söz məharəti
tələb edən rübai janrında Simuzərin yaradıcılıq
uğurları göz qabağındadır.
Simuzər bayatı janrında da məharətlə yazıryaradır. Kitaba daxil edilmiş bayatılar
içərisində “Lənkəran bayatıları” da vardır.
Lənkəran şairin mikro vətənidir, qəlbən,
yaradıcılıq telləri ilə bu torpağa bağlıdır.
“Lənkəran bayatıları” buna bir daha sübutdur:
Təmiz olar qanları,
Xaradan yorğanları,
Sevəndə Məcnun olar
Lənkəran oğlanları.
Lənkəran mühitində, Lənkəran ab-havası ilə
boya-başa çatan şair qəlbinin yarası olan
Qarabağı da unutmur. Azərbaycanın bu iki
dilbər guşəsi arasında bir poetik, “bayatı
körpüsü” yaradır, onları öz qəlbində birləşdirir:
Qarabağın düzləri,
Gözəldir ulduzları.
Oğlanı dərdə salar
Lənkəranın qızları.
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Ümumiyyətlə, Simuzərin yaradıcılığında
Lənkəran həyatı, mühiti mühüm yer tutur.
Onun bu barədə gələcək planları da var:
Neçə şairin dilindəsən sən,
Şerimin gülümsər üzü Lənkəran...
Sənin gül üzlü baş dastanını
Yazacaq Simuzər özü, Lənkəran!
Çox yaxşı, çox gözəl. Mən əminəm ki, şair
öz vədini yerinə yetirəcək. Onun “baş
dastanını” səbirsizliklə gözləyirik. Bəlkə
Simuzər bu dastanı yazanda, ya onu
yazandan sonra öz ürəyinə çata bilsin.
Seyfulla Əsədullayev,
əməkdar elm xadimi,
filologiya elmləri doktoru,
professor.
08.12.2001.
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QALX, VƏTƏN OĞLU!
O QƏLƏBƏ
GÜNÜNDƏ
Niyə qəlbin bir belə
Bu görüşə tələsir?
Mənim də qəlbim elə
Sənin qəlbin tək əsir...
Bu eşq körpə deyilmi,
Təzə iməkləmirmi
Üzü yazlara doğru?
Ömür körpü deyilmi,
Yolları bəkləmirmi –
Toydan yaslara doğru?
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Nə qədər olar səbr,
Ümid tükdən asılar.
Qarabağ adında bir
Ortada yasımız var,
Bir alın yazımız var!
Gəl tələsmə bir belə,
Mən də səninlə şərik;
Bu yasdan çıxaq hələ,
O qələbə günündə,
O toyda, o düyündə Bayramda görüşərik...
BU YOLDAN
ƏSGƏR KEÇİB
Bülbül zəngulə vurur,
Yeri–göyü uçurur,
Cikkildəşir sərçələr,
Kimindi bu nəğmələr,
Kim-kimi qabaqlayıb?
Keçən il keçəlləşən,
Meyvəsi quru düşən
Gilas da yarpaqlayır –
Bu yoldan əsgər keçib.
Dağda zorla sürünən
Duman
alaya dönüb,
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Dünən adi görünən
Evlər
qalaya dönüb,
Diqqətlə baxsan əyər,
Yollar qılınca bənzər –
Bu yoldan əsgər keçib.
Qasırğalar gör necə
Səngiyəcək, yatacaq!
Torpağım ürəyicə
Qorxu yükün atacaq;
Bir ərgən qız bu gecə
Yuxusunu qatacaq –
Bu yoldan əsgər keçib.
QALX, VƏTƏN OĞLU
Yenə türk ağlayır...
Sevincimə kədər
gəlir,
Sevgimə dərd bağlayır;
Görən nə istəyir
nadanlar
Bu məmləkətdən?!
Kəsin naləni
Siz Allah yetər!
Qoymayın sızlasın,
ağlasın Vətən!
Dəyişin dünyanın
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bu ahəngini,
Qaytarın onun batan
səsini!
Qalx, Vətən oğlu
çal “Cəngi”ni
Sevinsin Vətən!
Bir də unutma,
özünü torpaqla bərabər
gərək tən böləsən!...
18.06.1999

DÖYÜŞÇÜ BAYRAĞI
Bir daş olub sığınma sən
Yurdun qərib bucağına.
Ucal, ucala bilsən –
Dön döyüşçü bayrağına!
Sərin–sərin yellərə dön,
Şirin–şirin dillərə dön,
Dərin–dərin sellərə dön –
Üz tut Vətən torpağına.
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Kəs düşməni sancı kimi,
Babəkin qılıncı kimi,
Alış alov–çınqı kimi,
Qurban olum ocağına.
Eh, ürəyim çox bihuşdur,
Vətən eşqi mənə tuşdur;
Toy həmişə eldə xoşdur,
Çal, tuş gəlim dəm çağına.
El övladı diləklə gəl,
Halal duzla–çörəklə gəl,
Sən həmişə ürəklə gəl –
Şerin–sözün xoş çağına...

KEÇMƏ
Azaddı qollarım, yoxdur qandalım,
Düşmən tapdağında qalıb kandarım.
Səni səsləyirəm, dağda qartalım,
Uçub sal qayalı elimdən keçmə!
Dünya fırlanacaq zaman daşıyla,
Qan qanı yuyar öz savaşıyla.
Nəsillər yaşayar qan yaddaşıyla,
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Qanlı qayaların selindən keçmə!
Vətənin övladı çırağa dönsün,
İşığı gur yansın, qaranlıq sönsün.
Ürək sədaqətlə daim döyünsün,
Sevdalı bağçamın gülündən keçmə!
Dolan bu dünyanı, dünyayla tən keç,
Çiçəkli dağlarla yaşıl çəmən keç.
Nədən keçirsənsə dünyada sən keç,
Amandır, dilindən, dinindən keçmə!
Daşlara çevrilsin əbədi yaddaş,
Dağlara sirdaş ol, vətənə qardaş,
Simuzər, ağlama gözlərində yaş,
Yansam eşq oduna, külümdən keçmə!
15.11.2001

DURNA QATARI
Yenə qızıl payız çökdü bağlara,
Xəzandan düz-dünya pərişan oldu.
Bir duman süründü çılpaq dağlara,
Üşüdü ürəyim – yarıcan oldu.
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O nəydi üfüqdə gözümə dəydi,
Titrətdi dağ-daşı qəmi, qubarı?
Durna qatarıydı – dünyanı əydi,
Əydi zəmanəni durna qatarı!
Niyə dözümlüdü bu xalq, bu ölkə,
Niyə yaşayıram, yoxsa bir xeyrim?
Şəhid ruhlarıdı o qatar bəlkə,
Ağlayır qatarda boş qalan yerim...
LƏNKƏRANDADIR
Ġlyas Tapdığın məĢhur
“Gədəbəydədir” Ģerinə nəzirə

Mənə də qulaq as, sevimli şair,
Eşqin göz bəbəyi Lənkərandadır.
Kimlər ki, sevilir, kimlər ki, sevir,
Arxası, kürəyi Lənkərandadır.
Xəzərdən meh əsər sərindən-sərin,
Sinəmdən ah ötər dərindən-dərin,
“Mehrabı eşq olan uca göylərin”
Talışdağ dirəyi Lənkərandadır.
Başımız üstündə çıraqdır Həzi,
Şöhrət zirvəsindən səsləyir bizi.
Əsgər oğulların bükülməz dizi,
Pəhləvan biləyi Lənkərandadır.
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Durna qatarından səpilər qubar,
Yadıma düşdükcə səbrim daralar;
Orda ata qəbri, ana qəbri var,
Ayrılıq küləyi Lənkərandadır.
Ey qələm! Od bələn, nə sın, nə əyil,
Dara çəkildikcə ötərsən dil-dil.
Simuzər Bakıya can desə də, bil,
Pərvanə ürəyi Lənkərandadır...
QOŞA BAYRAQ
Bir ürəkdə iki can –
Türkiyə, Azərbaycan!
Gəlirsən xoşa bayraq!
Dalğalan qoşa bayraq!
Qoymarıq çıxa heç vaxt,
Heç zaman boşa bayraq!
Bir ürəkdə iki can –
Türkiyə, Azərbaycan!
Əkiz oğul doğub səni bir Ana,
Atası Türk olan cümlə-cahana,
Duman, tufan sənə kar etməz,
yavrum,
Nə qədər əsrlər, illər dolana.
Göylərdə əbədi zəfər yelkəni,
Hansı namərd əli endirər səni?
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Dalğalan əbədi, qoşa dalğalan,
Yaşat türk adını, ucalt Vətəni.
Bir ürəkdə iki can –
Türkiyə, Azərbaycan!
Avqust, 2001

ASTARADA
Qardaş, ayaq saxla körpünün üstə,
Dərin duyğulara dol Astarada.
Ürək qanlı axan Araza bənzər,
Açılmır heç qanad-qol Astarada.
Belə ayrılığı özündən saxla,
Qəlbini yenə də ümidə bağla,
Dərdi üzə çıxar hönkürüb ağla
Yolların saçını yol Astarada.
Göydə bulud kimi çağlayıb dol ki,
Deyəsən, ey Vətən, var ol, sağ ol ki,
Sən də, ey sərhədçi, arxayın ol ki,
Təbrizə adlayır yol Astarada...
AstaraBakı
21.04.1998
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LƏNKƏRAN
Neçə şairimin dilindəsən sən,
Şerimin gülümsər üzü Lənkəran.
Hər an səndən baxır, səndən boylanır,
Dünyaya qəlbimin gözü, Lənkəran!
Dərmanı sən oldun ağrılarımın,
Qanadı sən oldun qayğılarımın,
Qızıl xəzanımın, gül baharımın
Söhbəti Lənkəran, sözü Lənkəran.
Sənə vurulandan məni yaratdın,
Məni yanğıların içinə qatdın.
Əyrini, yalanı Xəzərə atdın,
Səndən miras aldım düzü, Lənkəran.
Heç vaxt xatırlatma qəm bostanını,
Xatırlat söz-sənət gülüstanını,
Sənin gül ətirli baş dastanını
Yazacaq Simuzər özü, Lənkəran!
Lənkəran-Bakı
İyul, 1999
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BAR QIZLARI
Evimizlə üzbəüz bir gecə barı var...

Ah, bar qızları,
Gecə barlarda
bar “ulduzları”.
Onları hər görəndə
ürəyim sızım-sızım
sızladı...
Mən yuxulamadım,
dünya yuxuladı;
Qoldan-qola,
Əldən-ələ,
maşından-maşına...
Onlar ki, yarasa tək
işıqdan, gündüzdən qaçır,
Bəs kimin yoluna,
görəsən
belə “nur” saçır?!
Gecə gözlərinin
qarasın yuyur
səhəri açır,
Sübhün parıltısı gəlir
gözlərinin önündən
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keçir.
Bar qızları səhər açmayır,
Qəhər saçır, zəhər açırlar,
Onlar bir-birindən qəşəngdi, Allah,
Onlar ki, ipəkdi, çiçəkdi, Allah,
Gözəlliyi göylər sanki pay verib,
Zərif piyalədə yerə göndərib,
Bəs niyə verirlər əldən imkanı,
Gözəllik yer seçir çirkin məkanı?
Yeri var, zəriflik telinə qona,
Ətirli xınalar əlinə qona,
Ana, sevgi sözü dilinə qona...
Bu zillət hardan düşüb
onların boynuna?
Xəyallar alır məni odlar qoynuna,
Salır qaranlıq bir
dünyanın oynuna.
Ürəyimi incidirəm, əzirəm,
Mən Vətən göllərinə
sona,
Beşik başınasa
ANA gəzirəm,
Sübhətək oyaq qalıb
sevsin öz balasını,
çalsın gül laylasını,
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Evlərdə ana, göllərdə sona!
hanı, hardadır onlar –
Nəsibim nə olur, ilahi, dəhşət,
Bürüyür qəlbimi
qəm,
qorxu,
həsrət,
bir də ki, nifrət...
Hönkürür evlərdə ana,
göllərdə sona,
Gecənin sübhədək
bağrı üzülür.
Ulduzlar rişxəndlə baxırlar yerə,
Səhərin aynası üzdən süzülür.
Adları yaraşmır nə sözə, şerə,
nə də Vətənə...
Bəs niyə üzülmür, süzülmür,
bu bar qızları,
Düşdükcə ləpirdən
qara izləri.
Bəs niyə saxlamır
bu ar qızları,
Didməyir, boğmayır
qubar qızları
Ki, yer də, göy də
Bürünüb həya tülünə,
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İçində hıçqırtı,
dildə naləsi,
hay salır hər yerə
dünyanın səsi?!.
Bu bar qızları,
Bu bar qızları!...

POLİS QARDAŞ
Evimiz mötəbər bir dövlət idarəsinin
yanında yerləĢir, o idarəni
polislər səhərə kimi qoruyurlar.

Ey polis qardaş,
Mayaksan, mayak,
Gecə sübhədək
qalırsan oyaq!
Mən də seyr edirəm
Ayı sənin tək,
elə sən sayaq.
Bəlkə keşiyini çəkir
göydə ay –
Sənsə yatmayırsan
nə qış, nə də yay...
Sevgili gecənin məhəbbətinə
Ulduzlar göydən
işvə-naz satır.
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Gecə öz pıçıltısını,
Nəğməli dənizin səsinə qatır.
Dünya da yuxuda,
Sənsə yatmırsan
gör bir nə vaxtdır?
Bu da sənin
bəxtinə düşən –
bir bəxtdir.
İndi gözlərinin dərinliyində
Gör necə şirincə yuxular yatır.
Xəyalın dalğalı qanadlarıyla
səni haralara uçurur belə?
Bəlkə məhəbbətin, eşqin aparır,
Sənin yuxunu da qaçırır belə?!
Kimi kimlərdən,
nəyi nələrdən qoruyursan
qəlbini döndərib neyə?
Sən keşik çəkirsən yatan şəhərə,
evə, küçəyə,
Gecənin yuxusu qaçmasın deyə.
Məni səndən,
səni məndən qoruyan
dünyanın özü də yatıb,
quşların nəğməli sözü də yatıb;
Bircə şairin qələmdə
sözü yatmayır,
Bir də keşikçinin
gözü yatmayır.
Səmanın mavi donunda
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Möcüzələrlə dolu bir
aləm oyanır.
Polis mərdliyinə,
Şair eşqinə,
Qələm nuruna
dünya boyanır.
Bakı
12.09.2000

SƏN VƏTƏN GÖYLƏRİNDƏ
QARTAL OLUB SÜZMÜSƏN
(Qarabağ

əlilləri

aclıq

aksiyası

keçirəndə)

...Sən Vətən göylərində qartal olub
süzəndə,
Tarixə azadlığı öz qanınla yazanda.
Vətən
dara
düşəndə
sevinmədin,
gülmədin,
Bu torpağın oğlusan, qorxu nədir
bilmədin,
Qarabağın yolunda canı əsirgəmədin.
Sən Vətən göylərində qartal olub
süzmüsən,
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Tarixə azadlığı öz qanınla yazmısan.
Şirin canın qoruyan yatanda gül döşəkdə,
Onu qorxudurdu torpaq altda böcək də.
Bil, sənindi bu gün də, sabahkı gələcək
də.
Sən Vətən göylərində qartal olub
süzmüsən,
Tarixə azadlığı öz qanınla yazmısan.
Ey Vətənin dirəyi, bu torpağın ürəyi,
Kimlər əsirgəyir bəs sənə duzu, çörəyi.
Xəyanətin, nifrətin yoxdur sənə diləyi,
Sən Vətən göylərində qartal olub
süzmüsən,
Tarixə azadlığı öz qanınla yazmısan.
Qarabağın qolları, qıçları kəsiləndə,
Analar ürəyindən axan qanı içəndə
Dostlar ağlayanda, düşmən bizə güləndə
Sən Vətən göylərində qartal olub
süzmüsən,
Tarixə azadlığı öz qanınla yazmısan.
DAĞLAR
Qələm-varaq götürmüşəm,
Üz tutmuşam sizə, dağlar!
Əzəl gündən qüvvətsiniz
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Ağrı düşən dizə, dağlar!
Allı-güllü yaylaqların,
At ilxılı oylaqların...
Pozulmasın növraqların,
Nur olasan gözə, dağlar.
Kürkün olub yağış-yağmur,
Bulaqların heç çığırmır,
Cığırların şerə sığmır,
Sıldırımın sözə, dağlar.
Cavab gəzdim sorğularda,
Yalan boğdum doğrularda
Heç olmasa yuxularda
Qonaq gəlin bizə, dağlar!...
Xanbulağım, göy gülümdü,
Süsənimdi, sünbülümdü,
Onsuz mənə nə ölümdü,
Qəm düşməsin izə, dağlar...
Lənkəran,
may, 2000

SEV MƏNĠ, SEVƏ BĠLSƏN
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PAYIZ
Yenə payız gəlir bizim ellərə,
Zaman fürsət verir zalım əllərə.
Qanla tumar çəkir açan güllərə
Güllərin başından ləçəyi düşür.
Şəlalə dağlarda tənha görünür,
Yaşıl yamacların ruhu sürünür.
Başına, döşünə duman bürünür
Utanır, çəmənin örpəyi düşür.
Qızılı örpəyin hər yana salır,
Ətirli baharı qoynuna alır.
Nəfəsi torpağın köksündə qalır,
Qızılgülün zərif çiçəyi düşür.
Gələndə son bahar canalan kimi,
Dinir təbiətin öz sarı simi.
Hər yaşıl ağacın bir insan kimi
Əlləri üşüyür, əlcəyi düşür.
Yağışlar döydükcə yaşıl çəməni,
Dəyişir donunu çöldə səməni.
Tacından, taxtından əl çəkir; yəni
Ana təbiətin göyçəyi düşür.
26.10.2001

DÜNYAYA MƏHƏBBƏTLƏ
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GƏLDİN, EY İNSAN
Tanrı səni məhəbbətin
mayasından yaratdı, ey insan!...
Dünyaya məhəbbətlə gəldin,
amma çığırdın;
Haray saldın, insanları
harayına çağırdın!
İmdadına çatdılar,
Səni bu dünyanın tabağına atdılar,
Sonra da özünə həyat deyilən
bir xamır yoğurdun!...
Dövran səni vəcdələdi, vəcdə gəldin,
Kədərləndin, sevindin,
Məcazına yığışmadın,
Aşıb-daşdın,
Öz dünyanın kədərinə, sevincinə
sığışmadın!..
Cığırlarla, yollarla qarşılaşdın!
İllər gəldi, nələr gördün,
Özünə ömür adlanan divar hördün!..
Min ömürlər sırasında.
Zərrə-zərrə divarların arasında
Heç olmasa bircə damla
Məhəbbətin mayasını qorudunmu?!.
Qorudunsa, sevə bildin.
Ağlayanla ağladın,
Gülənlə də gülə bildin
Məhəbbətli dəlinin də
bu dünyada dəyəri var,
Məhəbbətsiz ağıllının

128

əyrisi var, səyəri var!..
BİRCƏ HƏYA, BİR DƏ
ABIR GÖRÜNMÜR
İndi hər şeyi dünyada
tapmaq, axtarmaq asan olub,
Ağır, yüngül yükləri
aparmaq asan olub.
Mənsə hələ axtardığımı
tapa bilmirəm,
Bir ağır yüküm var ürəyimdə
Çəkə bilmirəm, ata bilmirəm.
Tərəzidə çəkilməz,
Şərbət deyil - içilməz,
Toxum deyil - əkilməz,
Bir dağdır ağırlıqdan çəkilməz.
Nədir bu ağrılı-sehrli yük?
Onun bircə zərrəsini
qoruyub ovcuna bük!
Sən onu yox, o səni
çəkib göylərə qaldırar,
Sənin kimliyini bilsən deyə,
Önündə daim
cavabsız sual kimi durur!
Bu yükü-həya, abır yükü,
Kipriklərimin ağır yükü!
O mənim gözlərimin içindədir,
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Mənimlə bir biçimdədir.
Vicdanımın ağrısına bürünür,
Varlığımda sürünür.
Çatıbmı səbrin, dözümün sonu,
Çəkə bilmirəm onu?!
İnsanların üzündən,
Sözündən, özülündən,
Gözəlliyin gözündən
Siz də sorun,
görən niyə sönüb o?
Əlçatmaz bir arzuya,
bir xülyaya dönüb o?
Yer də, göy də
boz dumana bürünür,
Hara baxsan,
nə istəsən-görünür,
Görünmür bircə abır,
Bir də həya...
Aman, dünya!
Aman, dünya!

SƏDAQƏTİM
Vəfalı yar, Tanrı məni
sənin üçün gözəllikdən yaratdı.
Tövsiyəsin belə etdi...
Əbədi eşq yaranana qanaddı,
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sədaqətin bir adısa inaddı.
Aylar keçdi, illər ötdü,
Gözəlliyim aşiqləri çoxaltdı.
Çoxaldıqca aşiqlərim
Sənə olan sədaqətim hey artdı.
Sədaqətin közü düşdü ürəyimə
Varlığımda eşq alovun oyatdı.
Hicran gəldi, həsrət çökdü qəlbimə
Yandı ürək, öz əbədi məhəbbətin
yaşatdı!...
15.09.2001
HƏSRƏTİ ZİRVƏYƏ
ATANI SƏSLƏ...
Bu dünya dar gəlsə gen ürəyinə,
Darıxma,
həsrəti zirvəyə atanı səslə!
Hicran xalı düşsə saf diləyinə,
Ömrünə sevgini qatanı səslə!
Həyat dumanını gözünə yazdı,
Sevgi meşəsində kimlər ki azdı,
Deyirlər, əhdinə yetişən azdı,
Vaxtında vüsala çatanı səslə.
Qayğı, ehtiyaclar yetərmi başa?
Gün əriyib gedər, ox dəyər daşa.
Həyat – sadəlikdir,
insan ol, yaşa,
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Şöhrət kölgəsində yatanı səslə.
Əlləşib-vuruşub can hayındayıq,
O məzar dağının bu tayındayıq,
Simuzər, həmişə ayıq ol, ayıq,
Yazıqdı, ömrünü yatanı səslə...
GECƏ YAĞIŞLAR
YAĞAR
Gecə yağışlar yağar Fikrim çəkilər göyə;
Gecə yağışlar yağar,
Yağar, aramsız yağar,
Ağlayar – ahsız yağar,
Səsi oxşayar neyə.
Damcılar göz yaşımı Könlümə nəfəs olub?
Nəinki göy üzündə
O ulduzlar halayı,
Bu boyda yer üzündə
Dəniz görünməz olub.
Gecə yağışlar yağar.
Yağar bağçaya-bağa.
Gecə yağışlar yağar,
Yağar yer üzündəki
Həsrətli ürəklərin
Odunu ovutmağa...
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KÜSƏRƏM
Ürəyimin özəyindən axmasa,
Bulaq kimi küsəyəndən küsərəm.
Çiçəklərə gözmuncuğu taxmasa,
Dumandan
küsərəm,
çəndən
küsərəm.
Paklıq adlı bir qəsrdir qüdrətim,
Ona baxıb çiçək açır möhnətim.
Sevilməsə, sayılmasa həsrətim
Mən yadı neylərəm – səndən
küsərəm.
Yan, ey ürək, vaxtım hanı gülməyə?
Şerimə bax, nə var bunu bilməyə?
Uğrunda bir yer verməsə ölməyə?
Anam ola, bu Vətəndən küsərəm!..

SEVƏNDƏN BƏRİ
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Çəmənsiz açılır, o çiçək deyil,
Teli oxşayan meh, o külək deyil,
Bəlkə dərdim sənə heç gərək deyil,
Öpüb gözüm üstə qoydum günləri Mən səni sevəndən,
Sevəndən bəri.
Sevgin həsrətimdən gül açan olub,
Odlu nəğmələrə yol açan olub,
Məhəbbət ürəkdə dil açan olub,
Dünya dönüb olub bir gözəl pəri Mən səni sevəndən,
Sevəndən bəri.
Ömür baxt əlində bir kaman simi,
Ah çəkib səsləyir görən kim-kimi?
Eşqim də nigaran gözlərim kimi
Sənin nəfəsinlə açır səhəri,
Mən səni sevəndən,
Sevəndən bəri.
ÜRƏYİMİN ASTANASI –
GÖRÜŞ YERİ
Ürəyimin astanası
görüş yeri olanda,
Taleyin xoş günündə
Bir sevgili gözləyirdi
astananın önündə.
Sərhədimiz uzaqdaydı,
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ürəyimiz yaxında,
Duyurdum ki, onun da
Qəlbinin çırpıntısı
axır həsrət deyilən
Qəm bulaqlı axında...
Ulu paklıq – səadətim,
Ulu paklıq – sədaqətim,
Ulu paklıq – məhəbbətim,
Ulu paklıq – məlahətim,
Ulu sevgi paklığında
Görürdüm mən dəyanəti,
İnsanlığı, ləyaqəti...
Ölümü də öldürürdü
Ülvi bəşər məhəbbəti;
Ulu paklıq bitən yerdə
Başlanırdı, aman Allah,
Bu dünyanın qiyaməti...

HARA GETDİN, HARA
Bir yaz səhəri
düzüb nəğmələr səfi tutmuşdu bağı bülbül cəhcəhi;
Əllərimi əllərindən,
Gözlərimi gözlərindən,
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Bülbülü avazından,
Könlümü eşq sazından
Ayırıb,
bəs hara getdin?
Ürəyinin közüylə alışıb
yanırdı qəlbim
Səni Tanrı sanırdı qəlbim;
Qəlbinin odunu-közünü,
Eşq adlı sözünü
Öz şirin pişvazından
Ayırıb,
bəs hara getdin?

Bənövşə bahar tək nazlanıb
gələndə xoşa,
Biz də yaz bağında
gəzirdik qoşa;
Məni baharımdan-yazımdan,
Bənövşəni nazından
Ayırıb,
bəs hara getdin?
Könül çırpıntısıydı
Dilindən qopan, axan
hər bal sözlərin,
Ruhumun hıçqırtısıydı
nigaran baxan gözlərin;
Mənim varlığım idi
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sənin varlığın,
Ömrü gödək oldu bəxtiyarlığın?!
Məni özündən,
Sözündən,
Gözündən,
Doğma dərdim kimi
qucaqladığım dizindən
Ayırıb,
bəs hara getdin,
Eşqin, qəmin alnı açıq,
Dünyanın üzü qara...
Sən isə bilmədim
hara getdin, hara!..

ÇİÇƏYİM
Şirin yuxularımda
Açar, açar çiçəyim.
Üzülmək təhlükəli,
Qopar naçar çiçəyim.
Sevgi həyatdı elə,
Ömrünü vermə yelə,
Mən ki, dözmüşəm belə,
Sən də bacar, çiçəyim.
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Məni bənzədib neyə,
Ney həsrət deyə-deyə,
Qoşulub kəpənəyə
Uçar, uçar çiçəyim...

MƏN DƏRDİ GÖTÜRÜB
GEDİRƏM, GÜLÜM
Bu dünya çox şeyi həsrət eləyib,
Keyfə keşikçini müsibət qoyub.
Birinə fəlakət qismət eləyib,
Birinin adını səadət qoyub!
Divanə yaradıb bülbülü gülə,
Nadanı bələyib ipəyə, tülə,
Dünyanın düz vaxtı rahat könülə
Qəm verib, adını məhəbbət qoyub.
Doğuluş əzəldən ölümdü, ölüm,
Gecəni gündüzə mən necə bölüm?
Mən dərdi götürüb gedirəm, gülüm,
Fərəhi yanında əmanət qoyub...
KÜSMƏRƏM
Nə deyim ürəklərə,
Saxta düşüncələrə,
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Məni doğma evimdən,
Elimdən küsdürdülər!
Nə deyim beyinlərdə
Qaxsımış fikirlərə,
Ürəklərdə çayır tək
Kök atmış, sağalmaz,
Dərmansız pisliklərə –
Məni karvanlar çəkən
Fikirli aylarımdan,
İlimdən küsdürdülər?!
Nə qədər ki, Simuzərəm –
Qəm bağında gül üzərəm!
Kim nə desə, harda desə,
Qışda, baharda desə –
Dəxli yoxdur,
Bircə şirin dilimdən,
Bir qələmli əlimdən
Mən heç zaman
Küsmərəm!..
SEV MƏNİ
Dağ bulağa yalvarır...
- Sev məni, sev məni.
Bulaq çaya yalvarır...
- Sev məni, sev məni.
Bulud göylə tən durur,
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Şimşək tüfəng doldurur
Zirvələrə yalvarır...
- Sev məni, sev məni.
Qıy vurur göydə qartal,
Sanır ona yox zaval –
Qayasına yalvarır...
- Sev məni, sev məni.
Dönüb minbir mənaya,
Anaya bax, anaya,
Beşiyinə yalvarır...
- Sev məni, sev məni.
Hökm eləyib cahana,
İnsana bax, insana,
Balasına yalvarır...
- Sev məni, sev məni.

DURNALAR
“Qərib-qərib, qəmgin-qəmgin ötərsiz...”
M.V.Vidadi

Yenə gəl-gəl dedi cənub elləri,
Siz, ey qəm gölündə itən durnalar!
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Sizi gözləyirdim nə vaxtdan bəri,
Həsrət zirvəsinə, a tən durnalar.
Yenə dağ-dərəyə duman bürünüb,
Eşqin ətəyində kimlər sürünüb?
Ellərdən-ellərə körpüyə dönüb,
Arzu qanadında gedən durnalar.
Simuzər köksündə ömür simləyər,
Səssiz ah-naləsin kimlər dinləyər?
Sizin qəlbinizdə həsrət inləyər,
Mənim ürəyimdə Vətən, durnalar!

BU PAYIZ
Qar basdı
bulağın dodaqlarını,
Bu payız,
bu payız,
ah, bu son bahar!
Budaqlar çırpdılar yarpaqlarını,
Ağaclar
yenə də yetim qaldılar.
Öp Ayın hüzünlü baxışlarını,
Vüsaldan şirin
dünyada nə var?
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Sayıram gözümün
yağışlarını –
Bu payız,
bu xəzan,
ah, bu son bahar...

SORUŞ, GƏL...
Gənc qələmim qoca dərdi yazırsa,
Çox paxıllar hər addıma hazırsa,
Gözlərimə qürub çöküb qızarsa,
Varlığımdan al səhəri soruş, gəl!
Bu həyata yaraşardı qəm adı,
Nə fərəhi bizə yaddır, nə dadı.
Qönçə-qönçə tökür bülbül fəryadı,
Qönçələrdən çiçəkləri soruş, gəl!
Hansı evdə körpə nəvə dil açsa,
Tanrı enib insanlığa əl açsa,
Dodaqlarda bircə şer gül açsa,
O şerdən Simuzəri soruş, gəl!...
Bakı,
01.02.2000
SƏHƏRLƏR AÇILAYDI
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MƏHƏBBƏTİN ÜZÜNƏ...
Biri sərvət istəyir,
Biri şöhrət istəyir,
Biri daim beləcə
“Sapsağlam olum”, – deyir,
Birisə xəstəlikdən
Bir az möhlət istəyir.
Həyatda
Arzular çox...
Həm isti,
həm də soyuq!
Mənsə deyirəm, Tanrım,
Bax səni candan sevən
Bu bəndənin sözünə...
Elə et ki, əbədi səhərlər açılaydı
Məhəbbətin üzünə...
21.09.1999
DOST ZƏNGİ
Arzular soyuyub başa çıxanda,
Haçan ki, ayrılıq
qılınc endirir,
Məni tənhalıqda
otaq sıxanda Dost zəngi
dünyanı
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çiçəkləndirir...
Gül açır sinəmdə
qəmin yarası,
Ömrümdə
bir bahar
doğuldu demək;
Dost zəngi
qəlbimə
dünya arası
Çəkilən
ilahi
bir yoldu demək...
Sənsizlik... necə də buz kimi soyuq,
Sənlə,
telefonla
hekayətim var;
Nəğmədə deyilir... “səndən sənə”, yox,
Səndən telefona şikayətim var.
Telefon – qəlbimə qanad kimidir,
O mənə həyatda həyat kimidir...
Sən mənə, əziz dost,
zəng eləyəndə Sanki bülbül ötür güllü budaqda.
Dünya daşa dönür,
zəng gəlməyəndə...
Bir qara daş kimi susur otaq da!...
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SƏNDƏN SONRA
Səndən sonra
Üzüb məni qəm, kədər,
Ürəyimin işıqları azalıb.
Küsüb toydan
elə bil bizim ellər,
Çal-çağırı, aşıqları azalıb.
Bu yaz niyə ləngiyir,
O çay niyə tələsmir
Səndən sonra?
Varaq üstə şeh ələnmir,
gül əsmir –
Səndən sonra.
Səndən sonra
Yaşamaq da elə bil,
Yatıb-durmaq
zülümünə bənzəyir.
Ömür yükü
daşımaq da elə bil,
Nəhənglərin ölümünə bənzəyir...

SƏN MƏNƏ
“DOST OLAQ” DE
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Sən mənə “dost olaq” de,
“Dostsuz darıxıram” de,
Bircə gün görməyəndə,
Sanki çatmır nəfəsim,
“Çaşıb, karıxıram” de.
De, səni görməyəndə,
Günlər mənə qəfəsdir.
De ki, dostsuz bu dünya
Ölümümə əvəzdir;
De, nə istəyirsən de,
Səni dinləyərəm mən,
Könlüm çox xoşhal olar;
De, hər nə istəyirsən,
Bircə “sevirəm” demə Çünki sevgi lal olar...
DİRİLİK SUYU TƏK
HƏYAT ŞİRİNDİR
Dirilik suyu tək həyat şirindir,
Hamı içmək istər bu sudan, axı;
Göylərə açılan qanad şirindir
Yerlərdə çırpınan arzudan, axı!
Qəbir sükutunda min səs, min səda,
Burda çox ümidlər sozalıb gedər.
Adamlar bu yurda qoşun gəlsə də,
Dönəndə bir nəfər azalıb gedər.
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Tələsmə görüşə,
batma gəl yasa,
Hamının səsində qəbristan səsi;
Dünya - oynanılan bir tamaşasa,
Qəbristan oyunun donmuş səhnəsi!
Olsa da yüz addım
qəbristan yolu –
Dünyanın ən uzun yoludur, qardaş.
Hər nakam adamın
qəbristan yolu –
Həyata uzanan qoludur, qardaş...

AÇILAN SÖZÜM KİMİ...
Yenə açılır səhər –
Varağımda gül sayaq
açılan sözüm kimi.
Necə qızarır göylər,
Yorğun baxır üfüqlər
yuxusuz gözüm kimi.
Yenə kimsə şadlanır,
kimlərisə qəm boğur;
İnsan – eşqdən, arzudan,
Səhər-gecədən doğur.
Açıl, açıl, ey səhər –
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Yer üzündən zülməti
qovub itirən səhər.
Mənimsə ürəyimə
Qanad taxıb ağrıdan,
Qayğı gətirən səhər...

SƏNDƏN AĞRIYA-AĞRIYA
Üz tutub gedəsi oldum
Səndən ağrıya-ağrıya.
Bulud kimi qəmə doldum
Çəndən ağrıya-ağrıya.
Kimlər ölər, kim yaşayar?
Qəlb yükünü sim daşıyar,
Sözlərim tilsim daşıyar
Məndən ağrıya-ağrıya.
Düçar olsan dərd-ələmə,
Dərdi ömrə səpələmə.
Ömrü vermişəm sələmə,
Baxıb-baxıb əl eləmə
Gendən ağrıya-ağrıya.
Yer balaca... hara qaçaq,
Yollar-izlər saçaq-saçaq,
Şerlərim gül açacaq
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Qəmdən ağrıya-ağrıya;
Qibləm sənədir ancaq,
Səndən ağrıya-ağrıya...

MƏN ÖZ ÜRƏYİMƏ
ÇATA BİLMİRƏM
Vallah, o – atlıdı,
Mənsə-piyada,
Mən öz ürəyimə çata bilmirəm.
Yolları yollarda yoran dünyada,
Mən öz ürəyimə çata bilmirəm!
Çəməndə qönçələr qönçəsi ollam,
Sevgidə incələr incəsi ollam.
Çaxılan şimşəyin neçəsi ollam –
Mən öz ürəyimə çata bilmirəm.
Dağlarda atlanan şəlalə mənəm,
Zəmidə odlanan o lalə mənəm,
Şəhid soraqlısı hər nalə mənəm,
Yenə ürəyimə çata bilmirəm.
Fikir çəkə-çəkə.
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Qəm yeyə-yeyə
Uçuram göylərin dərinliyinə,
Yaxşılar yaxşısı oluram
yenə,
Mən öz ürəyimə
Çata bilmirəm...
Bakı, 16.07.1999

DÜNYA LAXLADI, GETDİ
Bulaq niyə gözümdən
Bu gün axmadı, getdi.
Şimşək niyə sinəmdə
Bu gün çaxmadı getdi?
Bal ələnməz duyğuma,
Gül çilənməz yuxuma;
Yağış yanar duyğuma
Niyə yağmadı, getdi?
Bəxtə bax, taleyə bax,
Dilimdə gileyə bax.
Dağda ötən neyə bax,
Mənə baxmadı, getdi.
Qarışqaya dönüb fil,
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Başa keçibdi cahil,
Gözlərimdə elə bil
Dünya laxladı, getdi...
İyun, 1999

BAHARI AXTAR
Qəfildən həsrətin
Oda düşmürsə,
Şirin duyğuların
Yada düşmürsə
Qəlbindəki baharı axtar!...
Görsən ki, yaylaqlar
yaylağın deyil,
Sevgi qaranlıqda
çırağın deyil,
Həsrətin odunda
qaynamır ürək,
Şimşəklər ilə oynamır ürək Qəlbindəki baharı axtar!
Görsən ki, əvvəlki
Deyil kainat,
Görsən ki, gözündə
Sönükdü həyat,
Yubanma,
O gün, o saat...
Qəlbindəki baharı axtar!
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Bakı,
14.03.1999
EŞQİM HİCRAN ƏLƏDİ
Bir dağlar dumanı
Gəldi düşdü qismətimə;
Yaylaq qismət oldu
Eşqimə, ismətimə.
Mən eşqin həsrətini
Kədər, ələm, bilərdim Sevda meşəliyində
Azıb gedəndə dərdim.
Cığırlara gül bildim,
Şəfəqlərə tel bildim
Sinəmdəki ağrımı;
həsrət xəncəri
qəfil
yardı yanar bağrımı!
Dildar olub qəlbimə
eşqim hicran ələdi;
Bu gəliş
baharıma,
kağız-qələm yarıma
Gülab-nur səpələdi.
Salam, dağlar dumanı,
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Tülə bürü hər yanı;
Görünmə bəd gözlərə
Qəlbimin eşq soltanı...

ÜRƏYİNCƏ SEVİRƏM
Soruşma, necə deyim
Səni necə sevirəm?
Hər dəqiqə, hər saat.
Gündüz, gecə - sevirəm!
Yolumuzu nə kəsdi,
O hıçqıran nə səsdi?
Mən səni oddan isti,
Güldən incə sevirəm.
Gəl olma belə soyuq,
Deməyə ki, sözün yox;
Mən səni səndən də çox,
Ürəyincə sevirəm...

EŞQİN QUBARI
Həsrət baş alıb getdi,
Dünya boşalıb getdi...
Yandı eşqin qubarı
Səslə bircə yol barı -
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Dərdin od zolaqların
Kürəyimdə bilərəm.
Eşqi-cahandan oldu
Aşiqin candan oldu,
Sönməz həyəcan oldu...
Öz adımı unudub,
Adına xonça tutub
Diləyimdə
bilərəm.
Dünyanın dərd-sərini
Damağında qənd bilib,
Həsrət zəncirlərini
Eşqə bazubənd bilib
Biləyimdə
bilərəm...
GECƏNİ ÇIRAQ EDİB
Öz içimə qapılıb,
Sözümü izləyirəm.
Gah itib, gah tapılıb,
Mən kimi gözləyirəm,
Mən nəyi səsləyirəm?
Duyğularım, sağ olun,
Bu nə arzu,
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nə aləm?
Məndən başlayan yolun
Yedəyində gedirəm.
Çata bildimmi ocaq,
Bir qaçqına, yurdsuza?
Bir amaldan, əməldən,
Özümü tanıyınca,
Dünyanı saldım əldən.
Qurban getdikcə elə
Bildim niyə mən belə Kamandakı tel kimi,
Dağdan əsən yel kimi
Həzin-həzin əsirəm.
Baş qoymayıb balınca,
Düşüb şerin dalınca
Mən özümü gəzirəm!
Gecəmi çıraq edib,
Gündüzümü gəzirəm...
HƏYATA DOĞRU
Axı nəyə lazım umu-küsülər,
Kimə nə verib ki, bu giley-güzar?
Ataq artıq yükü, bu qədər yetər,
Ömrün gör nə qədər qayğıları var?!
Ürəkdən can gedir hər ağrı, ahda,
Qanımızı nahaq içirik niyə?
Düşünə-düşünə xoşbəxtlik haqda,
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Biz onun yanından keçirik niyə?
Ömrün bir əbədi qanunudur bu...
Gərək qoşa vursun sevən qəlbimiz.
Doğulub gəldiksə həyata doğru Həyatdan da alaq qanadları biz!

ALDANMA
Hər xoş söz həqiqət deyil Sözə aldanma.
Hər gözəl üz cənnət deyil Üzə aldanma.
İnanma gözəl gözlərə,
Arxasında ayrı məkan.
Günəş donlu gündüzlərə
Aldanma ki... gülər şeytan!
Aldansan... ancaq özünə,
Özünə aldanıb baş əy;
Yaranışdan yer üzünə
Aldanışdır şahlıq edən,
Xalis olan göz yaşıdır,
O da ögey,
çıxıb gedən...

DUYĞU YARPAQLARI
Dosta sağ ol deyən “dost”,
Hal-əhval eyləyən dost,
Səsi olan, neyi yox,
Səsi ney eyləyən dost!
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Kipriklərim ox olar,
Vurğunlarım çox olar,
Fəqət, hədəf gəzəndə
Yay xəyaltək yox olar.
Qəlbim kaman – çalaram,
Canlara od salaram.
Həsrət məni unutsa,
Dərdimə dərd calaram.
O alışan nə şamdı Yoxsa mənim dünyamdı?
Eşqim Vətənsə mənim,
Həsrətim də Anamdı.
Bilmədim nədən dedin,
Məni mükəddər etdin;
Ürəyimi qəm aldı Gözlərin nəmli getdin!

GƏL...
Günəş odlayanda dağlar başını,
Quşlar yuxusundan oyananda gəl!
Soruşma həsrətin, eşqin yaşını,
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Dünya sevgilərə boyananda gəl!
Arzuda-arzuya qanadlar açan,
Ox kimi dartılan, quş kimi uçan,
Həmişə, hər yerdə dalınca qaçan
Yollar da mənim tək boylananda gəl.
Ayrılıq dönəndə yanğılı neyə
Dil-dil yalvaranda “hardasan?” deyə,
Həsrət çəkiləndə bu yerə, göyə,
Ürəyim vüsalçın dayananda gəl...
Bakı, 12.10.1999

GECƏ BİR İT HÜRÜR...
Kimə hürür görəsən,
Bu zavallı, tənha it.
Gecənin gecə vaxtı?
Kiminsə baxtı kimi
Göydən də ulduz axdı?
Kimə hürür görəsən,
Kimi kimdən qoruyur?
Hə, damdı ürəyimə bir xəbis var yatmayır,
yatağında qovrulur.
Yuxu gəlmir gözünə,
Gecənin yoxdur sonu.
Kiminsə qələbəsi
Rahat yatağında da
Yandırıb yaxır onu.
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Şeytanlar da şah olub,
Çıxıb onun taxtına.
Gecə hürən tənha it
Hürür onun baxtına.
Kin dolu ürəyinə,
Taleyinə, nəyinə...
NEYNİRƏM Kİ O ÜRƏYİ
Neynirəm ki, o çiçəyi,
Yaylaqlardan soraqsızdır?
Neynirəm ki, o küləyi
Dəniz kimi kitabı yox,
Varaqlanmır, maraqsızdır?
Neynirəm ki, o ürəyi
Pislik, namərdlik göyərdə,
Yaxşılıqdan,
Səxavətdən yaraqsızdır?
Neynirəm mən o bulağı,
O nərgizi, bənövşəni,
O talanı, gğy meşəni Gələni yox, gedəni yox?
Neynirəm mən o şairi,
O qələmi, o dəftəri Bayraq edib səhərləri,
Ucaltmağa Vətəni yox?!
SEV MƏNİ, SEVƏ BİLSƏN
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Ruhum haqdan gələntək,
Ömür qədri biləntək,
Arı gülsüz öləntək Sev məni,
Sevə bilsən!
Bir dümağ varağa dön,
Həsrətdən sorağa dön,
Yolumda çırağa dön Sev məni,
Sevə bilsən!
Eşqə bələ cahanı,
Hər saatı, hər anı.
Olum sevgi qurbanı Sev məni,
Sevə bilsən...
İLLƏR GEDİR ÖLÜMGİLƏ
Günlərimin dolayından
Aylar keçib, il eyləyir,
Kipriyimdən nədir daman,
Od sinəmdə göl eyləyir?
Şaxta vurur buz alınır,
Şəkər qatsan duz alınır,
Baxışlardan söz alınır,
Sevgi dili lal eyləyir.
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Bu dünya nə sirdir, Allah,
Arzu-ümid çıraq-çıraq?
Damcıdakı hünərə bax,
Leysan olub sel eyləyir.
Vurğunları sayım bir-bir,
Nağıl kimi gəlib gedir.
Bu sirr də ki, həsrətindir,
Qəlbi üzüb tel eyləyir.
Həyat eşqi daşır qanda,
Ağlım çaşır başda, canda
Təbim gəlir bu cahanda
Misraları ləl eyləyir.
İllər gedir ölümgilə,
Mən ölmərəm şerim ilə,
Məni qoyub şirin dilə
Şeir mənə əl eyləyir!..
BÜLBÜL SƏHƏR GƏTİRİR
Əriyib keçir gecə,
Soluxur Qütb ulduzu.
Dan qızarır üfüqdə,
Dərdi uzundan uzun.
Deyirlər ki, gecənin
Bətnindədir al səhər;
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Mənisə dan üzündə
Heyran qoyur nəğmələr.
Düz-dünya gəlib dilə Bülbüldü ötən belə!
Damcı boyda bu quşa
Görəsən nə olubdur?
Yuxudan ən tez durub,
Nəğməyə vurulubdur?
Sökür öz sinəsini,
Yırtır, didir özünü,
Sən demə
sevgisindən
O oxuya-oxuya,
Zülm eləyib yuxuya,
Açır sübhün gözünü...
May, 1999

VURULDUM
Mən insanın qəlbindəki rəhminə,
Üzündəki şəfqətinə vuruldum.
Həyat adlı cilvələnən rənginə,
Söz adlanan sərvətinə vuruldum.
Gur çayların bar daşıyan köksünə,
Bağ-bağatın gəlin-örpək hüsnünə,
Əkinlərin yol gözləyən gözünə,
Əkinçinin şöhrətinə vuruldum.
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Dəli Kürüm, yada könül bağlama,
Anam Xəzər, dərdin yoxsa çağlama,
Sənə qurban, Xan Arazım, ağlama,
Mən səbrinin vüsətinə vuruldum!
Yaylağım da, aranım da var mənim,
Dolu mənim, leysan mənim, qar
mənim,
Bu dünyada ən sevimli yar mənim –
O cəfanın qeyrətinə vuruldum...
Çiçək olub ləçəklərəm yüz yerə,
İşıq olub çəkilərəm gözlərə.
Simuzərəm, qaçan qaçsın həzlərə
Mən dünyanın həsrətinə vuruldum...

MƏHƏBBƏT DƏ TƏZƏDƏN
BU DÜNYANI YARATDI
Həyat həm həqiqəti,
həm röyanı yaratdı.
Həm mərdə dar ağacı,
həm riyanı yaratdı.
Həm qəbrin kor gözünü,
həm ziyanı yaratdı.
Bulaqlar coşqun çayı,
çay dəryanı yaratdı.
Elə ki, ulu Tanrı
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şah insanı yaratdı –
Bir doğrunu vurmağa
yüz yalanı yaratdı.
Dillərdə ulu Söz tək
bir cahanı yaratdı;
Şimşək göydə can verib,
asimanı oyatdı.
Ruh şerə nur salanda
min mənanı yaratdı.
Dünya məhəbbət verdi
duyğulu insanlara,
Məhəbbət də təzədən
Bu dünyanı yaratdı...
21.07.1999

İNSANAM
Dumana danışdım bu gün dərdimi
Duman dərdlərimi
Yaydı dağlara;
Dağlar həsrətimi bilib utandı,
Çağlar bulaqları
qaldı ağlara...
Dağın sevgi qəmi
əridi, söndü,
Duman
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xəcalətdən yerlərə endi.
Ağlıma beləcə fikirlər gəlir.
Göy yerə enəndə,
Yer də yüksəlir...
Həyat, mən mənana vurğun, heyranam
Duyuram,
sevirəm,
demək insanam!
24.03.2001
EY İNSAN
Göydələnlər indi göyə
yüksəlir,
Zirvəsinə duman gəlir,
çən gəlir.
Sən dünyanın sərvətisən,
ey insan,
Əllərinlə yer də göyə
yüksəlir.
Bu fani dünyaya gələn
insanın
Dünyası əbədi çırağa bənzər.
Yaxşını, yamanı xəlbirə
verər,
Sonrası sadəlövh uşağa
dönər.
24.03.2001
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YAŞAMAQ QƏMİ
Buludun gözündən
qəmi buğlanır sevən ürəklərin fəğanı kimi.
Torpağın köksündən
dəmi buğlanır –
Ana ürəyinin tüğyanı kimi.
Çəmənin gülündən
nəmi buğlanır –
Bükülü qönçənin giryanı kimi.
Ürək fəryadının bəmi dağlanır,
Vüsal həsrətinin üsyanı kimi...
28.03.2001
SARI AŞIQ
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Al əlinə tarı, aşıq,
Gör nə deyir sarı aşıq.
Yar qəlbimi yaxıb gedib
Yarı aşiq, yarı aşıq.
El bağında çiçək daşır,
Doğma bağda yar dolaşır
Qəm selindi axıb gedir
Eşq dağında sarı aşıq.
Sazlı, sözlü sarı aşıq,
Dərd yandırır yarı, aşıq,
Dildən-dilə adın gəzir
Yarı aşiq, yarı aşıq.
Qəm yüküdür sarı aşıq,
Söz mülküdü sarı aşıq
Vətən yazıb daşlarına
Sevgi təki sarı aşıq.
Vətən, səni duman alıb,
Yollarına cığır salıb.
Zəngəzurun dağlarında
Sarı aşıq əsir qalıb.

AY NİYƏ
YATMIR GÖRƏN...
Həsrətimin həniri
Görən yetərmi sənə?
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Ay, mənim gözüm kimi
Dikilib pəncərənə.
Eşq odum Sim-sim kimi
Keçmək istər yanına.
Ay da ki, qəlbim kimi
Nur səpir eyvanına.
Nur axır aram-aram,
Kim ola, tellər hörən?
Mən həsrətdən yatmıram,
Ay niyə yatmır görən?...

ƏZĠZLƏRĠM
RAHATLIQDAN
YORĞUN OLDUM
Atam vəfat etdikdən sonra
bəzi dostlarım mənə dedilər...
sən atana qulluq etməkdən
heç yorulmadın?

Əlimə qələm aldım –
Yenə həyəcanımdan
yellər kimi əsirəm,
ümmanlara can atan
çaylar tək tələsirəm,
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Atama şer yazmaq üçün!
Dünyanın ən nadir sözlərini gəzirdim,
həsrətimə çatmaq üçün,
Bir də ölüm adlı nifrətimə
qəbir qazmaq üçün
Çünki sıxırdı bu həsrət, bu nifrət məni;
Rahat qoymurdu bir ilahi ata sevgisi,
Bir təkrarsız məhəbbət məni...
Atama şer yazdım,
Atalı günlərimin
qızmar günlü,
od yağışlı səhrasında
itmək üçün, azmaq üçün.
Əlimə qələm aldım,
Əzablara sinə gərən
bir layiqli övlad kimi
dözmək üçün...
Eh, atalı günlərim
qayğılarla dolu idi,
Ata-övladlıq yolu
söz soraqlı həyatımın
səadətlə parıldayan
qolu idi.
Gözəl həyat bağçamızın
Qayğı barlı budaqları
meyvələrin yetirərdi.
Ehtiyaclı-fikirli çağlarımda
Boynuma qol dolayaraq,
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rahatlıq gətirərdi...
Atam dünyadan köçüb getdi.
Ayrılıq
məni isti sığalından məhrum etdi!
Narahatlıq içində
rahat çağlarım idi,
Məni rahatlığa səsləyən
atam üçün çatdığım
qayğı ocaqlarım idi!
Atam getdi... bir göl kimi durğun oldum,
Atam getdi...
rahatlıqdan yorğun oldum!
Atam getdi... o gözlər
Bir də mənə baxmadı.
Nəvazişli barmaqlarından
Sevgisinin hərarəti üz-gözümə
həsrətli yanağıma
damla-damla axmadı.
Mən dünyaya gendən baxdım,
Buydu məni yorğun edən.
O mənə heç nə, heç nə demirdi,
halal sulu çörəkli,
min arzulu, diləkli
bir həyat istəmirdi.
Hər an onun narahat ürəyinin
Ağrısını, istəyini duyurdum.
Kədər dolu gözlərinə baxa-baxa,
Onun mənə anasız günlərimin
dərdlərini unutdurmaq

170

istəyinə, mərdliyinə uyurdum.
O, dərdini gözlərində gizləmirdi,
Ömrümdə, hər addımımda
baş verən uğursuz-uğurlu,
gah buludlu, gah nurlu,
həm sevincli, həm kədərli,
həm qəmli, həm zəfərli
anlarımı izləmirdi...
Mən yorğun oldum, dostlar!
Ata qulluğundan məhrum
qollarımın dincliyindən
yorğun
oldum,
yorğun,
yorğun.
Mən solğun oldum, dostlar Ata buyruğundan məhrum
Güclü məhəbbət alovunun
gücsüzlüyündən
solğun oldum, solğun...
Mən əlimə qələm aldım,
şer yazdım duruldum;
Atam getdi, mən isə
Dincliyimdən yorğun düşdüm,
yoruldum...
20.03.2001
ANAMDAN QALAN HƏSRƏT
Ata ocağımızın ən zərif çiçəyi, məlhəmli, isti
nəfəsi olan anam – iki gözüm, canım-ciyərim anam
olduqca sadə, həm də bir yerdə qərar tutmayan, əli
daim iĢdə-gücdə zəhmətkeĢ bir insan idi. Ġndi iki
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ildir ki, o yoxdur! Evimizin-həyətimizin hər daĢındatorpağında, bağında-bağçasında, hər küncündəbucağında onun əllərinin izi, qüdrətli varlığının
həniri, ətri var. Od-ocaq da elə hamımız kimi, onsuz
qəribsəyib.

Bu yurdda anamdan bir həsrət qalıb Yanan ocağının kösövü kimi.
Burda ayrılıqdan bir qismət qalıb.
İntizar qalası
ürəyim onun girovu kimi...
Ağrı sellərinə dönüb axıram,
Batıram kədərin dərinliyinə;
Burda hara dönüb,
Hara baxıram Anamla üz-üzə gəlirəm yenə.
Anamı dənizdə axtarıram mən,
Dünyanın incələr incəsi kimi;
Anamı torpaq da gizlədib hökmən Dənizin dibinin incisi kimi...
Məndən gen dolanan, gəzən ay ana,
Daha səndən mənə qalan həsrətdi.
Ata ocağımı bəzəyən ana,
Həsrətin əbədi eşqə vüsətdi.
Həsrət məhəbbətdən doğub deyibsən,
Ana, bəlkə həsrətini mənə veribsən.

172

Sən yenə balana müjdə edibsən,
Həsrətini mənimçün qoyub gedibsən.
Analı könlümün yarı bu həsrət,
Anasız dünyamın varı bu həsrət
Onun hər izindən soraq gətirir,
Layla pıçıltısın mənə yetirir.
Vuran ürəyimdə həsrətin sənin
Anacan, narahat eyləyir məni;
Qəlbimə köz kimi düşən yaranın
Gözünü qoparıb,
göynədir məni.
Bir an həsrətimə dözməyən ana,
Əbədi həsrətə necə dözürsən?!
Bürünüb göylərin alovlarına,
Bu şair qızını yəqin gəzirsən.
Göydə göz yaşını içirsən, ana?
Nənəsən,
anasan,
bir körpəsən sən;
Bizim ömrümüzdən keçirsən, ana,
Dünəndən sabaha bir körpüsən sən!..
Lənkəran
20.07.1999
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ANA XATİRƏLƏRİ
Bu nə qismətdi, Allah,
Bu nə baxtdı, ay aman...
Köç etdi əziz anam
Bayram günü
dünyadan!
Ağ şamlar qara geydi,
Söndü bayram tonqalı;
Dörd yan neydi,
gileydi,
Düşmənə də qıymaram
İnan vallah, bu halı!
Bayram günü köçdü ki,
Hər bayram yada düşüb,
Bayram tək dönsün geri;
Tonqal şəfəqlərində,
Bayram süfrələrində
Xonça olsun,
nur olsun
Ana xatirələri...
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ATA ALƏMİNİN SEVGİSİ
Mənim mehriban atam
bu dünyadan köç etdi,
Qəlbimin od-közü də
ona qoşulub getdi...
Zülmət gecə çökəndə
o nurlu simasına,
Buludlar kölgə saldı
Dünyanın aynasına.
Danın bulaqlarına
bənzədi bağrım başı,
Mirvari tək, sədəf tək
töküldü gözüm yaşı!
Toylu-yaslı dünyanın
yazılı-yazısız,
əzəli qanunları
bizi beləcə yaxır;
Görün ki, ürəyimin
Buzlu divarlarından
O isti bir aləmin
sevgisi necə axır!
Dəm tutur məhəbbətlə
bu sirli kainatın
ağlar-gülər səsinə Çevrilir dünyanın pəncərəsinə...
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KƏDƏRLİ GECƏ
(2000-ci il dekabrın dördü
atamın vəfat etdiyi gecə idi)

Bu gecə dərdimin buz divarından,
İsti bir aləmin sevgisi axır.
O məni ayırır səridarımdan,
Ata məhəbbəti qəlbimi yaxır.
Ey parlayan günəş, solmaz çiçəklər,
Qəlbimə hərarət, zülmətə səhər;
Bir kədərli gecə həmdəmiyəm mən,
Dörd yanım qaranlıq, şaxta, boran-çən.
Atlı səhər gəlir,
kəhərin hanı?
Ata, kəhər üstə yəhərin hanı?
Hanı yerin-göyün qüdrət ilhamı?
Axtarıb tapmıram fikir dünyamı!
Dönüb bu zülmətin şəfəq gözünə,
Bir şam solğun baxır yaşlı üzümə.
Şamın göz yaşından zülmət süzülür,
Gecənin gözündən ulduz üzülür.
Ən sadiq həmdəmdir bu ağlayan şam,
Solub gedən səhər,
qaralan axşam.
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Alır bir pərişan hənirti məni,
Ruhumsa səsləyir Qorqud Dədəni...
- Hanı, hanı dünya mənim deyənlər?
Kim kimi əzizlədi?
Əcəl aldı, yer gizlədi...
İnsan insanlığın yükünə möhtac,
Dünya – yolundadır, karvanı susuz.
Layiqsiz başlara yaraşmayan tac
Şahların başında durar qüsursuz!
Yer üzündə şahım,
başımda tacım
Atam köçüb gedir, yoxdur əlacım.
Kələfin ucunun bilinməz sanı,
Dünyanı gələnlə-gedənlə tanı...
Qalmasa qəlbində bir insan izi,
İtəcək ömrünün hər ili, anı.
Qəlbi nurla dolu ey böyük insan,
Əbədiyyət dolu dastansan, dastan,
Ata,
Atacan...

QÜDRƏTLİ HƏKİM
Kürəkənim Meybulla Rəsulova

Hünər meydanında qüdrətli həkim,
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Yaşatmaq hökmündə sən böyük
hakim.
Həyat fərmanıdır verdiyin dərman
Bu haqq həqiqəti kim danar, de kim?
Əyninə geydiyin zabit libası,
Bəxtinin qisməti, qeyrət siması.
Sənin mərdliyinə yaraşıq verir
Açılır ömrünün nurlu səması.
Vətən keşiyində duran insanın
Çoxdur iltiması verməyə canın.
Bəşər dünyasını bir dayaq kimi,
Hifz edir həyatda sənin hər anın.
Alnından zər kimi tökülən tərin,
Qiymətli daş-qaşın gümüşün, zərin.
Ucaldıb həyatda zəkanın gücü,
Üzü ağ yaşamaq olub zəfərin.
Sənin günəşindir, həm də səhərin,
Qəlbinin vüqarı – oğlun Azərin.
Onunla tapmısan arzu, kamını
Sənə bəxş eyləyib göylər məhvərin.
Səma səmalarda yanan ulduzun,
Ömrünə işıqdır bu oğul-qızın,
Samirə səadət rəmzidir sənə,
Onunla qoşadır baharın, yazın.
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İnsan vüqar verir bütün cahana,
Mən dost söyləmişəm əsl insana.
Ən uca dağların zirvə gözəli –
Qartal da can atar bu gülüstana.
Anan eyləyəndə Allaha dua,
Gözəllik qoşulub bədəndə ruha.
Tanrı bəxş eyləyib sənə şərafət.
Allahla adaşdır adın, Meybulla.

ŞİRİN DİLDİ SAMİRƏ
Qızım Samirəyə

Dünyanın sərvəti ömür mənası,
Olsa da nə qədər eşqin naləsi.
Övlada deyirlər ciyərparəsi,
Mənalı, sərvətli ildi Samirə,
Nəğmədi, ən şirin dildi Samirə.
Ömürlər sevinci, qəmi alandır,
Dünya boşalandı, həm də dolandı.
Güllər ləçək-ləçək açıb-solandı,
Heç zaman solmayan güldü Samirə,
Nəğmədi, ən şirin dildi Samirə.
Məhəbbət əridər ürəkdə daşı,
Dumanlı olsa da, ucaldar başı.
Ürəyi eşqsiz. Hər zaman naşı...
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Eşqin ümmanıdı, seldi Samirə,
Nəğmədi, ən şirin dildi Samirə.
Coşan dəniz üstə meh tumarıdı,
Hörmət yollarında tel hamarıdı,
Ana ürəyinin şah damarıdı.
Sarı simə bənzər mildi Samirə,
Nəğmədi, ən şirin dildi Samirə.
Saçı qulac-qulac sünbülə bənzər,
Səsi cəh-cəh vuran bülbülə bənzər,
Bir maral yerişli, bir sərvdir, gəzər,
Simanı bəzəyən teldi Samirə,
Nəğmədi, ən şirin dildi Samirə.
KARUSELDİ ZƏLZƏLƏ
Zəlzələ zamanı qorxmuĢ
Aysel Arifqızına

Eşitdim zəlzələdən
Yaman qorxmusan, Aysel!
Sən güclüsən, bilirsən?
Səni yıxa bilməz, sel!
Deyim ki, mən özüm də
Bir azca diksinmişəm,
Amma, bir az düşünüb,
Öz işimi bilmişəm.
Eşit, gör, qızım nədi,
Yer kürəsi nənnidi,
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Sənindi, həm mənimdi,
Zəlzələ bir nənnidi.
Karusel tək yellənir,
Sular kimi sellənir.
Elə bil ki, ev-eşik
Dil açıb hey dillənir.
Yellən, yellən, ay yellən,
Aysel, qönçələn, güllən,
Gəl sənə güzgü tutum
Daraq götür, bir tellən.

AYTƏKİN
Qönçələnib çiçək açsın Aytəkin,
Gülər üzü işıq saçsın Ay təkin.
Bahar gəlsin, el bağları göyərsin,
Aytəkin də çinar kimi böyəlsin.
Ata, baba nəğməsini öyrənsin
Ünvanına daim tərif söyləsin
Qönçələnib çiçək açsın Aytəkin,
Gülər üzü işıq saçsın Ay təkin.
Bülbül kimi cəh-cəh vuran dil olsun,
Təravətli ətir saçan gül olsun,
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Məhəbbəti ürəklərdə sel olsun.
Əhsən deyən ana Vətən, el olsun.
Qönçələnib çiçək açsın Aytəkin,
Gülər üzü işıq saçsın Ay təkin.
Qız balanın bəxti daim ağ olsun,
Dayı, əmi arxasında dağ olsun.
İllər ötsün baş ucaltsın, sağ olsun
Ana, ata ürəyinə yağ olsun.
Qönçələnib çiçək açsın Aytəkin,
Gülər üzü işıq saçsın Ay təkin.
Şair gərək söz axtarıb arasın,
Görməsə də gözlərinin qarasın
Deyirəm ki, yarı alsın qadasın.
Qarşılasın sönməz eşqin sədasın.
Qönçələnib çiçək açsın Aytəkin,
Gülər üzü işıq saçsın Ay təkin.
Ad günündə, şad gün olsun sərvərin
Qızıl güllər müjdə versin ənbərin.
Xoşbəxt səhər bəxş eyləsin məhvərin
Mat eyləsin sonaların, dilbərin.
Qönçələnib çiçək açsın Aytəkin,
Gülər üzü işıq saçsın Ay təkin.
20.08.2001

KAİNAT AHƏNGİ
Yenə göy üzündən fikir tökülür,
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Günəş çıxmır bu dünyanın düzünə;
Çökür ürəklərə qəmin dağ yükü,
Dillər pərçimlənir
qurşun sözünə.
Danışmaq nə qədər asan olubsa,
Qulaqlar boş sözdən necə dolubsa,
Dərdlər bir-birini ovundurmayır,
Ələmə bürünür ürək,
çöl-bayır.
Kim tonqal çatacaq kainat üçün,
Yola bu zülmətin qara saçını?
Barlı-barxanlı gedən bu köçün
Tapa dərmanını, qəm əlacını?
Yazın da,
qışın da
öz paltarı var,
Təkcə tunc geyimi
soyunmur dağlar!..
ŞAİR ŞƏKƏR
Şəkər idi adı kimi
Dili, sözü.
Şəkər idi
insan kimi
başdan-başa elə özü.
Söhbət düşdü harda ondan
Baldan şirin söz eşitdik
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Qəlbi təmiz insanlardan
tanışlardan,
əsas
qələm dostlarından!
Zəriflikdə,
Şerindəki ətirlikdə
Qızılgüllə yarışdı o;
Torpağımın bir parçası şəkər idi,
Əriyərək
torpağa da qarışdı o...
AZ YAZMAĞIN GÖZƏLLİYİ
Y. Səmədoğlunun xatirəsinə

O, dünyadan köçəndə
Belə yazdı qəzetlər,
belə söylədi hamı.
Adam inana bilmir Dünyaya sığışmırdı,
Beş addımlıq məzara
Sığışacaq ilhamı?!
İnsanlar arasında
Bir sirli ada idi;
Əli daim qəlyanda,
Başı xəyalda idi.
Torpağın özü kimi
Güclüydü, sadə idi.
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Zülmətdən çıraqbana
Körpü olan qələmi Pis yazmağın qətlinə
Bir qızıl fərman verib,
Mat eylədi aləmi.
Təbiətən – ilahi,
O – bəy, o - əsl ağa;
Kürsülərdən bircə yol
“can millətim” demədi,
“can torpağım” demədi Canlardan əziz olan
canı verdi torpağa...
16.08.1999
GÜNEL ARİFQIZINA
Günel qızım
bir pəri,
Üfüqlərdi kəhəri.
Oyanar dan yeriylə,
Gətirər xoş səhəri.
Uğurları zəfəri,
Müjdə verər ellərə.
Təravətli nəfəsi,
Ətir səpər güllərə.
BİR NİGARAN
NİGAR KÖÇÜB..
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Nigar
xatirəsinə

Rəfibəylinin

Bir nigaran Nigar köçüb bu dünyadan,
Gözlərində qəm karvanı, - fikirləri,
Baxa-baxa seyr etmişəm saf aynadan,
Mən açmışam şerindəki bu sirləri.
O, müqəddəs, saf ürəkli ana olub.
Dərd gölündə həsrət gəzən sona olub,
İstəyib ki, durnalardan qanad alsın.
uçmaq üçün el bağına,
Azadlığın qanadına çevirərək qanadını
çata bilsin növrağına!..
Bu dünyanın pəncərəsi
dönüb onun mətbəxinə,
Bişir-düşür, qab-qacaqlar
qoşulub xoş söhbətinə.
Onun şair ürəyindən neçə
şer yarpaqları üzülübdü,
Dönüb şirin nəğmələrə
ürəklərə süzülübdü.
O uymayıb bu dünyanın şöhrətinə,
Yar qəlbinin məhəbbəti,
qovuşub yar sərvətinə.
Ata, qardaş sevgisindən
qubar ilə yüklənib o,
Saf suları dəniz kimi
gözlərində mirvarisi.
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Sinəsinə düzə-düzə
vüqarıyla yüksəlib o,
Dağ başında qartal kimi
bir əbədi yar yaşadıb,
Bağçasında bar yaşadıb.
Vətən üçün layiq olub hər varisi.
Rahat uyu, Nigar ana,
qalma daha nigaran
sən.
Durnaların qatar-qatar
nizamlanır elindən,
Vətən sənə qucaq-qucaq
çiçək verir əlindən!..

SƏN HƏYATI MƏNALARLA
YORA BİLSƏN
Qızım üçün

Bir fürsətdir bu cavanlıq,
bu gözəllik,
Elə bilmə dünya kimi əbədisən;
Duyacaqsan, insanlıqdan nişanəyik,
Sən həyatı mənalarla yora bilsən!
Ötən günün hər anında
çırpıntı var,
Uca addan, yaxşılıqdan sorağa dön.

187

Çıxsa əgər uğruna təmənnalar,
Sən mərdliyə işıq saçan çırağa dön.
Eh, xəyalın gah ulduzda,
gah aydadır,
Arzuların qoy dəyməsin daşa, qızım.
Mən bilirəm, hörmətlisən
Sən anaya hörmət elə - bu qaydadır,
Ömrünüsə özün kimi yaşa, qızım!..

QIL NAMAZI, TUT ORUCU
Qıl namazı, tut orucu hər zaman
Tanrı səni əfv edəcəkdir inan.
Ey insan, axirətini fikr elə.
Tanrı verən ruzulara şükür elə,
Sidq ilə Allahın adın zikr elə.
Qıl namazı, tut orucu hər zaman
Tanrı səni əfv edəcəkdir inan.
Saf eyləyər insanı hər dəm namaz,
Cəhd elə olsun sənə həmdəm namaz,
Zərrəcə etməz səni dilqəm namaz,
Qıl namazı, tut orucu hər zaman
Tanrı səni əfv edəcəkdir inan.
Tanrını sev, şad və xürrəm yaşa,
Arzuların çıxmayacaqdır boşa,
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Vurmaq üçün ömrü ziyansız başa,
Qıl namazı, tut orucu hər zaman
Tanrı səni əfv edəcəkdir inan.

Hər kəsi ki, söhbət edər dost ilə,
Dərdi, qəmi qalmaz onun bir gilə,
Söhbət elə Allah ilə, gəl dilə,
Qıl namazı, tut orucu hər zaman
Tanrı səni əfv edəcəkdir inan.
İnsanlığın cövhəridir bil namaz.
Daş-qaşıdır, gövhəridir bil namaz.
Ərşi-xuda məhvəridir bil namaz
Qıl namazı, tut orucu hər zaman
Tanrı səni əfv edəcəkdir inan.
İstəyirsən yar olasan Allaha,
Pis əməlin daşını gəl at daha,
Xoş əməllə yetmək üçün dərgaha,
Qıl namazı, tut orucu hər zaman
Tanrı səni əfv edəcəkdir inan.
Yetəcəksən mələklərin səddinə
Qürur gələr qamətimə, qəddinə,
Çatmaq üçün insanlığın həddinə
Qıl namazı, tut orucu hər zaman
Tanrı səni əfv edəcəkdir inan.
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Dan sökülər sübh havası xoş olar,
Qiblə tutan Məkkəyə bihuş olar,
Zənn eləmə, xoş əməlin boş olar
Qıl namazı, tut orucu hər zaman
Tanrı səni əfv edəcəkdir inan.

Simuzərin sultanı imanıdır,
Arzuları Tanrıya gümanıdı,
Fürsət elə ibadət zamanıdır.
Qıl namazı, tut orucu hər zaman
Tanrı səni əfv edəcəkdir inan.

BAYATILAR VƏ RÜBAİLƏR
İllər lövhələrin ömürdə salar,
Nəyin var qocalıq əlindən alar.
Həyat xəlbir kimi ələyər səni
Yaxşılığın, bir də pisliyin qalar.
***
Dünyanın qəmindən qəminə qatma,
Həmişə şad yaşa, sevinci atma.
Əzizlə qəmini, yandır qəmini,
Düşmən sevincinə qəmini satma.
***
Hər nə var əzəli, axırı olur,
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Dünyada Günəş də saralır, solur.
Yeri səhv düşməsə, deyəcək zaman,
Söz də bir sənətdir, əbədi qalır.
***
Söz öz rübabını dillə dindirər,
Başlara tac qoyar, həm də endirər.
İnsan deyə bilsə əgər sözünü,
Dünya tonqalını sözlə söndürər.
15.11.2001
Gül açan baxtımın telinə düşdü,
Şeh tər çiçəyimə, gülümə düşdü.
Bilmədim hayandan əsdi ruzigar,
Ömür qəm-kədərin selinə düşdü.
***
Şam yandıqca, yanıb solar,
Təkcə cismi talan olar,
Simuzərin varlığı da,
şam kimidir,
Yanar, izi qalan olar.
***
Bağçamızın qönçələri gül oldu,
Məni gülüm, dilləndirən dil oldu.
“Qardaş” dedim qara daşa, bilmədim,
Bağçamızda güllər soldu, kül oldu.
***
Aqil olsan, düşmən sənə qul olar,
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Qeyrət əksən elin gücü sel olar.
Sel qabağın kəsə bilərmi nadan,
Selin gücü silahlanar el olar.
***
Əmiqızı deyər aşkar, xəlvəti,
Əmim oğlu ürəyimin qüvvəti,
Bağbanı ol, bağlarımız solmasın
Tükənməsin nəslimizin sərvəti.

***
İlhamı pərişan etmə, amandır,
Ötəri duyğuya yetmə, amandır.
Halal zəhmətinlə heykəl qurmamış,
Ucuz şöhrətlərə getmə amandır!
***
Uca zirvələrdə tək sən olaydın,
Köksümdəki duman, çən sən olaydın.
Əngin səmalarda ox kimi süzən,
Qartal olmayaydı, tək sən olaydın.
***
Məni vüsalıma yetir, a könlüm,
Süfrəmdə min nemət bitir, a könlüm.
Tənha darıxmışam, qələm od alıb,
Görüşə ilhamı gətir, a könlüm!
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***
Sözümü şerimə bayraq eylədim,
Şerimi ömrümə ortaq eylədim.
Gördüm ki, çıraqtək yanır lalələr,
Şair ürəyimi çıraq eylədim.
***
Saçını dağlara sərmə, a bulaq,
Yad gələr, könlünü vermə, a bulaq.
Başında doğmalar şadlıq eləsin,
Qanlı ayrılıqlar görmə, a bulaq!

***
Şuşam, Kəlbəcərim min dad eyləyir,
Göylər qan ağlayır, fəryad eyləyir?!
Ayrılıb buluddan qopanda şimşək,
Yad baxır könlünü dilşad eyləyir.
***
Yurdumu köç edib ellər daşıdı,
Acı xəbərləri yellər daşıdı.
Yükü çox ağırdı, bulaq neyləsin,
Odur ki, dərdimi sellər daşıdı.
***
Ömrümə, ruhuma dad olan könül,
Şerimə, adıma ad olan könül.
Göstərib xalqına öz xidmətini,
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Ağlaya-ağlaya şad olan könül.
***
Qürub olmasaydı, dan olardımı?
Ruh qanad olmasa, can olardımı?
Tikan bitməsəydi gül sinəsində,
Bülbülün ürəyi qan olardımı?
***
Çaylar daşır, sel yükünü çəksin deyə,
Çəmən şehdi, duman rahat çöksün
deyə.
Şimşək çaxır – bulud görsün hara
yanır,
Leysanını o yanğıya töksün deyə.

***
Eşqim bulud kimi başladı, doldu,
Çaylara, dəryaya sarı baş aldı.
Məhəbbət alovu titrətdi yeri,
Dəryalar dibinə daş-qaşı saldı.
***
Sevgidən dolanda gözəlin gözü,
Gətirmə dilinə sən qora sözü,
Çünki kişmişə, doşaba dönür,
Turşdan şirin olur qoranın özü.
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***
Elə ki, qarşıma məhəbbət çıxır,
Məni bu dünyanın sevgisi yıxır.
Mirvari sapına çevrilir həyat,
Dünya heyranlıqla boynuma taxır.
***
Sevdalı qəlbimdə yaşayır mənim,
Günəşim, çiskinim, dumanım, çənim.
Xəzan yarpağı tək sola bilərmi,
Bahar ürəyimdə bitən çəmənim.
***
Divanə aşiqlər qarşımda durur,
Məhəbbət dünyası məkanım olur.
Sevənlər içində eşqinə sadiq.
Simuzər müqəddəs bir ömür sürür.

***
Mavi göylərdən yağışlar yağır,
Gözüm heyranlıqla yollara baxır.
Döyünən qəlbimə Vətən sevgisi,
Günəş alovu tək göylərdən axır.

DÖRDLÜKLƏR
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Günlər çaylar kimi axıb getdi ki,
Öz baxtı dalınca çatmayır adam.
Tanrı taleyimi elə etdi ki,
Sənə çox oxşadım, ey ulu babam.
***
Ömür yollarında bekar yanma ki,
Həyat dönük çıxar şərə düşərsən.
Bekarlar yanında çox dayanma ki,
Özün də bilmədən tora düşərsən.
***
Bizə atalardan gəlib böyüklük,
Əbədi böyüklük çiynimizdə yük.
Onçün də anamız böyük doğubdur,
Bizsə özümüzü böyütməmişik.
***
Qəlbində sevinc, kədər boğubdur,
Ana kədərini üyütməmişik.
Torpaqdan güc aldıq belə ucaldıq,
Gündüzü görməmiş gecəyə qaldıq.
***
Mənim dünya adlı təbiətim var,
Ürəyimi duyan dünyam olarmı.
Qəlbimdə əbədi məhəbbətim var,
Onu el bağında yayan olarmı.
***
Canımı almışam kök-soy canından,
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Qəlbimi yurduma ney eyləyim mən;
Keç görüm ata-ana qəbri yanından,
Sənin kimliyini, qoy söyləyim mən!
***
Dağ çayı görəndə coşub daşıram,
Çəmənə çıxıram-bülbülləşirəm.
Mən insan görəndə insanlaşıram,
Heykəllə üz-üzə heykəlləşirəm...
BEŞ BAYATI
Bəxtin üzünə düşüm,
Sözün düzünə düşüm.
Durna olub vurulsam,
Vətən köksünə düşüm.
***
Bu çaylar ağlar gedər,
Sinəsi çağlar gedər.
Şerim sevgi telidir –
Qəlbləri bağlar gedər.
***
Şimşək tək çaxma gendən,
Qəlbimi yaxma gendən.
Olursansa Günəş ol,
Ay olub baxma gendən.
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***
Dumanam, dağ bələrəm,
Yağışam, daş dilərəm.
Eşq dəryası qurusa,
Eşqə dönüb gələrəm.
***
Mən səni incə sevdim,
Ya gündüz, gecə sevdim.
Məhəbbət pak məkandır,
Onçün ölüncə sevdim.
ÜÇ BAYATI
Demə yanmaq hədərdi,
İnsan gəldi-gedərdi;
Mənim ki, şair ömrüm
Şerin ömrü qədərdi!
***
Demirəm giləyə gəl,
Bir ömrü gərəyə gəl;
Hər misramda, sözümdə
Döyünən ürəyə gəl!
***
Gülü çəmənə verin,
Yanğını mənə verin;
Dərdini ovutmağa –
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Məni Vətənə verin...

BAYATILAR
Dərdimi deyə bilməm,
Eşqimi öyə bilməm.
Desəm sığışarammı
Mən yerə-göyə bilməm!
***
Dedim könül səsimdi,
Məhəbbətin bəsimdi.
Dedin səni unutsam
Demək son nəfəsimdi?
***
Ömür bizə yar olsun,
Dost-tanışlar var olsun;
Aramıza girənin
Gen dünyası dar olsun!
***
Duman zirvə dolaşar,
Dağlara sığıb yaşar.
Eldə şərlər qarışsa
Düz yola qaya aşar.
***
Ay dərdimin dərdi yar,
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Həsrətim var, qəmim var.
Hicran həmdəmim olsa
Vüsal səni arayar.
***
Yaş gözləri qurutmaz,
Yatanı yuxu tutmaz;
Oğullar ərən olsa,
Yurd-yuvanı unutmaz.
***
Sinəmdə bir dağ yaşar,
Bağbansız bir bağ yaşar;
Eşqə dönük çıxana
Məzarsız torpaq yaşar.
***
Simuzər, səhər, axşam,
Vurğunlu bir baxışam,
Qəm toxuyan dünyanın
Sevincinə naxışam.
***
Saf eşqini anan yar,
Qəmi hicran sanan yar.
Həsrət gözün ocaqsa
Ocağında yan, a yar.
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***
Soruş nə gündəyəm mən,
Yasda, düyündəyəm mən?
Dost üzün çevirsə də,
Dostluq önündəyəm mən!
***
Demə gileydəyəm mən,
Dad çəkən, neydəyəm mən;
Məcnun çölə vurğunsa
Çöllərə Leyliyəm mən.
***
Gecə-gündüz danırsan;
Mənsiz gizli yanırsan,
Sevilməyim pisdimi –
Bəs niyə qısqanırsan?
***
Eşqin mənə yar oldu,
Ömrümə bahar oldu.
Ürəyimin oduna
Yağmur tək yağar oldu.
***
Sevən yanar dünyada,
Odu qalar dünyada;
Bəs duyğusuz kəslərdən
Nələr qalar dünyada?
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***
Deyiləm kədərə yad,
Şerdir mənə qanad;
Şersiz bu dünyada
Simuzər, olarmı ad?!
20 noyabr,1999
Ad günümdə.
LƏNKƏRAN BAYATILARI
Qarabağın düzləri,
Gözəldir ulduzları.
Oğlanı dərdə salar
Lənkəranın qızları.
***
Təmiz olar qanları,
Xaradan yorğanları.
Sevəndə Məcnun olar,
Lənkəran oğlanları.
***
Könül verər qəm, kədərə,
Şam ki, yanar zərrə-zərrə,
Zəhmət eşqi hey qoşular
Alnındakı axan tərə.
***
Əzəli puç, axırdır,
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Paxıl çıxan paxırdır.
O yazığa söz demə
Onun ömrü paxıldır.
***
Günü səhərdən soruş,
Torpağı tərdən soruş.
Şad günlər sənin olsun,
Məni kədərdən soruş.
***
Həsrət-sinə dağında,
Şerim könül bağında.
Söz barlı budaqlarım
Məhəbbət dayağında.
***
Həsrətdən doya bilsən,
Günahlar yuya bilsən,
Səni günəş sanardım
Qəlbimi duya bilsən.
***
Bənövşə, xəyal nədir,
Xəyalın əfsanədir,
Lalə, başına dönüm,
Köksündəki xal nədir?
***
Sən quşan qanad soruş,
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İnamdan inad soruş.
Gəlib məndən soruşma,
Həyatdan həyat soruş!

DİL BAYATILARI
Xoş niyyət eldən gələr,
Gül iyi güldən gələr.
Dili dilçəkdə qoru
Dilə dərd dildən gələr.
Südün ayranı gələr,
Dil dərdin ürək bilər,
Dili qoruya bilsən,
El səni dirək bilər.
Dil dinər, dil ağlayar,
El gülər, el ağlayar,
Dilə nankor çıxanın
Gözündə sel çağlayar.
Bax gülün ləçəyinə,
Qönçəli çiçəyinə,
Eşqin oxun hədəf seç
Vətənin göyçəyinə.
Çörəyini, duzunu,
Sev Vətənin qızını,
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Il ötər, nəsil gələr,
Taparsan sən özünü.
Kal bişər, bişmiş olar,
Ocaqdan düşmüş olar.
Məhəbbət göz qorası,
Tökülsə kişmiş olar.
Talışdağın zirvəsi,
Əks-səda verər səsi.
El qeyrətli oğulun
Olmaz haram tikəsi
Ata, evin talandı,
Övladların yalandı.
Gördüm yurdun dağılıb,
Qəlbim oda qalandı.
Gözəlliyim bəladı,
Eşqim evi talandı.
Yar mənə könül verdi,
Hicran məni taladı.
Ata evim tacımdı,
İndi könül bacımdı.
Ata, ana məzarı,
Təsəllim, əlacımdı.
Nankor çıxar doğmalar,
Yadlar gələr, loğmalar,
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Mən yurddan küsüb getdim
Yurdda qaldı qarğalar.
Bu bərə bizim bərə,
Yar getdi tərə dərə.
Ürəyim narahatdı,
Bərənin yolu dərə.

Ayran varsa, ayırmadı,
Dədə Qorqud Gəlini.
Doyuran varsa, doyurmadı
Bu dünyanın əlini.
Bağça-bağı gəzmərəm,
Gül-çiçəyi əzmərəm.
Elimdən küsüb getsəm,
Vətənimdən bezmərəm.
HƏSİR BAYATILARI
Bilmədim nə iş oldu,
Gəlməlim getmiş oldu,
Mənim sevdalı yarım
Mənə zülm etmiş oldu.
Eyvana həsir saldı,
Demədim sirri qaldı.
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Atdı müjgan oxunu,
Yar məni əsir aldı.
Dərdimdən halı oxu,
Həsirdən xalı toxu.
Deyirsən aşkara de,
Gizlətmə yayı, oxu.
Tapmazsan həsir tayı,
Dünyaya sal bu hayı.
Vətənin sərvətidir,
Tanrıdan gəlib payı.
Dəyişən fəsil olsun,
Eyvanı həsir olsun.
Sevərəm o gözəli,
Sevgisi əsl olsun.
***
Əzəldən yara baxdım,
Bağladı yara baxtım.
Küsmüşdüm, sənə baxdım,
Sən küsdün, kimə baxdın?
***
Bağlara bax, bağlara,
Qarabağda dağlara.
Sinəm para-paradı,
Gülən baxmaz ağlara.
***
Yarpaqlar xəzan ola,
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Dərdimi yazan ola.
Ağrı-acılar görmüş
Qəbrimi qazan ola.
***
Əzizinəm harası,
Yandı bağrım parası.
Yaraların şahıdır,
Ata-Ana yarası...

***
Bətim-bənizim qaçdı,
Yurddan kənizim qaçdı.
Ellər gəlsin hayıma
Mənim dənizim qaçdı!
***
Vəddir zaman, gəncliyə,
Dərddir yaman, gəncliyə.
Qəlbini açıq saxla,
Qayıt hər an gəncliyə...
***
Dinimə iman gəldi,
Həsrətə güman gəldi.
Ah çəkdim nəfəsimlə,
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Dağlara duman gəldi.
***
Vətən yurddan başlanır,
Alov oddan başlanır.
Görən bilən olarmı,
Yanğı hardan başlanır?
***
Bir ocaqdır ömür-gün,
Yanıb gedər büsbütün.
Yananda ocaq ol ki,
Külünü qorumaqçün.

MĠNĠATÜRLƏR
HƏYATDI BƏZƏYƏN
CAHANI, QARDAŞ
Ölməyə nə var ki...
Yaşamaq zülm!
İnsanı həyatla
sən tanı, qardaş.
Yaşaya bilməmək
əsl ölümdür,
Həyatdır bəzəyən
cahanı, qardaş!...
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GƏL ÜRƏYİM
Mahnı

Gəl ürəyim, üzmə məni
Bir mələk donunda gəl,
Ayrılıqdan içim yanır
Mən yanıram Günəşlə tən
Ürək odu, alovu sən
Yana bilsən eşq ilə sən
O vaxt Günəş təkcə sənsən.
Gəl səslərəm səni hər dəm
Qoy üzməsin məni bu qəm,
Gəl getmə sən gözlərimdən
Gəl, gözümün işığı gəl.
Yaranmısan mənim üçün
Mən yanıram için-için
Qəm badəsin necə içim
Gəl, baharlı günümdə gəl.

YOL DA HƏYAT SİMİDİR
Bulud ocaq külüdür,
Köksündən şimşək çaxır.
Bulaq –
dağ bülbülüdür,
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Döşündən
nəğmə axır.
Çay da bir yol kimidir,
Karvanlar qədər tabı;
Yol da həyat simidir,
Addımlardı mizrabı...

GÜNƏŞDƏN HƏDİYYƏ
Yaz gəlib
dərədən duman yüksəlib,
Öz tül örpəyini dağlara sərib.
Yer göyün ən gözəl sərvəti-varı,
Şəfəqin qoynunda qızıl mirvari,
Onu da günəşdən hədiyyə alıb,
Tale qisməti tək boynuna salıb...
PİLLƏLƏR
Pillələr
mərmərdən, daşdan deyil ki,
hər yolda-cığırda
başdı pillələr;
Ömürdən gedənlər
yaşdan deyil ki,
Ömrə yaş gətirən
yaşdı pillələr...
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SƏNİ BİLMİRƏM
Mən ana deyirəm alqış deyəndə,
Səni bilmirəm.
Göz yaşı deyirəm yağış deyəndə,
Səni bilmirəm.
Mən qəbri həyata şahid deyirəm,
Səni bilmirəm.
Mən Vətən deyəndə şəhid deyirəm,
Səni bilmirəm.
Mən belə yaşadım – sadə, utancaq,
Səni bilmirəm.
Daim özüm oldum, mən özüm, ancaq
Səni bilmirəm...

İKİ DƏYİRMAN
Dəyirmanlardadı həyatın canı,
Di gəl,
bu hikmətdə
mənaya bir bax...
Taxıl üyüdürsə su dəyirmanı,
Qəbristan
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insanı üyüdür ancaq!

BİR KÖRPÜYÜK...
Biz körpüyük... günəşə tən,
Bir körpüyük –
ata-ana,
oğul-uşaq arasında;
Nəvələrdir
O körpüdən keçib gedən
gələcəyə...
Ömür həyat qovğasında,
Sevgi-həsrət davasında,
Lap mələklər libasında –
Soy kökümüz “yaşa” deyə,
“var ol” deyə!...

ÜRƏYİMDİ KİPRİYİMDƏN ÜZÜLƏN
Candı yanır,
Göz yaşına
nə tənbeh?
Elə sanma
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Muncuqlardı
Düzülən;
Nə ulduzdu,
Nə muncuqdu,
nə də şeh –
Ürəyimdi
Kipriyimdən
üzülən...
HƏR TƏZƏ NƏĞMƏ
Hər təzə nəğmə də
qanad kimidir,
Onu ox uçuştək
biləni olur.
Hər təzə şer də
həyat kimidir,
Onun ağlayanı,
güləni olur.
Hər təzə kitab da
övlad kimidir –
Onun yaşayanı,
öləni olur...
EY ƏZİZ DOSTUM
Bir az ağrıyırsan dedilər nəsə,
Getdilər,
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Gəldilər,
Mən də kövrəldim;
Sənin görüşünə,
ey əziz dostum,
Sovqatla, çiçəklə getdi kimlərsə,
Mənsə
Sevgi dolu
ürəklə gəldim...

YOLA SALANDA
Kimsə yola düşür
obaya, elə,
ürəyim həsrəti
Geyir don kimi;
Durub daş kimicə
baxıram elə Qatardan ayrılmış
bir vaqon kimi...

DEMƏ AYRILIQDAN
ÖLƏSİYİK BİZ
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Hərəmiz bir yana
Üz tutduq o gün,
Demə
ayrılıqdan öləsiyik biz...
Dünya
dairəvi olduğu üçün,
Yenə də üz-üzə gələsiyik biz!
25.01.2000
MEŞƏDƏ QIŞ
Xəzan da gözəldir,
bu qış da, nə qəm,
Ürək açılarsa ilk bahar kimi;
Tala ağ varaqdı,
Vələslər qələm,
Düşən cığırlar da misralar kimi...

AĞLAYAN UŞAQ
Ağlayan uşağın üzünə bax bir,
Çatıbmı dünyanın sonu,
ağlayır?
Uşaq da bilir ki
dünya xəstədir,
Qoyub qabağına onu,
ağlayır...
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HƏYAT QANUNU
Sanki günəş sönür
ocaq sönürsə,
Bu, solmaz qanundu əzəldən bəri...
Payızın göz yaşı qışa dönürsə,
Qışın da göz yaşı –
yaz çiçəkləri...
BULAQ – NƏĞMƏ
BULUD – AH...
Gah vüsaldan ötər,
gah qəm, gah umud,
Bulaq-nəğmələrin şahıdı,
bildim.
Göylərdə dolaşan hər tənha bulud
Bir tənha insanın ahıdı,
bildim.
AĞACLAR, İŞIQLAR
Vüsal yeli əssin
Hicran, qəm üstən,
Hər bahar
təzə bir aşiq yetirib.
Baxıram
ləmpəli ağaclara mən,
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Budaqlar elə bil
işıq gətirib...
Meyvə də işıqdır –
Sən duya bilsən,
Təbiət adlanan
bağbana əhsən!...

YANIR ÇİÇƏKLƏR KİMİ...
Yaz gəlir...
Yenə vurğun duyğular,
Həyəcanlanır, arzular
əsir küləklər kimi.
Yaz gəlir...
Sevən bağrımın başı
yanır çiçəklər kimi.
Yaz gəlir...
Hər susqun məzar daşı
donur bəbəklər kimi.
Kipriklərə göz yaşı
enir mələklər kimi.
Yaz gəlir...
Yer kürəsi
Addımların altında
dinir ürəklər kimi...
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YUXULU EV
Bu nə sirdir görəsən,
Bu dünya yaranandan
Zülmət
işıqdan qaçır?
Düymə basılan kimi,
Nurlanır pəncərələr –
Yuxulu adamlar tək
Evlər
gözünü açır...

PAYIZ YARPAQLARI
Uçub quşlar kimi çiynimə qonur,
Payız yarpağı.
Bir qərib nəğmə tək
səssiz oxunur,
payız yarpağı.
Bir səssiz ölüm tək
qəlbə toxunur,
payız yarpağı.
Ayağım altında yarpaqlar dinir,
Son bahar,
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Son yazdır
Xəzan yarpağı
Yarpaq həniriylə torpaq isinir,
Can verir payıza
Xəzan yarpağı...
BİTMƏZ NİYƏ
Bir gün gələn
bir gün gedər –
Kədər gələr,
getməz niyə?
Sevincimdən yarpaq düşər,
yarpaq bitər,
Bəs sevincim,
bitməz niyə?...
Bir ocaqdır ömür-gün,
Yanıb gedər büsbütün,
Yananda ocaq ol ki,
Külünü qorumaqçün.

NİYƏ YALANDI DÜNYA
Verdiyini, bilmirəm
Niyə alandı dünya?
Bizə etməyib kərəm,
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Sona qalandı dünya!
Həm güdülən, həm güdən,
Nə ruhdu, nə də bədən;
Iş görəni heç nədən
Işə salandı dünya.
Çox adları qəlp edib,
Axan suda ərp edib;
Səni, məni xəlq edib,
Niyə yalandı dünya?!

QIŞ KEÇSİN,
BAHARDA GƏL
Demirəm ki səsləsəm,
Qış keçsin, baharda gəl;
Əgər gəlmək istəsən,
Lap boranda-qarda gəl!
Qaldım el qınağında,
Vurğunluq sınağında,
Ayrılıq caynağında
Məni qoyma darda, gəl!
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Demə bu yar, yar deyil,
Sevgi ki biyar deyil.
O dünya-diyar deyil,
Gəlsən bu diyarda gəl!...

GÖZƏLLİK ETÜDLƏRİ
O ötən durnaya bax,
Səsində qovğaya bax,
Dön hərdən dünyaya bax –
Qışın öz gözəlliyi,
yazın öz gözəlliyi.
Hardan qopur “heyratı”,
Sınır arzu qanadı,
Qan tutacaq həyatı –
Tarın öz gözəlliyi,
sazın öz gözəlliyi.
Ürək, qandı məhəbbət,
həyəcandı məhəbbət,
Saf bir candı məhəbbət –
Qızın öz gözəlliyi,
nazın öz gözəlliyi.
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Var-dövlətdə gözüm yox,
Xəsislik də olsun ox,
Yaşa gözü-könlü toxÇoxun öz gözəlliyi,
azın öz gözəlliyi...

HEYKƏLLƏR ÜŞÜMÜR
Yağış döyür, yel vurur,
Qar basır,
şax heykəllər
hey düşünür,
düşünür.
Mən evdə üşüyürəm,
Onlar,
çöldə üşümür.
Heykəllər yer üzünün,
İlhamın, insanlığın
Ölməzlik qanadıdı;
Qar-boranda onları
Üşüməyə qoymayan
Əbədiyyət odudu...
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ÜRƏKSİZ REDAKTORLARA
ÜRƏK MƏKTUBUM
Cənab redaktorlar, eşidin məni,
Kəsib doğramayın yazdıqlarımı;
Qələm deyə bilmir,
qəlbim deyəni
Siz də talamayın
könül barımı!
Ruhunuz şad olur
xəzan əsəndə,
Nələrin əlində əsirsiniz siz.
Bir payız doğrayıb,
fikir kəsəndə Bir övlad başını kəsirsinis siz!
Yaşayın siz mələk
insanlar kimi,
hərdən insafa da qulaq asın bir;
Axı, bu fikirlər
fidanlar kimi
Ürəkdən göyərir, candan göyərir!
QƏZƏLLƏR
***

224

Ey sənəm bir bülbüləm ki, səhni gülzar
istərəm,
Könlüm üçün sən təki, bir tər gülü yar
istərəm.
Sən əgər bir şəmisənsə, mən də bir
pərvanəyəm
Yanmağa eşqində ey gül, mən sənin, nar
istərəm.
Xislətim neynim budur, mən harda görsəm
arsız,
Diz çöküb ancaq onunçün tanrıdan ar
istərəm.
Düşmənin yoxdur yeri, qəlbimdə var dostun
yeri
Dostların şənin uca, düşmənləri xar istərəm.
Musiqi-vəznində mən şamu-səhər zövq
almağa
Özgə alət istəməm, ancaq kaman, tar
istərəm.
Ey Simuzər, eyləyib yarım mənə cövrü-cəfa
Amma mən, eşq içrə bir yari-vəfadar istərəm.
***
Sənsən ol səhneyi gülşəndə tər gülüm,
gözəlim,
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Nəstəranım,
gözəlim.

süsənim,

həm

qərənfilim,

Istədim görməyə mən zövqü-səfa kuyində,
Yandım hicran oduna qaldı bir külüm,
gözəlim.
Hər zaman birgə səninlə mən əgər olsaydım,
Xoş keçərdi hər anım, ayım, ilim, gözəlim.
Adını təkcə sənin dildə şüar eyləmişəm,
Özgəni vəsf eləməz zərrəcə dilim gözəlim.
Yazdığın şerə Simuzər, elə zinət vur ki,
Oxusun şövq ilə daim obam, elim gözəlim.

***
ġair-həkim

Mirsalam

Müasirə

Sən ki, bu təbi
olmusan,
Şübhələr yoxdur
olmusan.

rəvanlıqnan
buna,

qəzəlxan

ustadi-dövran

Şeriyyatın incidir, həm də özün bir gəncisən
Sən misilsiz sahibi ləli-bədəxşan olmusan.
Hər tərəfdə şövq ilə şerin sədalanmaqdadır
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Gəzmisən
olmusan.

eldən-elə,

dillərdə

dastan

Yazdığın hər bir qəzəl sanki çiçəkdir ömrünə,
Elinə zinət verən baği-gülüstan olmusan.
Şövqə saldın ey Müasir el qızın Simuzəri,
Sən ona ilham verən dosti-mehriban
olmusan.

***
Ey gül, edərəm naleyi-əfqan sən olmasan,
Göz yaşım olar dəhrdə ümman, sən
olmasan.
Gülzaridə tənha mən əgər qalsam əzizim,
Ahimlə yanar baği-gülüstan, sən olmasan.
Əlbəttə ki, rəsmidir, ey gül, bunu bil sən,
Səbrim tükənər, bağrım olar qan, sən
olmasan.
Hər gün yanımda olsan əgər, ölmərəm əsla,
Ölləm ey könlümə həmdəm, bir an sən
olmasan.
Dünyada
Günəşsən,
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mənimçün

gözəlim,

misli

Zülmət gözümə görsənər hər yan, sən
olmasan.
Biçarədir ancaq sənin eşqində Simuzər,
Kimlər edəcək dərdimə dərman sən
olmasan.

***
Nola ey yar, məni-biçarəyə bir çarə elə
Demirəm dərdə salıb ağ günümü qarə elə.
Dözərəm dəhridə xəncər qaşının yarəsinə
İstəyirsən neçə yerdən sinəmi yarə elə.
Nə qədər cövri-cəfa etməyə imkanın var,
Birbəbir onları ancaq bu dili-zarə elə.
Ey təbib, səndə əlac etməyə gər varsa
hünər
Etmə gəl özgəyə, amma məni bimarə elə.
Ey Simuzər, nə qədər səndə şikayət varsa
Bir kəsə eyləmə, ancaq onu sən, yara elə.

***
Gərək aşiq yana eşq oduna pərvanə kimi
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Tab edə dilbərinin cövrünə mərdanə kimi.
Əsl aşiq odu ki, sevgidə sadiq yaşaya,
Nə rəva ki, özünü göstərə biganə kimi.
Nə qədər gül üzünə zülfi tökülsə yarın,
Yığaram bir yerə mən, onları bil, şanə kimi.
Şöleyi-şəmidə zülmət gecə əlvan görünər,
O, mənəm ta yanıram sübhi-obaşdanə
kimi.
Ey Simuzər, məni divanələrə tay eləmə
Gəl xəyal eylə məni, dəhrdə fərzanə kimi.

***
Bir para sərsəm adamlar ki, çıxır meydanə
Niyyəti məclisi salmaqdı guya, səhmanə.
Elə söhbət eyləyir, sanki şeir sərrafıdır,
Anlamır ki, sözü nə dürdü, nə də dürdanə.
Öz gözündə tükü seçmir, seçir o qeyrində
Bir nəzər salmır özündə bu qədər nöqsanə.
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Arasan ölkədə çoxdur belə naqislərimiz,
Nə rəvadır gedəsən zəhmət ilə Turanə.
Ey Simuzər, belə biçarələrə durma yaxın,
Cəhd elə ki, olasan onlara sən biganə.

III kitab
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ABLOŞKA
HƏYATIN QƏMİNDƏ
SEVİNC TAPARDIM
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Юз
к юн лц н д я н
о ла н д а ...
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ишыг

Əlimin altında Simuzər Nüsrətbəylinin
(Baxışlı) dörd kitabı var. Dördü də nəfis
tərtibat, gözəl üz qabığı və xoş niyyətli
müqəddimə ilə çap edilib. İndi yeni kitabı
hazırlanır – bu kitab əvvəlki kitablardan
seçmələr və təzə yazılardan ibarət olacaq.
Əvvəlki kitablar – “Zaman özü deyəcək”
(1994), “Sənubər” (1998), “Dəniz anamdır
mənim”(1998)
və
“Daşlarda
yaddaş
mənəm”(1999) üç tanınmış, gözəl qələm
sahibinin – Səyavuş Sərxanlı, Arif Əmrahoğlu
və Vaqif Yusiflinin ön sözləri ilə çap edilmişdir.
Simuzər xanımın məsnəvi, bayatı və lirik şer
yaradıcılığı üçün xarakterik, yaraşan sözlər
gözəl misralarla əhatəli şəkildə yazılmışdır.
Üstəlik,
“Yurd”
nəşriyyatı
Simuzər
Nüsrətbəyli (Baxışlı) haqqında 16 səhifəlik
“ayrıca buraxılış” çap etmişdir. Həmin
buraxılışda yazıçı Hüseyn Abbaszadə, şair
Oqtay Rza, Səyavuş Məmmədzadə, Həmid
Abbas (Allah rəhmət eləsin), Hüseyn
İbrahimov, Maarif Teymur, Şamil Cəmşid,
Həkim Qəni, Kamilə Nemət, Gülnigar
Rəhimlinin, həmçinin başqa sənət dostlarının
Simuzər xanımın yaradıcılığı haqqında xoş
sözlərini oxudum.
Onun şeir axşamlarında, söz ustaları ilə
görüşlərdə, müxtəlif əbədi-bədii tədbirlərdə
olmuş fəal çıxışlarını xatırladım. Şəhidlərimizin
dərdlərini dilə gətirən bayatılarını, lirik səpkili
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şerlərini bir daha gözdən keçirdim. Gözəl bir
ailədə tərbiyə almış, hazırda xoşbəxt bir ailənin
ana dayağı olmuş Simuzər xanımı, doğrudan
da, xoşbəxt bir insan saydım. Belə ki, üç övlad
anası, dörd nəvə nənəsi olan Simuzər xanım
böyük cəsarətlə daha bir övlada – mənəvi
poeziya, sənət övladına da gözünün nurunu
içirir. Ürəyini oddan-oda atır. Bunun üçün
səbir, təmkin, yüksək enerji və bütün varlığı ilə
sevən sahibi bir ürək olmaq lazımdır.
Görünür, bu çətin yolda Simuzər xanım
özünün imkan və dözümünə arxalanıb, şeir
övladının – ağır gün-güzəran zamanında
mənəvi ağrılarını ürəyində çəkib. Bu, ataananın, qohum-qardaşın, xeyirxah insanların
belə görə bilmədikləri, hətta əlləri çatmadığı –
sevincdən, kədərdən, arzu və istəkdən su içən,
qaynaqlanan ehtiyacdır: İnsanın öz daxilindən
cücərir, öz canında kök atır, görünən hər kəsə
tanış olan dünyasından tamamilə fərqli ziqzaqlı
iç dünyasında təzə bir dünya qurur.
Şairlik həyatda ən böyük cəsarət, ən
böyük
əzab-əziyyətlərin
yolunu
tutub
getməkdir.
Simuzər xanımı sənətə sövq edən,
övladlarının qayğısı üzərinə daha əzablı
yuxusuz gecələr və narahatlıq gətirən
yaradıcılıq qayğısıdır. Bu mənəvi övlad – hər
övladı ilə əkiz olan şeir övladıdır. Onun
şeirlərini, məsnəvi və mənzumələrini oxuyanda
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məndə belə bir qənaət yaranır ki, o, indi bütün
qayğılarını mənəvi övlada yönəldib. Onun
üzərində ürəyini oda-alova atıb. O, bu şeir
övladına sanki bəzən təzə dəbdə, bəzən
çoxlarının gözü-qulağı alışmış (bəlkə də
bezmiş) köhnə dəbdə libas geydirir. Şeir
övladına bəzən təzə sözlər söyləyir, bəzən
köhnə nəsihətlərlə onu ovudur.
Mən iyirmi il əvvəl şair dostum Ələkbər
Salahzadənin bir misrasını o vaxtlar oxuduğum
çox şeir kitablarından üstün tutmuşdum. O
misra belədir:
Bir oğlanın qolunda,
Bir qız çiçəkləyirdi.
Bu, ilk sevginin çox zərif duyumunun
gözəl sevgi çiçəyi idi. Simuzər xanımın şeirləri
haqqında fikrimi söyləməyə az qala çətinlik
çəkirdim. Ona görə ki, zövqlər bir qədər
dəyişib – ara qarışıb, məssəb itibdir. Nəyin
yaxşı, nəyin pis olmasını başa salmaq üçün
gərək başını çox ağrıdasan. Nə isə... birdən
Simuzərin
“Daşlarda
yaddaş
mənəm”
kitabından bu misralar gözümə dəydi:
Oğlanın eşqdən qanadı varmış,
Qızın qədəmləri çiçək açarmış.
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Bu misralar yazımı başlamağa təkan
verdi. Söz üzərində əsən şairimiz Fikrət
Sadığın:
Bir damcı şehdən şeir olarmı?
Bir gilə göz yaşıdırsa, onda necə?...
misralarını xatırladım. Simuzər xanımın
şeirlərində nəsə gizli bir dərdin izini axtarmalı
oldum. Və bunu onun bayatılarında, lirik
şeirlərində daha çox hiss etdim:
Burdan bir bahar keçib...
Nərgiz, yasəmən qalıb.
Bu da onun dəsmalı –
Bir yaşıl çəmən qalıb...
Simuzər xanımın şeiri öz könlündən
bəhrələnib işıq alanda oxucu könlünü
işıqlandırır.
Bu bayatılarda olduğu kimi:
Əzizim, üzə düşdü,
Ağırlıq dizə düşdü.
Düz demək gözə qaldı,
Qızarmaq üzə düşdü.
Əzizim, özgəsinə,
Yad nəfəs, özgə sinə.
Yarım özgəyə qismət,

236

Mən qismət özgəsinə...
İndi bir çox kitablar, qəzet və dərgilər söz
bolluğu içində boğulmaqdadır. Arzum budur ki,
Simuzər Nüsrətbəyli öz oxucularını az sözlü,
dərin məzmunlu gözəl poetik tapıntılarla
sevindirsin. Bu hər şairin ilk sənət vəsiqəsi və
poetik söz önündə mənəvi borcudur.

?lyas Tapd?q
18.06.2000

BĠR ġAMIN ÖMRÜDÜR SĠMUZƏR
ÖMRÜ,
YANAR DAMLA-DAMLA ÖZ ĠġIĞINDA
BURDAN BAHAR KEÇİB
Burdan bahar keçib deyən,
Bu sel belə coşqun olub.
Burdan bahar keçib deyən,
Bu qız belə çaşqın olub.
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Burdan bahar keçib deyən,
Quşlar belə qanadlandı.
Burdan bahar keçib deyən,
Yollar belə ağ atlıdı.
Burdan bahar keçib deyən:
Ağlayıb,
göz yaşından
Nərgiz, yasəmən qalıb,
Bu da onun dəsmalı –
Bir yaşıl çəmən qalıb...
FİL VƏ QARIŞQA
Fil bu səhər yenə də
Yekə görüb özünü,
Qarışqa sürüsünə
Belə dedi sözünü:
– Siz nəsiniz gözümdə,
Nöqtə də deyilsiniz!
Bir pəncəmin altında
Qalar milyon, mininiz.
Güldü Başçı qarışqa,
Dedi: pəncən altında
Düzdü, həlak olarıq!
İstəsək qəsdə durub,
Qulağına dolarıq –
Öldürərik biz səni!
– Mən ölərəm, mən yəni?
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Həyatın hikmətini
Son nəfəsdə bildi fil:
Qulağına doluşan
Qarışqa sürüsündən
Fəryad çəkdi, öldü fil...
GİLƏ BOYDA QUŞ
Gilə boyda quş
Ötür obaşdan.
Ah, nə uzaqdır
Qandan-qadadan,
Qorxu-təlaşdan!
Gilə boyda quş,
Səsinə bir bax –
Sığmır bir bağa.
Sığmır yaxına,
Sığmır uzağa.
Gilə boyda quş...
Ötür o başdan.
Uzaqdır, uzaq –
Qorxu-təlaşdan,
Qandan-qadadan
Mənimsə qəlbim
Uzaqlaşammır
Xalqı bürüyən
Dərddən-bəladan;
O bir gilə quş
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Bülbül olsa da,
Mənsə şairəm,
Axı, ay adam...
12.07.1999
KİM GÖRÜB
Şimşək dinib, ağ yağışlar enəndə –
Nərgizlərin bayramını
kim görüb?
Gur başında tar-qavallar dinəndə –
Bulaqların bayramını
kim görüb?
Səmasında torağaylar ötəndə –
Zəmilərin bayramını
kim görüb?
Qayasında nəğmə-kəklik bitəndə –
Şiş dağların bayramını
kim görüb?
Qucağına dahi insan gələndə –
Qəbristanın bayramını
kim görüb?
Bu dünyaya gələndə, ya gedəndə –
İnsanların bayramını
kim görüb?
25.02.1999
BAHARIN GƏLİŞİ
Nur damır buludun
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ətəklərindən,
Yenə qəlbim kimi
dolubdu onlar;
Dünyada ilk şeri
yazdığım gündən
Mənim qəm yoldaşım
olubdur onlar.
Qopar qələmimdən
yenə bu səda,
Çiçək yağışıdı
yuyan baharı.
Hayandan gəlsə də,
necə gəlsə də –
Birinci ürəkdir
duyan baharı...
BƏNÖVŞƏ
Yenə də gördüm səni,
Boynu bükük bənövşə!
Özü kiçik bir damla,
Dərdi böyük bənövşə.
Kol dibinə sığınıb,
De, kimi gözləyirsən?
Ürəyində ümidsiz –
Kimi əzizləyirsən?
Sevgi məktublarını
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Bəzəyibsən ən azı.
Soyuqdan, qışdan çıxıb
Sənsən gətirən yazı.
Alın yazısı adlı
Bir qismət də var ancaq:
Güllər qoşunu gəlib,
Səni unutduracaq!
Sevincdə də, qəmdə də,
Simuzərəm həmişə.
Yerin bu sinəmdədir –
Qəlbimə köç, bənövşə...

XƏZƏR–GÜZGÜ
Xəzərə vurğunam mən,
Dalğası durğun sinəm.
Onunla görüşəndə
Nur axır ürəyimdən.
Baxırsan...sağda-solda
Bir gözəllik solmamış,
Min gözəllik yaranır;
Hər səhər durub Bakım
Öz Xəzər güzgüsündə
Sığallanır, daranır...
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AYTƏN VƏ MƏSTAN
Gördü balaca Məstan
Səhər duran Aytəni –
Ayılıb yuxusundan
Axtarırdı çantanı.
Qardaşı Şahin güldü:
– Aytən yaman tənbəldi.
Bax bir dəftər-qələmə,
Səpələnib aləmə.
Sonra döndü Aytənə,
Böyük tək vurdu tənə:
– Dərsi hazırlayandan
Sonra, bacı, axı sən,
Gərək kitab-dəftəri
Çantana da yığasan!
Məstan təbəssüm ilə
Seyr edirdi onları –
Bu qəribə, şirincə
Balaca insanları...
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GƏLİN MEŞƏ
Yenə örpək salıb,
Tülə bürünüb,
Təzə gəlin kimi
bəzəndi meşə.
Yenə bənövşəyə,
nərgizə dönüb,
Bizim sinəmizdə
gəzəndi meşə...

UŞAQ HEYRƏTİ
Ana, ana can, ana,
Televizora baxsana:
Bizim balaca Məstan
Gör necə də oxşayır
Kinodakı aslana?!
AYTƏN
Sonalar kimi
süzəndi Aytən,
Qönçə dodağın
büzəndi Aytən.
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Saflıqda Ayla,
Günəşlə təndi.
Qızlar içində
Gözəl Aytəndi.
ÇİÇƏKLƏRİN GÖZÜ
Bu sözlər də
bir dənəm
Şövkətimin sözüdür:
– Qönçələr də, ay nənə,
Çiçəklərin gözüdür!

SƏMA
Səma balam böyüyür –
Qəlbimin od həvəsi,
Nənənin gül nəvəsi –
Göylər kimi durulub.
Gülüm necə böyüyür,
Qönçəli çiçək olub,
Ətri bahar nəfəsi –
Dünyanın bal dadı tək
Axıb
köksümə dolub!...
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GÜNAY VƏ GÜNEL
Günay Günellə qoşa,
Girişdilər yarışa.
Kömək edib nənəyə,
Saldılar səliqəyə,
Evin hər bir küncünü.
Sonra silib güzgünü,
Sevindilər o günü.
Bilirsiz onlar niyə
Sevinib deyib-gülə?
Çünki nənə gələcək,
Onları çox sevəcək.
Səliqəni görəndə,
Həm də əhsən deyəcək.

MARAL – SƏHƏR
Üfüqdən
maral tək
boylanır səhər.
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Nur tökən alaca gözü günəşdir;
Maralla bəzənsin
Hər gün üfüqlər,
Həyatın bir parça
gözü günəşdir!

AYAQ – MƏRMİ
Qoltuq ağacı
dayağı oldu,
o döndü evə –
Dərdli bir nəslin
bayrağı oldu!
Hanı, hanı bəs –
bir ayağı yox!
Karıxır nəfəs,
Bu dünya qaynar,
həm də buz-soyuq...
Qəlbim yenə də
mərdliyə duyuq
Yetirir sizə
söz sorağını:
Düşmən tankının
altında qoyub
Əsgər
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mərmi tək
bir bayrağını...

ŞƏHİD ŞƏKİL
Bir şəkil verdilər Ağdamda mənə,
Bu qəm ürəyimə bir ağrı olub.
Şəkildən bir gözəl baxırdı mənə,
Arxada bircə söz:
“Nigar” yazılıb.
Görəsən o kimin döşündən düşüb,
Ah, hansı əsgərin sevgisi imiş?
Gülər gözlərinə duman-çən düşüb,
Kiminsə bəlkə son nəfəsi imiş?
Hardasan,
sağmısan,
əsgər qardaşım?
Davada gör nələr itən olarmış?
Gözümdən qəlbimə axdı göz yaşım,
Şəkil də
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şəhid tək
Vətən olarmış...

ANA – BALA
Ana balasına yanan ocaqdı,
Kədərin, sevincin külü də onda;
Ana balasına elə qucaqdı,
Cənnətdi əzəldə,
həm də ki, sonda.
QARANQUŞ VƏ SƏRÇƏ
Həyat hökmünü verdi:
Köç etdi qarlı qış da.
Qayıtdı köçərilər,
Qayıtdı qaranquş da.
Dörd bir yan qaynayırdı,
Meyxoş idi ağıl, huş;
Güllü budağa qonub,
Cəh-cəh vurdu qaranquş.
Bu naznazı bircə yol
Qəmlənmədi bu haqda
Ki, yurdu tərk etməyən
Sərçə
donub çardaqda!...
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QƏHRƏMANLAR QƏHRƏMANI
Yurdumun mərd oğlu Həzi Aslanovun
xatirəsinə

Naxışsan yurdumun daşının üstə,
Bilmirsən cənnətin harasındasan.
Yanır ulduzların başının üstə,
Döşü ulduzlarla dolu o insan!
Gül açdı göylərdə günəşin gözü,
Talış dağlarına meh xalı sərdi.
Nura boyananda dünyanın üzü –
Yurddan çinar kimi oğul göyərdi!
Yoxuydu sevincin sonu, əvəzi,
Şadlandı vətənim, ellər öyündü.
Həyata göz açdı nər oğul – Həzi,
Yandı dan ulduzu, ürək döyündü.
Qəhrəmanlar oğlu oldu qəhrəman,
Seçdiyi haqq yolu xalqa həyandı;
Elə ki, göyləri tutdu çən-duman,
O, düşmən önündə məğrur dayandı!
Yanan torpaqların yeddi qatıyla,
Şığı: alqış dedi, eli, Vətəni.
Meydan onunkuydu dəmir atıyla,
Koroğlu qüdrətli şir-pəhləvanın.
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Namərd hiyləsiylə, düşmən əliylə,
Vuruldu fitnədən yıxıldı Həzi.
Qorudu torpağı öz sinəsiylə,
Lalələr bitirdi al qan əvəzi.
Boynunu dik tutsun bənövşə burda –
Yaşayır, yıxılmaz heç zaman Həzi.
Əbədi məşəldir, o doğma yurda,
Əyilər Vətənə asiman Həzi!
Siz ey Kərim, Mehdi, Səmədbəy adlı,
İgidlər... adınız şəfəqdir axır.
General paqonlu, qartal qanadlı
Canlı dağlarsınız – dağlardan ağır.

Səsləyir torpağın – ananın səsi:
Hardadı döyüşdə inadlı Həzi?!
Gəzir dövrəmizdə düşmən kölgəsi,
Qıy vursun, qıratı qanadlı Həzi.
Bir xalqın, torpağın igidi yoxsa,
Vətən, ad-sanın axır anılır;
Yurdunun nə qədər comərdi çoxsa, –
Həzi qəhrəmanlar qəhrəmanıdır!...

YARALI TAR
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O tar muzeydə
eksponatdır,
Baxır qəmli-qəmli hər ötüb keçən;
O tar gözlərimdə sınmış qanaddır,
Odur ki, önündə daş olmuşam mən.
Durur sınıq simlər,
pərdələr durur,
Durur boş sinədə barmaq yerləri;
Məni duyğu boğur,
Xəyal uçurur –
Nələr eşitmirəm bayaqdan bəri!
Çağlayır “Şikəstə”,
“Çahargah”, “Qatar”,
Mənim bu halımı bir görən gərək;
Dil açıb, sinəmdə bağırır ürək –
Baxın, Qarabağdır o yaralı tar!...
BAYRAM TONQALI
Parlasın yaz günəşi
Saçaq-saçaq demişik.
Çox vaxt öz yurdumuza
Bizlər
ocaq demişik.
Həmişə zaman-zaman
İlham alıb işıqdan –
Göyün gülüşü şimşək,
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Yerin günəşi insan.
Tonqal hərarət verib,
Yurdun qara daşına;
Ən xırda cücü belə
Uçub tonqal başına.
Milyon tonqallar çatıb,
Bəşər bəşər olalı;
Di gəl danılmazdı bu –
Tonqallar tonqalıdır
Bizim novruz tonqalı!...

NOVRUZ BAYRAMI
Bayramlar dalınca uçur fəsillər,
Açır süfrəsinin yaxasın ellər,
Qardan baş qaldırır novruz çiçəyi,
Hələ uzaqdadır dəlisov sellər.
Körpə bənövşənin gözü güləcək,
Yuxulu, günəşli tər səhəriylə.
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Şəlalə dağlardan qonaq gələcək,
Qayadan asılan hörükləriylə.
Uzaq tarixlərdi dolaşıb gəlir,
Zaman aşırımında Novruz bayramı.
Həyat sevgisiylə alışıb gəlir,
Tonqal işığında Novruz bayramı.
Həyat simfoniyası çalır kainat,
Dünya təzələnir,
Dəyişir həyat;
Dilsiz tumurcuqdan,
Donmuş bulaqdan,
Xırdaca daşdan da açılır qanad.
Evlər xonça tutur yenə vətənə,
Səməni sevgi tək düşür dillərə.
Simuzərin coşur ilhamı yenə,
Şirin nəğməsini yayır ellərə.

ANA BAYRAMI
Mən anamı Novruz
bayramı
günü

torpağa

vermiĢəm.

Gəl, bahar bayramı, qəlbimi dindir,
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Novruz, gəlişində məni sevindir.
Həyat müjdəsindən mənə də pay ver,
İlahi göylərdən min sevinc endir.
Kədər közərməmiş
qəlbimdə sönsün.
Sevgi qığılcımı
alova dönsün.
Sən də, qan bənövşəm, ətir səpələ,
Sən də yan, tonqalım, gurla, ləpələn.
Tərləsin, açılsın torpağın canı,
Ana bayramıdır Novruz bayramı.
Ocağa, torpağa ana dedim mən,
Anama bir pəri, sona dedim mən.
Sən ey Novruz gülü, Novruz çiçəyi,
Anadır dünyanın fəsil göyçəyi.
Səni də güldürür bu ana torpaq,
Anadır dünyanın əsil göyçəyi.
Mənim də qəlbimin sevinc, kədəri,
Bahar ürəyinə səpiləcəkdir.
Baharı, Novruzu, duzu-çörəyi,
Duymayan qəhətə çəkiləcəkdir.
Torpağın ürəyi – ana ürəyi,
Başına ulduzlar töküləcəkdir...
GƏLDİ
Yaz gəldi, günlərimin
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Sevgi leysanı gəldi.
Misralar bölük-bölük,
Vaxtın dastanı gəldi.
Kefi durdu göllərin,
Üzü güldü ellərin.
Quraqsımış çöllərin
Bağı, bostanı gəldi.
Sonu çatdı ahların,
O qönçə – dustaqların.
Sel qıy çəkdi, dağların
Şiri, aslanı gəldi.
Simuzəri siz anın,
Söz mülkünə inanın;
Söz gəldi – bu dünyanın
Solmaz baharı gəldi!

ATA
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Anasız günümdə mehriban anam –
Könlümün növrağı olmusan, ata!
Bəzən qəzəbini zorla boğmusan,
Sirdaşlıq sorağı olmusan, ata!
Sənsiz çox axardı gözümün yaşı,
Oda bələnərdi bağrımın başı.
Ən ağır günümdə mərd çiyindaşım,
Başımın bayrağı olmusan, ata!
Sən varsan, anasız yetim deyiləm,
Yaxın düşə bilməz mənə kədər, qəm.
Bir an qoymamısan sınam, əyiləm,
Dərdimin dayağı olmusan, ata!
Sevinc əzəlində, kədər sonunda,
Bu dönük dünyanın sönük günündə.
Qoşa dayanmışıq ana önündə,
Ömrümün xoş çağı olmusan, ata!
İndi nəvələrin qolun, budağın,
Sevincin, fərəhin, balın, qaymağın.
Eşqimin oduyla qızır otağın,
Evimin çırağı olmusan, ata!...
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ATAM
Nə qədər o sağdır,
batmaram yasa,
Atam böyrümüzdə-başımızdadır.
Dünyanı yaradan göydə durubsa,
Bizləri yaradan qarşımızdadır!
Düzdü dizi üstə əlləri dolu –
Oyuncaq –
gül kimi nəvələri var;
Amma fikir çəkir elin mərd oğlu,
Köksündə bir qalın qəm dəftəri var.
Çiyninə yüklənib ağır bir həyat,
Keçdiyi yolları gözünə durur.
Daha əvvəlki tək açılmır qanad,
Onu fikir alır,
Xəyal uçurur.
Adicə kölgəsi bəsdi bizlərə,
Ağır bir külfətin dayağıdır o;
Demişəm,
deyəcəm yenə min kərə:
Bizim evimizin bayrağıdır o!...
09.08.1998
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QƏLƏMİM
İlham aldım mən obamdan, elimdən,
Vətən dedim, bal süzüldü dilimdən.
Tutmaq üçün Ana sözün əlindən,
Körpə kimi iməklədi qələmim.
Toylar gördü, dərdə-qəmə tuş oldu,
Şirin-şəkər nağıllarda nuş oldu.
Hər yaz-payız durnalara qoşuldu,
Qanad açdı, lələklədi qələmim.
Ağrıları yudu getdi göz yaşı,
Nə elə bir loğman oldu, nə naşı.
Ölüm gördü, dönüb oldu başdaşı,
Həyat sevdi, çiçəklədi qələmim.
TƏNHA QAĞAYI
Uçur, uçur bayaqdan –
Gah suya baş vurur o,
Gah da qalxır havaya;
Dincələcək nə zaman,
Bu boyda dərya ilə
Qalxıbdımı davaya?
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Balıqların qorxusu
Qanadından sallanır;
Şimşək lələkləriylə
Göylər də tumarlanır,
Dəniz də sığallanır.
Axı, niyə təkdi o,
Dəstəsindən gen düşüb?!
İtirib sirdaşını –
Yerə-göyə sığmayan
bir həsrətlə görüşüb.
Kama yetər nə zaman –
Arzum, diləyim kimi?
Kədər, qəm dəryasını
Qucur, qucur qağayı;
Qanadlanıb nə vaxtdan
Tənha ürəyim kimi
Uçur, uçur qağayı...

SUSUR İNSANLIĞIN
KÖKÜ MƏHƏBBƏT
Tökülür yarpaqlar,
Sarı yarpaqlar –
Çəkilir torpağa könlümün yası;
Çox sağ ol, əlvida deməyə nə var,
Bunun sonrası var, axı, sonrası!
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Yetən mənəm-mənəm deyir dünyada,
Susur insanlığın kökü məhəbbət;
Gəmi tək mən necə üzüm dəryada,
Çiynimdə dünyanın yükü məhəbbət?

Gah başa keçirəm, gah ayaqdayam,
İsitmir canımı sinəmin qoru;
Tanrım, qoruyubsan – yaşamaqdayam,
Sən mənim eşqimi qəlbimdə qoru!
Şahdan da, quldan da bac alan dünya,
Təzədən sevilir, söyülür axı.
Zor ilə taxtına ucalan dünya
Təzədən yanüstə əyilir axı!
Çoxdan dəli könlüm dönübdü neyə,
Çoxdan ata-anam olubdu bu qəm;
İnsan övladı bilmirsən niyə?
Eşqini əbədi dəniz bilərəm?
ÜÇ DAMCI GÖZ YAŞI
Çıraq mənim özümdür,
Ocaq mənim közümdür.
Qayalıqda ağlayan
Bulaq mənim gözümdür.
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Dərdlərim azaldı, hey,
Ulduzum sozaldı, hey.
Qolum düşdü qolundan,
Yolum yolda qaldı, hey!
Toy xonçası düzülə,
Can vermərəm yüzünə.
Bəri dur, ana torpaq,
Üzüm çatsın üzünə...
Atamın məzar daşı,
Üçcə damcı göz yaşı,
Bəlkə onlar yaradır
Torpaq altda daş-qaşı?!
Dərdimi deyə bilməm,
Eşqini öyə bilməm.
Desəm, sığışarammı
Mən yerə-göyə bilməm.
O alışan nə şamdır,
Yoxsa mənim dünyamdır?!
Eşqim atmasa mənim,
Həsrətim də anamdır.
Hamı gəldi keçdi, gəl,
Yanan şamın keçdi, gəl.
Yağan buzlu yağışdan
Qəlbimə od düşdü, gəl!
Xoş əməl mən olaydım,
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O gözəl mən olaydım.
Hər səhər qönçələri
Öpən əl, mən olaydım.
Səsim düşüb aləmə,
Gah zilə, gah da bəmə.
Ey dağ, zirvəni göstər,
Çatsın kədər zirvəmə!

KÖKLƏR – BUDAQLAR
Qalır qəlbimdə
şerin izləri,
Könlüm
yaranışdan
nəğmə acıdır
Köklər – yer altının
həyat gözləri,
Budaqlar – quşların
taxtı-tacıdır...
Bakı, xəstəxana
05.11.1999
SALAM, XƏZƏR...
Gör nə vaxtdı görüşünə gəlmirəm,
Salam, dəniz.
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Görüşlərdən mən göz aça bilmirəm,
Salam, Xəzər!
Düz bir ildi ayrıldığım, getdiyim,
Gül anamın həsrətində itdiyim.
Hicran olub yollarında bitdiyim,
Salam, dəniz, salam, salam!
Lənkəranın qucağı gül dənizi,
Görüşmürük qaçıb bətim-bənizim.
Salam, dəniz,
Salam, Xəzər dənizim,
Salam, anam, salam, salam...
HAQQ YOLU – İNSAN
İnsan həmişə hər hansı bir arzu, amal zirvəsinə
çatmaq üçün dayanmadan-dönmədən irəli addımlayır,
yalnız irəli. Bu haqq yolunda nələr gözləmir onu: enişyoxuş, əl-ayağa dolaşan kol-kos, çürümüş kötüklər, ilan
kimi zəhərli dillər, kif atmış, paxıllıq çamırı basmış
insanlıq adını puç edən xəbis ürəklər... daha nələr, nələr
– can atdıqları da nədir, ilahi – təmiz göyünü qaraltsın,
dumduru saf bulağını bulandırsın. Sən belə mənfi
ünsürlərə nə qədər baş qoşmaq istəməsən də, yenə
istər-istəməz, öz büllur təbiətindən, duyğulu, həssas
ürəyindən yan keçə bilmirsən... Belə qayğılı-fikirli
günlərimin birində, xoş bir təsəlliyə ehtiyac duyduğum
bir məqamda mənəviyyatına çox hörmət etdiyim şair
dostum qarşıma çıxdı. Ona: – köməyim olacaq bir fikir
söylə, – dedim. Bir qədər fikrə getdi, sonra ona çox
yaraşan qəribə bir təbəssümlə: Simuzər, sən öz düz
yolunu tank kimi keç get, qoy yolda kötük olan
dargözlərin, paxılların bağrı çatlasın... Beləcə fikirlərimi
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dostumla bölüşüb evə getdim. İlham pərisi də mənə
həmdəm oldu. Birlikdə yazı masasının arxasına keçdik.

Mənə öz yolunla
düz get deyən dost,
Nə nurlu, işıqlı
məsləhət verdin!
Kif atmış göllərdən
üz keç deyən dost,
Sinəmə od səpdin,
ocaq gətirdin.
Sür keç karvanını
sən düz yolunla,
Gül kimi qəlbin var,
fəxr et onunla.
Necə gözəl deyib
ulu babalar:
İgidə yaraşar
dəyanət, vüqar!
Vüqarlı dağın da
qarı, çovğunu var!
Parla şimşək kimi,
ax amal kimi,
Yüz yol düşər axşam,
açılar səhər;
Səsləyər qəlbini
bir qartal kimi
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Zirvələr dalınca
gələn zirvələr!
Axtarma bir yolu –
keçilmiş, rahat,
Təzə cığıra dön,
bir kəsə yara;
Daim narahat ol,
daim narahat
Haqqı el yolunda –
yanmaqda ara!
Dərd ürək yağıyla
çıraqtək yansa,
Büdrədə bilərmi
bir tufan səni?

Ayağın torpaqda
möhkəm dayansa,
Sevib əzizləyər
asiman səni.
Danko məşəlidir
bu dünya – yarış,
Əlində qəlbini
apar sən, insan;
Əriyib, kül olub
torpağa qarış,
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Torpaqda özünü
taparsan, insan!
Gözlərin yuxulu
olsa da sənin,
Ürəyin kədərlə
dolsa da sənin –
Həyatda həmişə
oyaq ol, oyaq,
Haqqın harayına
dayaq ol, dayaq!
Haqqın kandarını
tapa bilməz ki,
Zərli saraylarda
yatıb gedənlər;
Vətəndaş arxına
çata bilməz ki,
Yadlar qulluğunda
batıb gedənlər?!
DAHA SAĞ OL
Əziz dostum, bir də mən,
Sənə bağışlayıb qəm.
Lap qəlbim partlasa da,
Narahat eyləmərəm.
Dostluğun qüdrətiylə
İstəmirəm aldanım,
Öz zərif hisslərimi
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İstərəm şərəf sanım.
Axı məndə güc hanı
Dostuma dost deməyim
Sonra alışım, yanım.
Daha sağ ol, çox sağ ol!
Vallah, könül səsimdi:
Sədaqəti ömürlük
Xatırlasam, bəsimdi!...
05.11.1999
SƏN MƏNƏ YAŞAMAQ ÖYRƏT
Həsrətim, sən mənə yaşamaq, öyrət,
Sən mənə ağır yük daşımaq öyrət.
Ən uzaq yolları yormağı öyrət,
Öyrət yıxılmağı, durmağı öyrət.
Öyrət, öyrənməyə demə ki, nə var,
Səsim yatanları ayılda bilsin.
Ayaq izlərimdən başlanan yollar,
Balam tək üstümə qayıda bilsin.
Qəmsizlik – boş həyat,
məzardan betər,
Sən mənə yaşamaq, yaşamaq öyrət,
Sən mənə ağır yük daşımaq öyrət,
Ən uzaq yolları yormağı öyrət,
Öyrət yıxılmağı
durmağı öyrət.
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EŞQİM DƏNİZ OLACAQ
Sevgidən ayrılmaram
Bir də mənə sev demə.
Özüm ölüb gedərəm,
Eşqimi ayıltmaram –
Bir də mənə sev demə.
Yanaram, külə dönnəm,
Əsərəm, yelə dönnəm.
Təzədən qönçə açıb,
Qəbrimdə gülə dönnəm –
Bir də mənə sev demə.
Daş olmuş yuxusundan
Eşqimi ayıldaram,
Tək – Məhəbbət yolunda
Gedər-gəlməz olsa da,
Gedərəm, qayıdaram –
Belə söyləsən ancaq,
Eşqim dəniz olacaq...

BAL-BALAM, BAHAR BALAM
SƏMA
Boyu uca çinara bənzər,
Qaşı qara hilala bənzər.
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Qəlbimin məlhəmisən,
Səma,
Ömrümün həmdəmisən,
Səma.
nəqərat:
Qızlar içrə gəzəndə, gəzən,
Qoşa gözün süzəndə, süzən.
Ürəyimə od düşər, közü qalar,
Dodaqların büzəndə, büzəndə
Səma gülüm, ayım, günüm.
Yerişi ipək kimi, ceyran,
Gülüşü çiçək kimi, reyhan.
Qəlbimin məlhəmisən,
Səma,
Ömrümün həmdəmisən,
Səma.
nəqərat:
Qızlar içrə gəzəndə, gəzən,
Qoşa gözün süzəndə, süzən.
Ürəyimə od düşər, közü qalar,
Dodaqların büzəndə, büzəndə
Səma gülüm, ayım, günüm.

BAL-BALAM, BAHAR BALAM
Baharla qoşa balam,
Xoş gəlib, xoşa balam,
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Ömrümün sevincisən
Şən böyü, yaşa balam.
Dodağı gül çiçəyi,
Özü ellər göyçəyi.
Bahardan müjdə alan
Çəmənə çıxar qızım.
Telinə çiçək taxar,
Bal-balam, bahar balam.
Gözlərindən nur axar,
Üzümə baxar balam.
FATİMƏ
Ömür bağçasının
Təzə gülüsən,
Zirvəli dağlara
Həya tülüsən.
nəqərat:
Ay mənim sevincim
Gözəl Fatimə,
Sərvətim, dürr, incim
Gözəl Fatimə,
Nur çilə ömrümə,
Fatimə, Fatimə
Gözəl Fatimə.
Ceyrana bənzəyir
Qara gözlərin
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Nəğmədir elə bil
Şirin sözlərin.
nəqərat:
Ay mənim sevincim
Gözəl Fatimə,
Sərvətim, dürr, incim
Gözəl Fatimə,
Nur çilə ömrümə,
Fatimə, Fatimə
Gözəl Fatimə.

UĞURLAR OLSUN
Bu xoş dövranda zəfərin olsun,
Sevinc gətirən səhərin olsun.
Xoş arzularla qəlbin bol olsun,
Sevincin sənin ömrə yar olsun.
nəqərat:
Ömrün gül açsın, belə, günün şad
olsun,
Hər gələn bahar belə sənə yar olsun.
Budur ürəkdən düz gələn sözüm,
Söhbətim mənim, gözüm, ay mənim
özüm.
Lalə-gül bağımsan,
Ucalıqda dağımsan.
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Uğurlar olsun həmdəmin sənin,
Məhəbbət olsun məlhəmin sənin.
Ömrün, həyatın ellərə şöhrət,
Yaşadar səni sevgi, məhəbbət.
nəqərat:
Ömrün gül açsın, belə, günün şad
olsun,
Hər gələn bahar belə sənə yar olsun.
Budur ürəkdən düz gələn sözüm,
Söhbətim mənim, gözüm, ay mənim
özüm.
Lalə-gül bağımsan,
Ucalıqda dağımsan.
TAHİRƏM
Tahirəm, ay Tahirəm,
Gözəl, şirin Tahirəm.
Ürəyimin məlhəmi,
Şəkər dilli Tahirəm.
nəqərat:
Bacılara bacısan,
Qardaşa baş tacısan.
Ürəyinin bacısan,
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Dostun, elin Tahirəm.
Çiçəklərin gözüsən,
Ətirisən, özüsən.
Səni necə sevməyim,
Sən dilimin sözüsən.
nəqərat:
Bacılara bacısan,
Qardaşa baş tacısan.
Ürəyinin bacısan,
Dostun, elin Tahirəm.
Mənalıdır baxışın,
Şuxdur incə yerişin.
Yadigardır bahardan
Təravətli gülüşün.

GÜL BALAM
Dörd yaşı tamam olur
Balaca gül Şövkətin.
Sevinclə gözü dolur
Bu şirindil Şövkətin.
Boylansın gül içindən,
Gözəldən gözəl balam.
Bütün gözəlliklərdən
Yaranıb əzəl balam.
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Göyərçin qanadına
Oxşayır ağ əlləri.
Səpin onun yoluna
Çiçəkləri, gülləri.

SEVGİ DOLU QƏLBİMƏ
(Mahnı – duet)

Sevgi dolu qəlbimə
Bahar kimi gəlmisən.
Həyatıma, ömrümə
Eşq odu ələmisən.
nəqərat:
Qara gözlər süzülsün,
Gəl hicranım üzülsün.
Gözümdə mirvarilər
Gül yanağa düzülsün.
Eşqi günəş sanaram,
Atəşinə yanaram.
Gül-çiçəkli bağına
Bülbül kimi qonaram.
Ülvi məhəbbət odu,
Hər kəsə qismət olmaz.
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Həqiqət – həyat odu
O, hər ürəyə dolmaz.
Bir ömürlük sevgi ol!
Axıb ürəyimə dol.
Ömrümə sevinc gətir,
Yollarımda gül bitir.

SƏMA QIZIM
Sərvinazım, Səma qızım,
bir aləm,
İpək teli, şirin dili
min aləm.
Dan yerini seyrə çıxan
qızıldır
Səma balam mənim
dan ulduzumdur.
Çiçək qızım, nar qızım,
Şəkər qızım, duz qızım.
Səma şirin söz qızım,
Mənim alagöz qızım.
Güllər içrə gəzəndə,
Qaş-gözünü süzəndə,
Səhər mehi tellərini oxşayar
Saçlarına çiçəkləri düzəndə.
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SORAQLAR
Düşmüşdü pünhanı çöllərə dərdi,
Deyirlər yar səni eldə soraqlar.
Həsrətdən alışıb yananda qəlbi,
Bülbül nəvasını güldə soraqlar.
Məni bənövşətək taxma döşünə,
Köçür köksündəki ürək başına.
Qoy dönüm gözünün sevinc yaşına,
Dildar sevgisini seldə soraqlar.
Həyat bir gəlintək bürünsə tülə,
Simuzər bənzəməz tez solan gülə.
Düzdə tuti olub düşsə də dilə,
Könül sonasını göldə soraqlar...

BAYATILAR
Unutma sən, sal yada,
Haqq, nahaq var dünyada.
İnsan yetişməz, çatmaz,
Namərdliklə murada.
Qəm gəlsə, olma naçar,
Günəş çıxar, nur saçar.
Ömür, həyat dəyişər,
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Bir işıq qapı açar.
Atma qəmi, a zalım,
Bu Vətəni, a zalım.
Sən özünü düşün, gəz,
Mən də səni, a zalım!
Yaşıl zəmilər dağ-dağ,
Gəldim sənə Qarabağ.
Ürəyim göz-göz oldu,
Gördüm səni Qarabağ.

VƏTƏN
DĠLĠMDƏ

QƏLBĠMDƏDĠR,
VƏTƏN
(Poema)

Proloq əvəzi
Səma! Səndən razıyam,
Sev, güldür baxtımızı.
Mən anamın qızıyam,
Sənsə qızımın qızı!
Ömürdən nə qalacaq –
Eşit qəlbim deyəni:
Bacarsan, istə ancaq
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OBA

Hamıdan çox Vətəni!
Hisslər selində azdım,
Tapdım ömrün yazını;
Ürək qanımla yazdım
Səmaya həsr etdiyim
Vətən poemasını...
I
Səni səsləyirəm kövrək səsimlə,
Sanma ötəriyəm, yalanam, Vətən!
Sənə bir ömürlük məhəbbətimlə
Sevimli, istəkli balanam, Vətən!
Qoy bahar dolaşsın ömürdə-gündə,
Qoy keçsin sabahım toyda, düyündə.
Vüqarla dayanan Vətən önündə,
Mən də bir balaca qalanam, Vətən!
El-oba tanınar dostu-yadıyla,
Göylərə ucalar qol-qanadıyla.
Evdə də, çöldə də millət adıyla
İstərəm odlara qalanam, Vətən!
Gözümüz qorxmasın o göz dağından,
Qardaş itkisindən, ana ahından.
O satqın düşməndən, qanlı yağıdan
Böyüyüb intiqam alaram, Vətən!
Babamın, nənəmin kökünü yaydım,
Tomrisin adını ömürdən saydım.
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Mən də yurd yolunda şəhid olsaydım,
Bax, onda tarixə qalanam, Vətən!...
II
Cavahir, Şövkət bacın,
Hər biri bir dayaqdır.
Azər başında tacın,
Yollarında mayakdır!
Dayan, ayaq saxla sən,
Astara körpüsündə,
Dəniz çağlayacaqdır
Sənin körpə köksündə.
Dağ çəkib bizə gedir –
O yol Təbrizə gedir!
Niyə ana yurdumun
Yolu-izi başqadır?
Xanbulaqçay başqadır,
Qəm dənizi başqadır?
Niyə qardaş-bacının
O tay-bu tay, görəsən,
Bət-bənizi başqadır?
Arazın o tayında
Qan çıxıb dizə gedir –
Bu yol Təbrizə gedir.
Mən qəlbimə baxanda
Demə kədər görürəm,
İşimdə, əməlimdə
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Nurlu səhər görürəm;
Qardaşlaşan, dostlaşan
Neçə şəhər görürəm;
Görürəm, neçə-neçə
Birləşən əl şadlanır,
Görürəm, qucaqlaşan
Bu qədim el şadlanır,
Yollar açıqdı, açıq –
O qatar bizə gedir,
Gül çıxıb dizə gedir,
O yol
Təbrizdən gəlir,
Bu yol
Təbrizə gedir!...
III
Limon bağlarına bax,
Naringi çıraq-çıraq.
Canım-gözüm Lənkəran,
Elə bil ki, torpağa
Ulduzlardan ələnib
Tabaq-tabaq çilçıraq!
Göz qoyduqca
Göz ağlar,
Qəlbimi qəzəb boğur:
Axı, niyə talanır
Dünyalara səs salan,
Durna qatarlarının
Dəsiylə nəfəs alan
Qızılağac qoruğu?!
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Dəniz də qəzəbindən
Dözmür, qalxır üsyana.
Torpaqların su altda
Qalması da bir yandan
Dərddir Azərbaycana.
Qırıldı meşələrim,
Yamaclarda el bağım;
“Moskva bostanıyla”
Necə amansızlıqla
Zəhərləndi torpağım!
Ağ maral, xallı pələng,
Hanı dəmirağacı?
Qırmızı ağac – bir tac,
Sabunağac – min əlac.
Ağlar kötüyü qalıb –
Başdaşıdır özünə,
Baxır göyün üzünə,
Ağla üstündə, anam,
Ağla üstündə, bacım!
Nə yaxşı təsəllidir,
Nə yaxşı, Xanbulaqçay
Nəğmələr qoynundadır –
Mən onları eşitdim
Min kimi, milyon kimi;
Nə yaxşı, bu dəryaça
Talışdağın boynundan
Asılıb həyat nurlu
gümüş medalyon kimi.
IV
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Yaş gözləri qurutmaz,
Yatanı yuxu tutmaz.
Oğullar ərən olsa,
Yurd-yuvanı unutmaz.
Sevən yanar dünyada,
Odu qalar dünyada.
Bəs duyğusuz kəslərdən
Nələr qalar dünyada?!
Bəxtin üzünə düşüm,
Sözün düzünə düşüm.
Durna olub vurulsam
Vətən köksünə düşüm.
Bu çaylar ağlar gedər,
Sinəsi çağlar gedər.
Şerim sevgi telidir
Qəlbləri bağlar gedər.
Şimşək tək çaxma gendən,
Ürəyi yaxma gendən.
Olursansa Günəş ol,
Ay olub baxma gendən.

Qarabağ – oda girən,
Dörd yanı yasda görən
Sinəmizdən hönkürən
Dərdləri isindirən
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Ağlama bəsdir dayan.
V
Çıxır adamın canı –
Şəhidlər xiyabanı!
Hər qəbir milə bənzər,
Gözümüzə çəkilən
Bizim göz dağımızdır.
Dünyanın harasında
Var görəsən, a Tanrım,
Bu cür bərli-bəzəkli,
Allı-güllü qəbristan?
Bu nə müharibəydi –
Qırıldı yiyəsiz tək
Neçə nər kimi cavan?
Tiflisdən aldadaraq,
O erməni yağıya
Nefti kim yollayırdı?
El-oba tabut sayır,
Kimlər idi daldada
Pullarını sayırdı?
Nə haqla
Hansı hisslə
Güldük kor baxtımıza?
Bu qara qəbristanı
Nurlu baş tacı kimi,
Qovrulan ana kimi,
Dağlanan ata kimi,
Ağlağan bacı kimi
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Qoyduq paytaxtımıza,
Qoyduq paytaxtımıza?
Məhkəmə quracaqdır
Tarix şəhidlər sanı;
Qulağını aç, eşit,
Öz yurduna sığmayan
Ruhların qəbristanı...
VI
Sənin yaşıdın bir qız
Doğulubdur, Səmacan,
Çadırlar şəhərində!
Bir dünyanın dərdi var
Gülümsər gözlərində.
Hələ dərd çatmır ona,
İnanmır millətindən
Yetim doğulduğuna!
Gələn dilənçi payı,
Talançıların hayı
Gözlərinə kül atdı.
Qardaşını keçən il
İlan vurdu qaraltdı.
Su yox,
Qaz yox,
Toz-torpaq...
Çadırlar qatar-qatar!
Xalqın taleyinə bax,
Belə də təhqir olar?
Anaya bax, anaya,
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Dönüb yorğun sonaya –
Nə vaxtdı mürgü vurur;
Dizlərinin üstündə
Nəvəsi bənövşədir –
Hər ikisini el qəmi
Qanadında uçurur...
O nəvə bənövşə tək
Çöldə-düzdə solacaq.
Çadırda doğulanın,
Suyu zəhər olanın
Siz deyin gələcəyi,
Məhəbbəti nolacaq?
VII
Gəl, bizdəki səbrə bax, səbrə,
Ümidləri biz qoymadıq,
Qoya bilmədik qəbrə!
Dar gündə biz dostu, yarı
unutmadıq!
Həyat dolu bayramları
unutmadıq!
Lopaları bayraq tutar,
Ayı əldə oraq tutar,
İgidləri qurşaq tutar,
Yazı qışa ortaq tutar,
Tonqalları yarışdırar
Novruzum!
Bir topa yaz səmənisi,
Meyvə dolu sinisi,
Dağ selidir,
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Yaz yağışıdır sinəsi,
Qəndi bala qarışdırar
Novruzum!
Yel qanadlı atlıya bax,
atlıya,
Nolub görən o gözləri
odluya?
Bir qız sevib,
bizi salar xataya,
Tez tərpənin,
xəbər verin obaya,
Həsrətləri alışdırar
Novruzum!
Kimdi elə tonqal üstən atlanan,
Hansı yardır ətəkləri odlanan?
Bizim eldi – atdan düşüb, atlanan,
O Dərbənddi, Borçalıdı adlanan,
Ayrılıqda min bir dərdə qatlanan,
Küsülüləri barışdırar
Novruzum...
Qönçələrdə körpə çiçək bəsləyər,
Qızılgülü göyçəkləyər, süsləyər.
Əsli ulu, əsli sevgi, əsli yar –
Şairləri şerə, sözə səsləyər,
Yeri-göyü qımışdırar Novruzum,
Əkinçini çalışdırar
Novruzum...
VIII
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Ürək odlu, yaralı,
Kim soruşsa haralı,
Haralısan, haralı.
De, bir nənəm
Şirvanlı,
Biri də ki, Muğanlı.
İndi sən tap,
ey dost,
Mən haralıyam,
haralı?!...
Ay Səmam, gözəl balam,
Hamıdan əzəl balam,
Bu yurdun tarixini
Necə danışım sənə:
“Avesta”dan, Oğuzdan,
Dədə Qorqud boyundan
Üzü Səməd Vurğuna?
Vətən özü vurğundu
Rəsul Rza oğluna.
Şirvanilər neçə yüz
Şair olublar, Allah!
Mərd olub, müdrik olub,
Dərdə dolublar, Allah!
Bəxtin vura – Şirvana
Yolun düşə bir bahar;
Orda əsl cənnətin
Heyrətli guşəsi var.
Bir gedəsən
baxasan
Aya sən
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Teleskopdan.
Gecənin nur gözünü
Lap yaxın görən anda,
Yerində donur insan.

Sabirin,
Şirvaninin
məzarları dərd ahı,
Vətən ahı, yurd ahı.
Bu yurd Nəsiminin də,
Xaqaninin Allahı!...
Atəşgah... Əbədi od,
Atəşgah sönməz məşəl.
Onu bir bayraq kimi
Əlində tutub Xəzər,
Göyə qaldırıb Xəzər.
Bu tonqalı 41-də
Stalinin əliylə
Söndürə bilmədilər!
Ordubad... Gəmiqaya,
Əli yetişir Aya!
Dünyanı su basanda
O zirvəyə yan alıb
Nuhun dolu gəmisi;
Bəşərin gələcəyə
həyat yolu gəmisi...
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Bu yurdun tarixini
Dildə deməkdi asan;
Dünyada – yalnız bizdə,
Azıx mağarasında
Tapıldı
ilk qədim insan!
Borçalı, ah Borçalı,
Əbədi solmaz yazım.
Xalqımın sinəsində
Susmayan çağlar sazım!
Burda aşıq bir yana,
Burda qız da, gəlin də,
Ağbirçək, ağsaqqal da,
Yeniyetmə, cavan da,
Ən sadə bir insan da
Dil-dil ötər,
dindirsən.
Nağıl, dastan geyimli
Bir eldir –
əgər duysan,
Əgər qədrini bilsən!
Qobustan... daş yaddaşım,
Dünyanı yorub gələn
Mənim ömür qardaşım.
Əsrlərin dibindən
Ucalan məğrur başım...
Bizim evdən sizəcən,
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Qar yağıbdır dizəcən.
Bu yol uzanıb gedə
Bakıdan
Təbrizəcən...
Bura düşüb bir zaman
Sisyanovun güzarı;
Təslim ola bilmədi,
İlk şəhidimiz oldu
Cavad xanın məzarı...
IX
Kəpəz sirdaş olalı,
Ad-san qazandı Göy göl.
Zirvələrin nuruna
Baxdı qızındı Göy göl.
Sübhdə camalını gör,
Axşam cəlalını gör.
Şair xəyalını gör,
Sanki yazandı Göy göl.
Ellər çəkib gətirib,
Yolunda gül bitirib.
Göyçə gölü itirib –
Dərdli ozandı Göy göl.
Yorğanıdır duman-çən,
Suları diş mələdən.
Qəfil bir zəlzələdən
Ömür qazandı Göy göl.
Kəpəzdən Murovdağa
Döndərək gül-yaylağa.
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Gəlin köçürdün dağa –
Xəzər, qızındır Göy göl!...
X
Eşit deyirəm bunu,
Sınmasın eşqin oxu;
Bir əsgər məktubunu
Səmam,
təklikdə oxu...
Dinlə sevgi bacını,
Gözünlə odlar götür,
Bütün ağrı-acını
Gedər-gəlməzə ötür;
Eşqin bircə qanunu,
Həyatın bir sirri var:
Mən ölsəm, ay birdənəm,
Səninçün öləcəyəm.
Heç kəs gözləməsə də,
Sən gözlə,
gələcəyəm!
Bir parça Vətən bildik
Qazdığımız səngəri.
Bircə görə biləydin
Yağılarla döş-döşə
Sən bizim əsgərləri!
Yola salıb qürubu,
Ayıq açdıq səhəri.
Heç kəs izləməsə də,
Cəbhədən xəbərləri –
Sən izlə,
gələcəyəm!
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Tale şahin yaratdı
Bu ana yurda bizi,
Sanadı, sıraladı
Bu polad cərgəmizi.
Qartal kimi qıy çəkib
Biz qalxıb ucaldıqca,
Xain, qarı düşmənin
Çökdü titrəyən dizi.
Dünyaya namərd gəlib,
Çoxu istəməsə də
Bizim qələbəmizi –
Sən istə,
gələcəyəm!
Sinəmizdə əritdik
Düşmənin
oxlarını,
Yerdə qoya bilmədik
Ağbirçək anaların,
O qız-gəlinlərimizin
Alov kimi yandıran
Göz yaşlı ahlarını.
Al günəşlə bəzəmək
Yurdun sabahlarını.
Bizim borcumuz idi
Bir gün tale gülməsə,
Qəmlə vermə səs-səsə;
Göylərdə darlıq edən
O şəhid ruhlarını
Heç kəs səsləməsə də –
Sən səslə,
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gələcəyəm...
XI
Düşsün yer kürəsinə
Harayımız, sədamız –
Qoy bilsin doğma ellə,
Eşitsin el-obamız:
Görsünlər kimlər olub
Bizim Mete, Çingizxan,
O Atilla babamız!
– Ey Atilla, hardasan,
Yetiş otuz, əlli min
Yel qanadlı atlıyla,
Qəsbkar sözü nədir –
Bir xilaskar adıyla,
Dirilt bu Fransanı,
Əxlaqını təzələ;
Batdıq çirkab içində,
Ar getdi, namus getdi
Qız-gəlinin əxlaqı
İtdi şərab içində –
Ləngimə, ey Atilla,
Yetiş od qılıncınla,
Yetiş,
tez ol,
tez elə!
Onu zəhərlədilər
Bir əxlaqsız əliylə,
Kor qoyub güzarını.
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Bir də qalxıb gəlməsin
Bu yer üzünə deyə
Dunayda su altında
Qazdılar məzarını...
Mete, Mete, od Mete!
O Altaydan, Uyğurdan
Tərpənib tufan kimi
Çini adlayıb ötən.
Özünü – padşah etdi,
Şərqi –
xalqına Vətən.
Bəşərin dünyasına
Tanıtdı öz həddini.
Tək onun qorxusundan
Tökülüb çəkmədimi
Çinlilər
Çin səddini?!
Yadıma düşür, Allah,
O Şah babam Xətai;
Qılınc aldı əlinə
Döyüşdü
nur çilədi
Azərbaycan elinə.
Tarix qızmar şiş olub,
Yenə yandırır məni:
Öz türkü deyildimi
Dünyaları titrədən
Teymurləngin düşməni?!
Qoç Koroğlu deyirik,
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Özümüzü öyürük:
Qoy fələklər kor olsun
Candan qalxan tüstümə,
Gör Koroğlu gedirdi,
Ellər, kimin üstünə!
Hoydu, dəlilərim, hoydu,
Yeriyin meydan üstünə!
Havadakı şahin kimi
Tökülən al qan üstünə!
Koroğlu çəkəndə haşanı,
Bəylər edər tamaşanı,
Mən özüm Aslan paşanı,
Hərəniz bir xan üstünə!
Əqidəyə, anda bax,
Bax, belə talandı xalq,
Bax, beləcə qeyb olub,
Göylərə çəkildi haqq.
Kordu fələyin gözü?
Yenədəmi beləcə
Özümüz-özümüzü
Görə bilmirik niyə?
O boyda dastanımda
Bir kafirin, bir yadın,
Erməninin adı yox!
O vaxtdan inam itib,
Yolumda qanqal bitib –
Ürək halsız, təpərsiz,
Dünya
buz kimi soyuq...
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Epiloq əvəzi
Göylər kimi açıl, su kimi durul,
Nəyə vurulursan ürəkdən vurul.
Al bu dünyanı götür qoynuna
Eşqlə, sədaqətlə yaşa, ay Səmam!
Bir qara tarixdir 20 Yanvar,
Vətənin çox belə yaraları var;
Uçsun arzuların qoy qatar-qatar,
Dəyməsin biri də daşa, ay Səmam!
Özün ol, qovrulma sən azla-çoxla,
Yoxla inamını, dara çək, yoxla!
Düşmənin murazın gözündə saxla,
Çıxar arzusunu boşa, ay Səmam!
Pərvanə günlüdür şer yazanlar,
Amma yurda gülüb yol azan da var!
Düşsün quyusuna quyu qazanlar –
Haşa eləsindən, haşa, ay Səmam!
Sən el sevgisinin sorağına dön,
Ömrün söz ətirli varağına dön.
Şair Simuzərin çırağına dön,
Ömürü beləcə vur başa, ay Səmam!
Lənkəran – Bakı,
14-21 mart, 2000
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ATA
(Lirik poema)

Qəlbi, arzuları ocağa bağlı,
Sönməyən bir nurlu çıraqdı atam.
Nəvə-nəticəli, oğul-uşaqlı,
Sanki arxamızda bir dağdı atam.
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Sözü-söhbətində min dözüm, səbir,
Ömrə qayğıları düzər birbəbir.
Böyüklə böyükdü, pir olmuşla pir,
Saflıqda deyərsən uşaqdı atam.
Adı, təmizliyi ucaldıb onu,
Eşqi, əzizliyi ucaldıb onu.
Kim deyir, bu dünya qocaldıb onu,
Ötən gəncliyi tək lap çağdır atam.
Sevən qəlbimizdə, canımızdadır,
Dərya tək çağlayan qanımızdadır.
Hayana üz tutsaq yanımızdadır,
Başımız üstündə çıraqdır atam.
Ömürlük solmayan bir məhəbbətdir,
Bir kövrək arzudur, min xoş niyyətdir.
Dünəndir, bugündür, əbədiyyətdir,
Üzümüzə gülən sabahdır atam...
II
Bir az ağrıyırdı anamdan sonra,
Zor ilə gəlmişdi xəstəxanaya;
O ki yaşamışdı yol yora-yora,
İndi həsrət idi günəşə, aya.
Dönürdü başına ağ xalatlılar,
Bu nurda titrəyən bir çiçək idi.
Qayğı göstərməsə dünya dağılar,
– Hamıya od verən bir ürək idi.
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Sizə bu xəstəlik gəlməsin asan,
Həyat öz dostundan hesab çıxırdı.
Bu boyda dünyaya sığmayan insan
Bu dar çarpayıya necə sığırdı?
III
Ata dedim... dağlar gəldi
Gözlərimin önünə.
Vüqarı şax ulu dağlar
Sanki salam gətirmişdi
dağ vüqarlı atamın
dünənindən bu günə...
Ata dedim... dost ellərim
Dəyanəti, sədaqəti soraqlar.
Ata dedim... həsrət qəlbim,
övlad qəlbim
Dərya kimi, ümman kimi
Hey çağlar...
Ata dedim... mənlə birgə
Hönkürdü “Kərəmi” də!
Ata dedim,
Düşmənlərin ərəni də
Ər atamın gur səsindən
zar-zar ağlar!
...Fəqət, ömür karvanında
Yorulmuşdu bir qədər.
Ömrün yüyrək çaylarında
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Bulanmışdı,
durulmuşdu bir qədər.
Müdrik ata gözlərindən
Dumduru su axırdı.
Mən durmuşdum
qarşısında
Bir kainat – ərənin,
Zillənmişdi mənə bir cüt
doğma gözlər...
Min həsrətlə baxırdı.
O baxışlar külək kimi
Yelləyirdi ocağının
közünü;
Qanadırdı, dağlayırdı
ürəyimin közünü!
O yanmırdı... sönürdü,
Yox, yox, Allah, o təzədən
Bir ilahi qüvvə kimi
həyatıma dönürdü!
IV
Can yanğılı, kövrək-kövrək,
Əllərini uzadaraq titrək-titrək,
əllərimdən yapışdı.
Gözlərimin qora sıxan gilələri
bir-birinə qarışdı.
Mən görürdüm, bulud kimi
Doluxsunub özü də.
Dodağı tək titrəyirdi
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Bir vaxt müdrik kəlam deyən
dilindəki sözü də.
Allah, Allah! Necə qopdu
O pıçıltı dilindən:
“Əziz qızım, sənin üçün
darıxmışam yaman mən...”
Pıçıltısı gur meşənin
boranı tək gurladı,
Şimşək vurmuş palıd kimi
bihuş oldum, huşa getdim;
Mən diz çöküb qarşısında atamın
Yenə ona tanrı kimi
Səcdə etdim, səcdə etdim..
V
Onun canı ağrıyanda
Məni dərdə salan odur!
Deyəmmərəm mən yanıram,
Məni dərdə salan odur!
Mən tüstüyəm, yanan odur!
Tanrı verməyəydi kaş
Övladın nankorunu
Kimsə gəzir harın-harın,
O, qəm çəkir narın-narın
nəvələrin, balaların
Qadasını alan odur!
O var – mənəm oxşar yaza,
Onsuz dünyam batar yasa,
Mənəm ona şeir yazan,
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Qəm sazını çalan odur!
Sevə-sevə kədər olduq,
At ömrü qədər olduq.
Bizlər bəlkə gedər olduq,
Bu dünyada qalan odur!...
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IV kitab
ABLOŞKA
DAŞLARDA YADDAŞ MƏNƏM
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Simuzərli dünya
Hər insan bu dünyada ayrıca bir dünyadır.
Böyük dünyanın ayı, ulduzları, günəşi, dənizi, dağıdərəsi olduğu kimi İnsan dünyasının da ayı,
ulduzları günəşi var. Sinəsində şair ürəyi
gəzdirənlərin dünyası isə daha cazibəli, daha
gözəldir. Son illər şerləri ilə oxucuların diqqətini
cəlb edən Simuzər Nüsrətbəyli (Baxışlının) da belə
zəngin aləmi, dünyası var.
Artıq ikincimi, üçüncümü kitabını oxuyuram. Bu
“dünyaya” – Simuzərin poetik dünyasına varmaq
istəyirəm.
Bələdçim sevgidir. Şair sevgisi – dünyaya,
kainata, insanlara, Vətənə sevgi. Simuzər sevgisi.
“Sevənlər və Şər qarı” dastan-poeması mənə ulu
Nizaminin mənzum hekayələrini xatırlatdı. Bu gün
klassik poeziyaya, daha doğrusu, bu poeziyanın
yaşarı ənənələrinə müraciət etmək az qala
unudulub. Simuzər xanım adını çəkdiyim dastanpoemada Nizami yolunu seçib. Elə sonrakı – “İnsan
və yaxşılıq” dastan-poemasında da mənzum
hekayət forması seçilmişdir. Hər iki poemada Eşq,
Məhəbbət, insan sevgisinin böyüklüyü mövzu
seçilib. Simuzər xanım mövzuya əfsanəvi bir don
geyindirmiş,
məhəbbətin
ölməzliyini
poetik
misralara çevirmişdir:
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Sevənlər beləcə gülə, şadlana,
Dünya qəmdən deyil, eşqdən odlana.
Tanrı səxavətlə verib payını
Hər canlı tapıbdı sevən tayını.
Belədir baharın sirri, hikməti,
Qiymətə mindirər saf təbiəti.
Novruzda torpaq da, daş da dil açar,
Zəhərli ilan da eşqdən nur saçar.
Simuzər xanım bayatı da yazır. Məncə,
bayatıları oxuyub bayatı yazmır. Əksinə, bu
bayatıların neçəsi bizim əsrlər boyu ruhumuzda
yaşayan bayatılara qoşulacaq, əsl bayatı ömrü
yaşayacaq. Ancaq onu bilirəm ki, Simuzərin
bayatıları haçansa dodaqlarda səslənəcək mahnı
kimi.
Köç var, yaylağa gedər,
Köç var, sabaha gedər.
Bu – ahlar karvanıdı,
Arandan dağa gedər.
Əzizim, yar görünməz,
Yol-iz, hasar görünməz.
Yağı qəm zəngi çaldı,
Zəngibasar görünməz.
Necə kövrək, necə həzin, necə ağrılı
bayatılardır. İstər-istəməz 1988-1989-cu illərdə
Ermənistandan Azərbaycana zorla deportasiya
olunan yurddaşlarımız yada düşür.
Nəhayət, Simuzər Baxışlının “Dördlüklər”i və
“Rübailər”i haqqında. Bunlar da klassik ədəbiyyata
heyranlığın ifadəsidir.
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Uşaq hıçqırırsa... batıram yasa,
Könlüm qan ağlayır, uşaq sızlasa.
Güldürə biləydim dünyada kaş mən,
Harda bir kəpənək – uşaq ağlasa.
Gözəl şerdir. Qadın – ana ürəyinin
kövrəkliyindən, zərifliyindən su içib bu dörd misra.
Və Simuzərin bir şair kimi məziyyəti odur ki, o, heç
vaxt duyğularına, hisslərinə xəyanət eləmir.
Mən bu kiçik yazıda Simuzərli dünyaya baş
vurmaq istədim. Hər halda, siz də baş vurun.
Zərifliyə, kövrəkliyə, Simuzərli dünyaya.
Allah amanında!

Vaqif Yusifli
SEVƏNLƏR VƏ ŞƏR QARI
(Dastan-poema)
“Mehrabı eşqdir uca göylərin,
Eşqsiz, ey dünya, nədir dəyərin?”
Deyəndən bu sözü ulu Nizami,
Hələ pozulmayıb eşqin nizamı...
Anam söyləmişdi bu əfsanəni,
Yazmağa səslədi ilhamım məni.
Məhəbbət şərəfdir, sirli hikmətdi,
Sevinci-ağrısı tale, qismətdi.
Sevənə paklıqdı, aşiqə saflıq,
Bəxş edər bəndəyə zirvə, allahlıq.
Ölümə düşməndi, haqq-həqiqətdi,
Duyğulara qanad, ruha vüsətdi.
Ülvi eşqin sonu əbədi dastan...
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Qoruyub yaşadar insanı zaman.
Əski zamanlarda bir qarı varmış,
İçində sevgi yox, kinlə yaşarmış.
Evlər yıxmaq imiş işi-peşəsi,
Şər işdən artarmış onun nəşəsi.
Harda ki məhəbbət yuva qurarmış,
Qarı bu yuvaya tilsim vurarmış.
Görən gözü yoxmuş aşiqi, yarı,
El-oba deyərmiş ona şər qarı!
Bir oba var idi bağçalı-bağlı,
Sevincə məkandı – cənnət soraqlı.
Cavanlı, qocalı eşqlə yaşarmış,
Qışın çovğunu da burda baharmış.
Yalana, riyaya yer yoxdu burda,
Tanrının payıydı düzlük bu yurdda.
Bu gözəl məkanda, nurlu cahanda,
Göydə ay batanda, günəş çıxanda.
Bir oğlan sevirdi gözəl bir qızı,
Qız nə qız – dünyanın baharı, yazı!
Aya deyərmiş ki, sən məndən nur al,
Günəşə deyərmiş, mən gün, sən hilal.
Qoşa gəzərdilər çəməndə, çöldə,
Bir ruh yaşayardı iki bədəndə.
Oğlanın eşqdən qanadı varmış,
Qızın qədəmləri çiçək açarmış.
Onların eşqi tək əsirdi yellər,
Dayanıb tamaşa edirdi ellər.
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Qara buludların əsdi rüzgarı,
Bu növcavanları gördü şər qarı.
İçi məzarlıqdı, qəlbi də yəqin
Sevməyənə dərddi eşqi aşiqin.
Pislik ürəyini yandırıb yaxdı,
Şər qarı dünyaya hiddətlə baxdı.
Sevənin varlığı ölümdü ona,
Tilsimlə çatdırdı bir eşqi sona.
Qurudu gül-çiçək soldu, saraldı,
Elə bil dünyanı boran-qar aldı.
Sevgidən aşiqlər cana doydular,
Eşqin qılıncını qına qoydular.
Tilsimdən ürəklər məzara döndü,
Sanki sevməyiblər, eşq nuru söndü!
Qovuşa bilmədi vurğun ürəklər,
Qaldı gözlərində arzu-diləklər.
Ümid çilikləndi, qırıldı qanad,
Əzaba çevrildi onlara həyat.
Nə rahatlıq qaldı, nə firavanlıq,
Həsrətdə, ağrıda keçdi cavanlıq.
Əziz həmdəmləri göz yaşı oldu,
Eşqə ürəkləri başdaşı oldu.
Qapının ağzını kəsdi qocalıq,
Nə məhəbbət qaldı, nə də ucalıq.
Xeyirxah bəndəyə ilahi yardır,
Şərin də, xeyrin də hesabı vardır.
Vədəsi yetişdi, gəldi güzarı,
Gözlərin əbədi yumdu şər qarı...
Adamlar baxmadı soyuğa, qara,

310

Qarını qoydular soyuq məzara.
Dünyada yüz riya, min şər azaldı,
Yenə də mələkdən İblis dərs aldı.
Həyatda qanundu, pislik gedəndə,
Azacıq paklaşır pislik edən də.
Əməliylə yaşar dünyada insan,
Qiymətini verər onun yaradan.
Möcüzə baş verdi, bilinmir nədən,
Qarının məzarı alışdı birdən.
Qar da səpələndi, yağış da yağdı,
Şimşək çaxdı, sellər-sular hey axdı.
Qarının məzarı alovlanırdı,
Gecə də, gündüz də qəbir yanırdı.
Bir oğlu var idi əziz-xələfi,
Açammırdı o da sirri, kələfi.
Alışan gördükcə ana qəbrini,
İtirirdi bala qalan səbrini.
Çayları daşıdı, sönmədi məzar,
Bala dərdə düşdü, ağladı zar-zar.
Alovun al dili dönüb naləyə,
Qurbanlar ahıydı, qalxırdı göyə.
Sevinirdi kimi, gülürdü kimi,
Oğul çırpınırdı pərvanə kimi.
Şərin bu sonluğu tamaşa idi,
İnsanlıq, İblislik baş-başa idi.
Çarələr axtardı oğul dərdinə,
Diz çöküb yalvardı Peyğəmbərinə:
Nədir bunun sirri? – söylədi oğul,
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Yandı məzar kimi, göynədi oğul.
Səmadan səs gəldi, suçludu anan,
Torpağa od salıb şərindən zaman.
Onun məzarını qiyamətəcən,
Qurtara bilməzsən bu alovdan sən.
Çünki o cavanlar puç olub gedib,
Ömür baharları heç olub gedib.
Nakam qocalıbdı iki cavan, bil,
Ömür cavanlaşıb qayıdan deyil.
Dünya fırlanırdı, ömür keçirdi,
Son hökmü qocaman zaman seçirdi.
Ana günahını anırdı oğul,
Ana məzarı tək yanırdı oğul.
Baxırdı, dözmürdü alova-oda,
Şər qarı deyildi, anaydı o da.
Yaş töküb ağladı gözləri onun,
Dərddən alovlandı sözləri onun.
Soruşdu: hardadır indi bəs onlar,
Anamın sehriylə o qocalanlar.
Dedilər: bu sirrin əlacı birdir,
Ağrısı-acısı elə sənindir.
O nakam taleli aşiqləri sən,
Tapıb məzar üstə gətirməlisən.
Halallıq versinlər təmiz diləklə,
Səpsinlər qəbirə suyu ürəklə.
Sönəcək məzarın alovu həmən,
Sən də qurtararsan dərddən, kədərdən.
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Axtarıb gənc oğlan tapdı onları,
Gördü oğlan qoca... qızsa bir qarı.
Hörmət, ehtiramla təzim eylədi,
Açaraq qəlbini dərdin söylədi.
Yalvarıb-yaxarıb istədi əlac,
Sanki əl açmışdı köməksiz bir ac.
Bu həyat yaxşını yamandan seçir,
Böyüklərin dərdi övlada keçir.
Amansız ananın bəd əməlindən,
Zinhara gəlibdir oğul zillətdən.
Onun sözlərində üzüntü vardı,
Aşiqlər sakitcə qulaq asırdı.
Oğul dinləyirdi eşqin qəmini,
Sevənlər gizlətməz dərd aləmini.
Yadına saldıqca ötən illəri,
Ağ saçlar qoymurdu dinə dilləri.
Vüsalı, hicranı anırdı onlar,
Qocalıq çatsa da, yanırdı onlar.
Mümkünmü əlləşək fələklə, göylə,
Cavanlığı geri qaytarar, söylə?!
Əridik şam kimi gecə-gündüz biz,
Bir ovuc kül olub ocaq qəlbimiz!
Əfv edə bilmədi qarını onlar,
Qoy yansın bizim tək, dedi, cavanlar.
Bu cavab oğulu etdi mükəddər,
Diddi ürəyini, içini kədər.
Ölməz ümidindən bir şölə qaldı,
Diz çöküb süründü, o, çox yalvardı.
Sevənlər yumşaldı, sonda, nəhayət,
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Son sözü söylədi rəhm, mərhəmət.
Dedilər: qaytarın o yaz günləri,
Gənclik bağçasının açsın gülləri.
O gül sevgimizə qayıda bilsək,
Ülvi məhəbbətlə sevinsək, dinsək,
Həyat bizə yenə yar olsa əgər,
Ağarmış saçımız qaralsa əgər.
Qarını o zaman əfv edərik biz,
Kama yetişərsə nakam eşqimiz.
Tanrı Rəsulunun zamanı idi,
Aman Yaradanın amanı idi.
Adildi, müdrikdi, hikməti vardı,
Açıl buyursaydı, daş gül açardı.
Dözmədi pak eşqin kül olmasına,
Onların gül kimi hey solmasına.
Deyirlər: qocalar cavanlaşdılar,
Cavanlıq eşqiylə aşıb-daşdılar.
Qayıtdı, gül açdı xəzanlı illər,
Ötdü bağçalarda aşiq bülbüllər...
Dünya gözəlləşdi, həyat isindi,
Yer-göy məhəbbətlə danışdı, dindi.
Küləkli, kədərli illər sovuşdu,
Gənclər bir-birinə belə qovuşdu.
Qarının məzarı üstə gəldilər,
Torpaq bəs deyincə su çilədilər.
Məzarın alovu, atəşi söndü,
Təbiət dəyişdi, qış yaza döndü.
Dünya məhəbbətdən geyindi donu,
Simuzər, burdadır dastanın sonu.
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İNSAN VƏ YAXŞILIQ
(Dastan-poema)
“Dünyanın bəzəyi –
insan,
insanın
bəzəyi
–
yaxĢılıqdır”.
Nəsrəddin Tusi

Günəş göy üzünə bir yaraşıqsa,
İnsan yer üzünə min yaraşıqdır...
Zülmət gecələrdə ulduzlu göylər,
İşıqlı dünyadan görən nə söylər?
Olub-olacaqdan, daha nələrdən
Minlərlə axşamdan, min-min səhərdən,
Qoca əsrlərin açar sirrini,
Düşünər-daşınar bir loğman kimi.
Ülvi eşq nədir, məhəbbət nədir?
Sevgisiz bir həyat puç əfsanədir.
İşığa vurğunsa bütün canlılar,
Nurlu gecənin də öz dünyası var.
Yaradan hökmünü verib insana,
Bəndə də ulduz tək gəlib cahana.
Ulduzsan, ey insan, işıqla yaşa,
Öz ulduz ömrünü halal vur başa...

Bir bahar çağıydı... gülşənli bir bağ,
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İlahi cənnətdən verirdi soraq.
Gül-çiçək içində üzürdü hər yan,
Elə bil sevgidən bihuşdu dövran,
Kollar mehxoş olmuş, çiçəklər əlvan.
Deyirdin mələklər göydən enmişdi,
Kainat məst olub sehrlənmişdi.
Cəh-cəh vurur bülbül güllü budaqda,
Yetim görünürdü hicran bu bağda.
Bütün canlıların eşq aləmiydi,
Bu bağ vüsal dəmi, hicran qəmiydi...
Dövranın belə bir gözəl çağında,
Aşiqlər gəzirdi sevgi bağında,
Gəzirdi həsrətdən, qəmdən xəbərsiz,
Tək onlar deyildi gülən-sevinən,
Gözündə, sözündə eşq şölələnən;
Nə qədər canlı var eşq havasıyla
Bu bağda, şadıydı öz tanrısıyla.
Zərrəylə verməyə ömür dadını,
Yaşada əbədi eşqin adını.
Sevənlər beləcə gülə, şadlana,
Dünya qəmdən deyil, eşqdən odlana.
Tanrı səxavətlə, verib payını,
Hər canlı tapıbdı sevən tayını.
Belədir baharın sirri, hikməti,
Qiymətə mindirər saf təbiəti.
Novruzda torpaq da, daş da dil açar,
Zəhərli ilan da eşqdən nur saçar.
Şərin də açılar xeyirlə gözü,
Şairin danışar qələmdə sözü;
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Dünyanın nizamla düzən vaxtıydı,
Quşların danışan, gəzən vaxtıydı.
Sevən qara ilan, aşiq ağ ilan,
Bağa çıxmışdı sürərək dövran.
Gül-çiçək içində gəzib-dolanır,
Sevdadan ürək də od tutub yanır.
Gözlər danışanda söz nəyə lazım?
Eşq olan yerdə göz nəyə lazım?
Xoşbəxtin yadına düşməz dərd, bəla,
Qəm nədir, ağlına gələrmi? Əsla!
Həyat həyatdırsa, öz qanunu var,
Adi təsadüfdən dünya puç olar!
İlanın quyruğun tapdasan əgər,
Şah da olsan başın acılar çəkər.
Ağıldı, hikmətdi bəlaya sipər,
Mürəkkəb həyata müdriklər dözər.
İnsan əşrəfidir Yerin əzəldən,
Gərək ehtiyatı verməsin əldən.
İnsanlar dəyişmir, dünya hamandı,
Təkcə Süleymani-taxtı-zamandı...
...Gəzirdi nişanlı oğlan qızıyla,
Sanki Günəş idi ay-ulduzuyla.
Dəydi gözlərinə oğlanın bu an,
Sevişən aşiqlər... ağ, qara ilan.
Özünü itirdi, az qaldı çaşa,
Oğlan ixtiyarsız əl atdı daşa.
Qorxaraq, ürkərək atdı onlara,
Ağ ilanın ömrü geyindi qara.
Növrağı pozuldu qara ilanın,
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Ömrü müsibətdir yarsız qalanın!
Dərd öz toxumunu insanda əkir,
Hər canlı özünün qəmini çəkir.
Dünyanın mürəkkəb hikməti çoxdur,
Vədi də az deyil, vəfası yoxdur.
Namuslu yaşamaq deyildir asan,
Ömrü yaxşılıqla başa vurasan...
Ay keçdi, il keçdi, yetişdi bir gün,
Oğlanın evində başladı düyün.
Əzəldən belədir elin qaydası,
Əzizdir, uludur böyük duası.
Tanrının elçisi deyib gülərmiş,
Onlarla sevinci yarı bölərmiş.
Qisməti olarsa duası onun,
Deməli, xoşbəxtsən, xeyirdi sonun.
Bəydadaş atası sevinclə getdi,
Rəsulu məclisə o dəvət etdi.
Həyatın dadını dəyişir illər,
Ömrü əldən alır ötən fəsillər.
İnsan pərvanədir, yaşayır bir an,
Ömür tanrıdandır, hakimi zaman.
Qəzavü-qədərdən qaçmaq nə çətin,
Yar olsun taleyin, sənə qismətin.
Həzrəti Peyğəmbər olmadı gülşad,
Bəyin atasını etmədi dilşad.
Söylədi məclisə gələ bilmərəm,
Şadlığın sonunda görürəm ələm.
Bala qismətini gəl soruşma sən,
Toya yaraşıqdı oynayıb gülən.
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Həyatın deyilməz çoxlu sirri var,
Sizin o məclisdə yerim dardı, dar.
Mənə bəlli sirri qoy söyləməyim,
Ailənin toyunu yas eyləməyim.
Kəsildi atanın sanki kələyi,
Yalvardı, dil tökdü onun ürəyi.
Diz çöküb dedi ki, mənə bəyan et,
Gecə nə olacaq, sirri əyan et...
Ulu söz mülkündən gül-çiçək dərdi,
Allahın elçisi təskinlik verdi.
Söylədi: sözümü demə heç kəsə,
Səbr elə, gözlə, qoy düşməsin səsə.
Heç kəs qəmlənməsin, unutma bunu,
Qüssəyə dönməsin büsatın sonu.
Əsas şərtim budur, ey bəy atası,
Bu sirri duymasın bəyin anası!...
Bir xəta olubdu bəyin əlində,
Bülbül diyarında, güllər elində.
Balan suç işləyib sevgi bağında,
Əbədi yatacaq bəy otağında...
Deyirlər, o gecə bir zindan oldu,
Atanın gözündən axan qan oldu.
Ağzını açmadı, söz söyləmədi,
Sirri canda çəkdi, faş eyləmədi.
Gəldi gözəl səhər xoş nəfəsiylə,
Atası ah çəkdi qəm naləsiylə.
Oğul gərdəyinə dərdli gəlirdi,
Odlu göz yaşıyla xalı sərirdi.
Dərdlə yandırırdı onu xəyalı...
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Bu zaman qapıdan çıxdı əyalı.
Ana qarşıladı onu hörmətlə,
Açdı ürəyini şirin söhbətlə:
– Şükür, gözün aydın sənin, ay kişi,
Mən özüm topladım, yığdım hər işi.
Gözəl bağçamızdan çiçəklər dərdim,
Oğluma, gəlnimə bir çələng hördüm.
Atanın gözündə sevinc parladı,
Ağrısı çəkildi, dərdi qalmadı.
Pərvərdigarını yada gətirdi,
Düşündü: görəsən, bəs bu nə sirdi.
Dərd verdi ona bu oğul toyu –
Kədər həmdəmiydi onun toy boyu.
Düşdü doğma yurdun seyrəngahına;
Üz tutdu Rəsulun pir dərgahına.
Söylədi: – agah et məni, ya rəbbim,
Dağlardan ağırdı qəlbimdə dərdim.
Mən arzu-kam ilə qurdum toy-büsat,
Bəs niyə üzümə gülmədi həyat?
Gözümü yummadım dərdin ahıyla,
Əlləşdim sübhədək fələk çarxıyla.
Söyləyin, can evim əsir bu sirdən,
Ölüb o dünyanı artıq gördüm mən,
Şükr olsun Allaha, oğlum salamat...
Nə bəla, nə filan... bir mənə anlat.
– Sakitləş! – söylədi Rəsul, – ey qoca,
Can üzüb qəmlərə qərq olma bunca.
Gedərsən oğlunun bəy otağına,
Gözlə, gələcəyəm sirr sorağına...
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Padşah-Süleymanım...müdrik, hikmətli,
Həm güclü-qüdrətli, həm kəramətli...
Dünyada nə qədər heyvanat varsa,
Səmada, quruda, suda yaşarsa –
Fərqi yox, dilini bilərdi bütün,
Quş dili biləndi adı bununçün...
Bəy, gəlin ayaqda müntəzir durdu,
Həzrəti Peyğəmbər təşrif buyurdu.
Elat bu gəlişdən xoş əhval duydu,
O, bəy balıncını kənara qoydu.
Balıncın altından bir ilan çıxdı,
Heyi qalmamışdı, taqəti yoxdu.
Soruşdu: ey ilan, söylə görüm sən,
Balıncın altında nə eyləyirsən?
Sənin yurdun-yuvan torpaq qatıdı,
Evin-yatacağın daşlar altıdı.
Bəs, balınc altında niyə yatmısan,
Bu şirin gecəyə zəhər qatmısan?
İlan söylədi ki, ya Rəsul-Allah,
Burda yox günahım bir damcı, vallah!
Mənim insanlarla işim yox idi,
Ürəyim sevdalı, nəfsim tox idi.
Sevgilimlə qoşa gəzirdik bağda,
Bir ziyan görmürdü bizdən bir tağ da.
Yarımla qoşaydıq o gün ikimiz,
Toy günümüz idi, xoşbəxt idik biz.
Bax, bu cavan oğlan yoluma çıxdı,
Durduğum yerdəcə evimi yıxdı.
Gözəl nişanlımı qətlə yetirdi,
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Bəxtiyar ömrümə dərd-sər gətirdi.
O gündən söz verdim, toy günü gələm,
Ən məsud gününə salam vay-ələm.
Elə ki, bəzəndi bəyin otağı,
Mən çox gözləmişdim, axı, bu çağı.
Xəlvəti balıncın altına girdim,
Əfsus ki, fələkdən yamanlıq gördüm.
İri bir qara daş ağzımda qaldı,
Güclü bir qızdırma canımı aldı.
İmkan da tapmadım yerimdən qalxam,
Balıncın altından sürüşəm, çıxam...
Belə də bəxt olar məgər həyatda,
Qaldı zəhərim də dilimin altda!
Budur mənim üçün əsl qiyamət,
Düşmənim sağ qaldı – budur fəlakət...
Həzrəti Süleyman: buyurun, deyə
Üzünü çevirdi gəlinlə bəyə, –
Söyləyin, bu axşam nələr baş verib,
Xoşbəxtlik bacadan nə sayaq girib.
Zəhərdən, ölümdən qurtarıb sizi,
Almayıbdı sizdən sevincinizi?
Bu sirr açılanda bəylə gəlinə,
Yarandı ələmli, acı bir səhnə.
Titrədi dilində bəyin sözləri,
Sanki hədəqədən çıxdı gözləri.
Heyrətlə göylərə dua eylədi,
Böyüksən, adilsən, Tanrım, söylədi.
Min şükür eylədi təzə gəlin də,
Tutub saxlamışdı nəzir əlində.
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Tanrı öz rəhmini eyləsin əta,
Nagahan heç əldən çıxmasın xəta.
Sanki işıq gəldi bəy gözlərinə,
Belə davam etdi o, sözlərinə:
– Bir kimsəsiz döydü pəncərəmizi,
İmdad diləyib də çağırdı bizi.
Cındır içindəydi, yoxdu taqəti,
Qalmışdı sümüyü, getmişdi əti.
(Aclar imdad dilər olar təpərsiz,
Toxlarsa yaşayır bundan xəbərsiz!
Yaxşılıqla vuran ürəklər ki var,
İmkansız olana həyandı onlar.)
Sevimli gəlinim zifaf gecəsi,
Yardımsız qoymadı köməksiz səsi.
Atası evindən gələn libasdan,
Nənə sandığından çıxan mirasdan
Yığaraq, siniyə bir xonça tutdu,
Onun gözlərində yaşı qurutdu.
Gələn toy payından qoyduq ikimiz,
Ona əl uzadıb, həyan olduq biz...
Gətirsən xeyirə, haqqa sən pənah,
Qalmaz bu dünyada nə şər, nə günah.
Köməksiz insanı siz edəndə şad,
Bəxtiniz gül açıb olacaq gülşad.
Namaz üstə olub yəqin anan da,
Bəylik otağında şamlar yananda.
Xeyir səmalardan ərməğan gəlib,
Səni qara şərin əlindən alıb.
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Tanrıdan payınız qızdırma olub,
Qaraca ilanın canına dolub.
Bəxş etdiyiniz bəylik xonçası,
Olub zəhər üstə bir daş parçası.
Səxavət qurtarıb səni ölümdən,
Gülü ayırmayıb öz bülbülündən!
Tanrı bəndəsinə yarsa cahanda,
Şərin məlalı da yan keçər onda.
Yaxşı əməlinlə yetərsən ada,
Sovuşar ömründən bəla, xəta da.
Süleyman ilana ərz edib dedi:
– Yaxşı, sənin arzun, diləyin nədi?
Bəlkə cavanları bağışlayasan,
İki sevən qəlbi alqışlayasan?
Açdı nəvazişlə gözünü ilan,
Çox qəti söylədi sözünü ilan:
– Nə qədər illərim kədər-qəm əkər,
Dərdim zəhərimdə bəlalar çəkər?
Dəryada batdıqca yelkənsiz gəmim,
Dağlardan da ağır olacaq qəmim.
Həsrətlə yaşayıb ömür sürürəm,
Qismətimdən qara günlər görürəm.
Çəkmə nəzərini mən qaragündən,
Sevgili yarıma qaytar məni sən.
Əgər cana gəlsə saralmış gülüm,
Sözümü eşidər zəhərli dilim.
Gücünü topladı ulu Süleyman,
Göylərdən enmədi yenə də aman.
Dedi: axtarıb tap nazlı pərini,
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Gətir onun quru sümüklərini...
Gedən ayrılmışdı ömür köçündən,
Tapıb gətirdilər otlar içindən.
Rəsul rəhm dilədi Tanrı gücündən,
Ərməğan istədi İlan bürcündən.
Tanrı, elçisini etmədi peşman:
– Dirilik suyundan içsin qoy ilan.
Dirilik suyunu səpdi ilana,
Ağ ilan təzədən gəldi cahana.
İlan cana gəldi, möcüzə budur,
Açılmaz sirlərlə dünya doludur.
Yaradan hikməti... Peyğəmbər gücü,
Hikmət-xəzinədən yalnız bir inci...
Qara ilan ona təşəkkür etdi,
İlanlar can-cana sarmaşıb getdi.
Baş əydi Rəsula bəylə gəlin də,
Ana ağlayırdı yaylıq əlində.
Nitqi qurumuşdu yazıq atanının,
Çıxmışdı əlindən dərdin, xətanın.
Ömrün budağına məhəbbət quşu
Qonmuşdu, qəzadan uzaqdı başı.
Qayğısız-qayğısız cəh-cəh vururdu,
Sevənlərə eşqdən yuva qururdu.
Dünyada nə qədər sevən ürək var,
Əbədi dastandır – həmişəbahar.
Olmasın heç kəsin toy günü qara,
Görməsin məhəbbət qafildən yara.
Şad görək, xoş görək bəylə gəlini,
Sevinclər bürüsün sevgi elini.
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Kim hörmət eləsə el adətinə,
Yetəcək hər zaman səadətinə.
Qapına gələni naümid etmə,
Yaxşı iz qoymasan dünyadan getmə.
Yaxşılıq insanı qurtarar dardan,
Məhəbbət yaşadır bəndəni hər an.
Yaradan da sevir aşiqi, yarı,
Simuzər də yazdı bu dastanları.

SÖZÜN ÖZÜ YANDIRMAZ,
SÖZÜN KÖZÜ YANDIRAR.
BAYATILAR
Gözlərdəki yaş mənəm,
Hər daşa yoldaş mənəm.
Yaddaş var – daşa dönüb,
Daşlarda yaddaş mənəm.
Ey ümidsiz, bəri bax,
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Göndər qəbrə şəri, bax.
O qönçə zülmətlərin
Açıldı səhəri, bax!
Kimlər harda yurd saldı,
Mənimki oda qaldı.
Tüstüm çəkilib getdi,
Od idim... o da qaldı!
Köç var, yaylağa gedər,
Köç var, sabaha gedər.
Bu – ahlar karvanıdı,
Arandan dağa gedər.
Əzizim, yar görünməz,
Yol-iz, hasar görünməz.
Yağı qəm zəngi çaldı,
Zəngibasar görünməz.
Əzizim, belə dağı,
Dərdinə bələ dağı.
Sevinc köçə qoşulsa,
Neylərəm şələ dağı?
Əzizim, solda-sağda,
Qan donub Qarabağda.
Bu köç Arazı keçdi,
Borandı Ağrı dağda.
Əzizim, dağa bağlı,
Bağbanım bağa bağlı.
Ağac məndən qeyrətli –
Qaldı torpağa bağlı!
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Çiçəkləndim yaz kimi,
Ucaldım avaz kimi.
Saz aldım, çaldı ancaq
Həyat məni saz kimi.
Taleyimdən razıyam,
Mən qəmə tamarzıyam.
Paxıl! Zülmətlə yaşa,
Mən günəşin qızıyam.
Bəxtin səhəri mənəm,
Barı-bəhəri mənəm.
Şeir yazan qızların
Ən bəxtəvəri mənəm!
Bülbülsüz xəzandı çəmən,
Yetimdi şairsiz Vətən.
Yurdun ötən dili olsan,
Zinətlərə bürünərsən.

Açıla bilməz dövran,
Boynunu bursa zaman.
Eşq olmayan həyatda,
Gülə bilərmi insan?
Dosta bağlan, dosta vurul,
Bulaq kimi saflaş, durul.

328

Gədalara bəy olunca,
Ərənlərə olasan qul!
Haram tikə yemədim,
Gədaya bəy demədim.
Eşqimi ucaldıbdı
Əhdə vəfa əməlim.
Ana eşqi dənizdi,
Göz yaşı tək təmizdi.
Vətən də Ana kimi
Müqəddəsdi, əzizdi.
Qınama gəl fələyi,
Yoxsa eşqin diləyi.
Unudarmı Simuzər,
Şer adlı mələyi?!
Uçsam səma qucağına,
Çatsam Tanrı ocağına.
Atma məni, kəsmə məni,
Qonsa gülüm budağına.

Hazıram eşq möhnətinə,
Vəfasına, ismətinə.
İncimə gəl, küsmə məndən,
Dözəmməssəm həsrətinə.
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Sinəm dönüb eşq mülkünə,
Baxmaz sisə, baxmaz çənə.
Dağlar, mənə yol, iz verin,
Qalxım həsrət zirvəsinə.
Dağlardan düzə baxdım,
Bir gözəl üzə baxdım.
O gözəlin gözündə,
Min bir ulduza baxdım.
Dünyada nə çox sərvət,
Qiymətlisi məhəbbət.
Ey dost, qismətin olsa,
Bil ki, budur, səadət.
Üzük üstə qaş idi,
Gözlər dolu yaş idi.
Böldülər yaşla daşı,
Mənə düşdü göz yaşı.
Sənsiz gələr yaz aram,
Göz qırpsam qan yazaram.
Sənsizəm, kimsəsizəm,
Bu dünyadan bezaram.

İpək qurdu kimi hey,
Dərddən hördüm barama.
Hördüyümdən boğuldum
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Özgə yerdə arama.
Can qurbandı qanana,
Eşq oduna yanana.
El məni qınamasın,
Mən yanmışam yanana.
Haqq kəlmə haqdan gələr,
Nahaq sözə kül ələr.
Sən haqqın yolunu tut,
Allah nahaqla bilər.
Eşqin vüsala çatsın,
Könlün qəm yükün atsın.
Sevginin qədrini bil,
Səni daim yaşatsın.
Ürəyimin yağı yar,
Zirvəsi, həm dağı yar.
Eşqim dumana düşüb,
Gəl, dağı, dumanı yar.
Dağ başında qaladı,
Dərdin məni taladı.
Bilmədin, əzabların
Köksümdə od qaladı.

Ay mənim yanan könlüm,
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Qayğıyla dolan könlüm.
Unut mənim dərdimi,
Sevincə qalan, könlüm.
Demə həyat heç olur,
Ömrün, günün puç olur.
İzin qalır, Simuzər,
Təkcə cismin köç olur.
Laylalarda yat, gözəl!
Söz gölündə bat, gözəl!
Sözü söz bazarında
Bal yerinə sat, gözəl!
Söz gözlərin məhsulu,
Həm qurudu, həm sulu.
Quru söyləsən sözü,
Olarsan onun qulu.
Söz qulağın dadıdır,
Məhəbbət övladıdır.
Söz ilhamın açarı,
Söz qəlbin qanadıdır.
Sözü, gözəl, gözlə de!
Gözəl söylə, gözəl de!
Üz gizləyib söyləmə,
Desən açıq üzlə de!
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Ağlayan torpağa bax,
Yurdumda yana çıraq.
Saralan yarpaqlar da,
Sevincdən verə soraq!
Fərruxdağın sinəsi
Soraqlar ana səsi.
Burda qana batıbdır
Kamandarın sinəsi.
Qartalların hardadır,
Tərlanların sardadır.
Natəvanın, Zakirin
Məzarları dardadır.
Əzizim, yandı könlüm,
Od tutub yandı könlüm.
Sən vəfasız olsan da,
Hey səni andı könlüm.
O gözəl naz eylədi,
Nazı da az eylədi.
Gözlərin elə süzdü,
Qışı da yaz eylədi.
Mən aşiq, sarı bülbül,
Görməsin xarı bülbül.
Fəqan edib axtarır,
Bağlarda yarı bülbül.
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Bülbülün gül həsrəti,
Güldədir bil həsrəti.
Neyləsin, sızlar bülbül,
Güldədir gül həsrəti.
Bağların şahı bülbül,
Şahların ahı bülbül.
Gül xəzana düşəndə,
Çağır Allahı, bülbül.
Əzizim gül bağında,
Gül açar gül bağında.
Yarın vəfasız olsa,
Yenə gül, fərağında.
Əzizim, mənim oldu,
Qəm, qüssə mənim oldu.
Vəfasız yara, vallah,
Saf eşqim qənim oldu.
Əzizinəm, bar idi,
Bağ içində var idi.
Bağçamızdan gül dərən,
O vəfasız yar idi.
Dünya xoş avazlıdı,
Həyat yaman nazlıdı;
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Çox öyünməsin bahar,
Qəlbim ondan yazlıdı.

Nifrəti, kini unut,
Özün-özünü ovut.
Qəlbin əgər qəmlisə,
Üzünü bahara tut.
Nə xoş... sizdən bizəcən,
Çiçək çıxıb dizəcən;
Bu yol uzanıb gedə,
Bakıdan Təbrizəcən.
Xoşdur dinsə elimdə,
Hər ev bahar dilində.
Hər nəvə bir xonçadı
Nənəsinin əlində.
Hər sonda əzəl olur,
Yarpaq da xəzəl olur;
Simuzər, söz yazanlar,
Əbədi gözəl olur...
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MƏHƏBBƏT
SƏNĠNÇÜN
BĠR
ƏYLƏNCƏDĠR,
MƏNĠMÇÜN
ÖLÜMDƏN
HƏYATA
KÖRPÜ.
DÖRDLÜKLƏR
Sevincdi, kədərdi, ahdı məhəbbət,
Duyğular içində şahdı məhəbbət.
Mənimsə qəlbimin bircə sözü var:
Tanrı alqışıdı, vallah, məhəbbət.
Eşqin hüzuruna divanə gəldim,
Duydum, sevə-sevə fəğanə gəldim.
Sən məndən ötəri doğulduğun tək,
Mən də səndən ötrü cahanə gəldim.
Uşaq hıçqırırsa... batıram yasa.
Könlüm qan ağlayar uşaq sızlasa.
Güldürə biləydim dünyada kaş mən,
Harda bir kəpənək – uşaq ağlasa.
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Astaca səmada günəş əyilir,
Ömrün bir köç edən günü səyirir.
Bir ömür ötüşür, biri gələcək,
Kədərdən, sevincdən süfrə sərəcək.
Yan keçmə gəl, bu dünyanın qəmindən,
Yanan qəlbin ilahidən payı var.
Qəmsiz ürək uzaqdı eşq dəmindən,
Baxma onun boş küyü var, hayı var!
Həsrətləri biçin-biçin biç, könül,
Ürəyimdən axan eşqi iç, könül.
Məst olginən çin arzular bağında,
Bu dünyanın sevgisindən keç, könül!
İstəsən yaxına, ya da uzağa,
Yükləsən kitabı uzunqulağa –
Yükün altındakı üstündəkindən
Şərəfli görünər, bənzəyər dağa.
Ucalar hər millət mədəniyyətlə,
Ağılla-kamalla, həm də qeyrətlə.
Pis-yaxşı, ötüşən hər tarixi sən
Danma, damğalama özünə qəsddə.
Çadrasını atanı xanım eylədilər,
“Azad qadın” deyə dastan söylədilər.
Tuncdan heykəl yapıb, zirvə dedilər,
Millətin atlasını bəs neylədilər?
Səni xoş günündə danandan qorun,
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Dinindən, eşqindən dönəndən qorun.
İnanma, yalmanan ilan dilidir,
Əhdi boş, tüstüsü yalandan qorun.
Bu dünya bir yalan taxtım, ağladım,
Ayrılıq əbədi baxtım, ağladım.
Axar bulaqlara yazığım gəldi,
Sonra da özümə baxdım, ağladım.
Eli tut, özünü gətirmə dilə,
Ocaqsız közünü gətirmə dilə.
Yana bilmirsənsə, günah kimdədir,
Məhəbbət sözünü gətirmə dilə.
Elimdə bülbül tək ötən olaydım,
İmdada, haraya yetən olaydım.
Ey Vətən, yolunda can qurban verib,
Mən də bircə parça Vətən olaydım!
Qismətim əhdimə yetirdi məni,
Eşqin dəryasında itirdi məni.
Yağı şəhid bildi çıxdı sonuma,
Yurdum şahid kimi bitirdi məni.
Aləmdə sevgidən min haray, səs var,
Yanğı var, həsrət var, coşan həvəs var.
Simuzər, Leyliyə çox küsənmə gəl,
Sənə də Məcnun tək vurulan kəs var...
Baharın gəlişi – fəsil qaymağı,
Dadı Qarabağın damağındadır.
Elimin-obamın güllü yaylağı
Vətən həsrətində, sorağındadır.
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Vətən deyir: əriyəydi buzlarım,
Toy quraydı oğullarım, qızlarım.
Puç olaydı həm qəm bağı, həm yağı,
Dillənəydi məclisimdə sazlarım.
Fəxr edər igidlər Vətən adıyla,
Ana çörəyiylə, sevgi dadıyla.
Zirvəli dağlardan vüqar bağlayar,
Ucalar öz qartal qanadlarıyla.
Dünyada xəzinə, ən böyük sərvət,
Sevilən gözəldə ola məhəbbət.
Yanar zərrə-zərrə, sirr verməz yada,
Əbədi ürəkdə qala məhəbbət.
Söz diləkdi, üz güləydi dedim mən,
Bu diləkdən, bu sözlərdən keçəsən.
Göz güləydi – düz güləydi dedim mən,
Bu gözlərdən, bu düzlərdən keçəsən...
Ürəyin kədərlə, qəmlə dolmasın,
Eşqin bağçasında gülün solmasın.
Hicran şaxtasında donanda gülün,
İsinib əğyara vüsal olmasın.
Sənin həsrətinlə yananda ürək,
Dəniz təlatümlü olasan gərək.
Qəlbə məhəbbətin dalğalarında,
Həzin nəğmə kimi dolasan gərək.
Eşqdən alışan, yanana qurban,
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Həsrəti vüsal edən, hicrana qurban.
Aşiq sevincini tapsa kədərdə,
Yaşayar, eşq adlı canana qurban.
Bu ömrün qədrini biləsiyəm mən,
Həsrət badəsini siləsiyəm mən.
Yolunda min dəfə ölsəm də, gülüm,
Dünyaya təzədən gələsiyəm mən.
Nə varsa dünyanın gümanındadı,
İnsanın eşqində, imanındadı.
Sabahın min eşqi əl eləsə də,
Ürək ötənlərin ümmanındadı.

Əlçatmaz üfüqdür ötən dünənim,
Şərəfim, qeyrətim, qəmimdi mənim.
İndi xəyallarda lövbər salsa da,
Üzü sonsuzluğa üzər bu gəmim!
Eşqin, məhəbbətin varmı əvəzi,
Ürək eşitməzmi bu gözəl səsi?
İnsanlıq tən tutar daşa, kəsəyə,
Sevgisi, həsrəti olmayan kəsi!
Layla ətiriylə qoxsun nəfəsin,
Duyğular şövqündən ucalsın səsin.
Yaşasan bu istək, bu məramla sən,
Əbədi sənindi arzun, həvəsin.
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Boyundu boy verən boylar içində,
Uca tut soyunu soylar içində.
Səsləsin həmişə məhəbbət səni,
Axmasın göz yaşın vaylar içində.
Ən müqəddəs paydı paylar içində,
Vətənin hayıdı haylar içində.
Simuzər, hədəfi elə nişan al,
Yayın üz ağartsın yaylar içində.
Bir şair gələrsə yerin üzünə,
Nur düşər neçə min şerin üzünə.
Sehrli ulduzlar yanar, parlayar,
Noğul tək səpilər xeyrin üzünə.

Yaşayar yandıqca göydə ulduzlar,
Əlvan xalı olar çiçəkli düzlər.
Dünya yuxusundan qəfil oyanar,
Açılar heyrətdən tutulan gözlər.
Dağlar ki təzədən ucalan deyil,
Sönməz məhəbbət ki qocalan deyil.
Alış alovuna saf məhəbbətin,
Enən eşqinə ki, alçalan deyil!
Hörmət şərəfinə məhəbbət olar,
Məhəbbət var olsa, hörmət ucalar.
Bu uca zirvədə bir yerin olsa,
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Kim deyər, Simuzər, insan qocalar?!
Bürün libasına həya tülü tək,
Ömür bağçasının qönçə gülü tək.
Açılsın sevginin zərif çiçəyi,
Oxu, səsin gəlsin, eşq bülbülü tək.
Həyalı, ismətli bir gəlin olsa,
Eşqindən dəyanət təməlin olsa.
Tükənməz, Simuzər, odun-alovun,
Sədaqət, məhəbbət əməlin olsa...
Bu çay nə çaydı ki, o çağlamasa,
Bu ney nə neydi ki, o ağlamasa?
Vallah, bu dünyadan köçüb gedərdim,
Məni insanlara eşq bağlamasa.
Ay göyə gözətçi, qoy o yatmasın,
Haqqın adil səsi itib-batmasın.
Duyğusuz ürəyə peşədi qeybət,
Simuzər, sən ucal, sənə çatmasın!
Dostsansa, sadiq ol, daim sal yada,
Dostluğun əzmini düşmənin bilsin.
Bu yolda qarşını kəsən olsa da,
Duz-çörək o kəsi yolundan silsin.
Babalar düz-çörək, duz-çörək deyib,
Haramı halaldan ayırıb yeyib.
Araya düşsə də nə qədər sərhəd,
Dostluq hasarını düz hörək deyib!
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RÜBAİLƏR
Qəlbimi bürüyən məhəbbət seli,
Kükrəsin, çağlasın, qoy daşsın barı.
Dolaşsın dünyanı, bürüsün eli,
Xəfif dalğalarda oyatsın yarı.
Bağçada çiçəklər tutanda qərar,
Ətirlər səpilib dünyaya dolsun.
Təbiət gözəli – solmayan bahar,
Sevgi dünyasında həmdəmim olsun...
Arzum arzuların boyatı olub,
Qəlbimə sığınan bayatı olub.
Qəmin ürəyimdə bəy atı olub,
Məni sənsiz görüb, deyəsən, ana!...
Ömür asılıbdı vaxt divarında,
Şirin həyatımın baxt divarında.
İlimin, günümün saatı olub,
Məni sənsiz görüb, deyəsən, ana!...
Təzəcə qönçə tək bitirdim, gülüm,
Ağıla, kamala yetirdim, gülüm.
Mən səni axtarıb, səni tapanda
Bəs niyə özümü itirdim, gülüm?
Dünyada qurulu çox taxt olubdu,
Hərənin tacında bir baxt olubdu.
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Dünyanın dərdini çəkənlər nə vaxt
Çəkməyənlər qədər xoşbəxt olubdu?
Nə çox can atırıq gülməyə, niyə?
Vaxt çatmır göz yaşı silməyə, niyə?
Ay batır dünyaya Gün çıxarmağa,
Çay axır dənizdə ölməyə, niyə?
Qaralan buludlar udub göyləri,
Belə söyləmişdi nadan, sərsəri.
Mən isə kövrəlib dedim ki, ruhsuz,
Ayrılıq ahıdı, tutub göyləri.
Qəbristan bürüyüb bütün cahanı,
Bəs niyə ayıltmır görən insanı?
Niyə qəbristandan geri dönən kəs,
Elə güman edir, qurtardı canı?
Sən dedin: Anadı vətən yarına,
Baş əyək vətənin bayraqdarına.
Mən dedim: öləndə uğrunda ölüb,
Qarışa biləydim torpaqlarına.
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VI kitab
ABLOŞKA
SƏNUBƏR
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Öz qəlbinin iĢığında
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Əziz oxucu!
Hər bir yeni kitabın ömrə, həyata açılan
təzə bir pəncərə olduğunu, yəqin ki, sən özün
də çoxdan bilirsən. Kitabsız ev günəşsiz dünya
kimidir – fikrinə də yaxşı bələdsən. Və onu da
əlavə eləyim ki, hər bir kitab gözəldir, yaxşıdır,
cilalanmış, ibrətli fikirlərdən, mətləblərdən,
fəlsəfi nəticələrdən yaranmış hazırca həyat
dərsliyi, yaşayış, ömür-gün məktəbi olduğu
kimi, poetik kitablar da zənnimcə, bu dediyim
fikir gülüstanlarının daha tez nəzərə çarpan ən
yaraşıqlı, seçilən, sevilən könül elçiləridir.
Yəni, bütövlükdə bəşər taleyinə güzgü tutan
azman romanlar, dram-faciələr, hətta qanadlıçəkili poemalar belə öz yerində, yolu hiss və
kamal zirvələrindən keçən lirik-fəlsəfi poeziya
isə hər bir duyğulu, sevgili kəsin ürəyinə daha
yaxın, daha əziz olur. Çünki doğma qismətlər
çoxdur. Əslində hər bir şair tək özünün yox,
mənsub olduğu xalqın, regionun nəğməkarıdır.
Bax, bu an, bu dəqiqələrdə əlinizdə
tutduğunuz bu kitab da dediyimiz fikirlərin
səmimi, poetik təcəssümüdür.
Simuzər Baxışlının “Sənubər” kitabında
siz doğma Vətənimizin sanki canlı, obrazlı,
sirayətedici bir parçasını görəcəksiniz. Bu
kitabda şeyx Nizami gözəli Göygöldən tutmuş
dəmirağaclı, ağ marallı Talış dağlarınadək,
“Göylərə baş çəkən Göyəzəndən” tutmuş Şah
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dağının ildırımlı-qartallı göylərinədək, sinəsi
ipək çəmənli, meyvəli-bağlı Mil, Muğan
düzəngahlarından tutmuş – hələ qədimlərdən
səsi-sorağı meridianlar aşıb dünyalar dolaşmış
Atəşgahlı,
neftli-qazlı
Abşeronadək,
Dərbənddən Bakıya, Bakıdan Borçalıya,
Borçalıdan Ərdəbilə, Təbrizədək düşən şair
xəyalının izlərinin necə cücərib göyərdiyinin,
pozulmaz xəritə izləri kimi yaddaşlara necə
sadə, doğma, isti bir nəfəslə yazıldığının şahidi
olacaqsınız.
Özü də təkcə adları çəkilən torpaq, yurd,
el-oba ünvanlarımı? Əlbəttə, yox. Kitabda
hansı şerə üz tutsanız şairənin könül
dünyasının ovqat, poetik məqam dönümlərində
yer
üzündə
ağayanalıqda,
gözü-könlü
toxluqda, mənəvi gözəlliklər səxavətində tayıbərabəri olmayan insanlarımızın ibrətli, mənalı
həyat,
yaşantı
mənzərələri
ilə
də
rastlaşacaqsınız.
Simuzər xanımın səmimi bir qələm əhli
kimi, məncə, xoşbəxtliyi ondadır ki, o, istəkli
oxucularına çatdırmaq istədiyi fikir və
duyğularının ifadəsində olduqca sadədir,
təmkinlidir, yəni elə həyatda olduğu kimicə –
“özü kimidir”. Onunçün ən əsası “özünün
xüsusi, şairənə ədası” yox, köksünə darlıq
eləyən, onu ağrıdan və yaşadan kədərli-fərəhli,
toylu-yaslı,
ayrılıqlı-vüsallı
duyğularının
oxuculara sakit, asan, pafossuz-təmtəraqsız
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bir yolla çatdırılmasıdır. Lakin bu heç də o
demək deyildir ki, bu şerlər adicə söhbətlərdir,
yüksək şeriyyətdən, obrazlılıqdan uzaqdır.
Səhifələri çevirdikcə tez-tez rast gəldiyiniz
obrazlı, fəlsəfi deyimlərdən sonra siz özünüz
də təsdiqləyəcəksiniz ki, Simuzər Baxışlının
əlinə qələm götürməyə mənəvi haqqı var.
Gəlin ayrı-ayrı şeirlərdən götürülmüş bu
misraların işığını birlikdə köçürək gözlərimizə:
... Ana ağacının meyvələriyik,
Dəyəndə bəs niyə tökülürük biz?
Bu ömrü geriyə yaşayardım mən,
Uşaq saflığıma qayıda bilsəm;
... Məhəbbət səninçün bir əyləncədir,
Mənimçün – ölümdən həyata körpü;
... Həyatın yolları çalın-çarpazdı,
O da ki, insanın sinəsindədir;
... Məndən ağıl dərsi uman olmasın,
Mən könül dərsinin ehtiyacıyam.
Bu da sirr deyil ki, hər bir qələm əhlinin
yazı-pozusunda mütləq bir aparıcı xətt, onu
digər
yaradıcı
çiyindaşlarından
ayıran,
fərqləndirən cəhətlər olur. Simuzər xanımın
yazılarında bu nənələr-nəvələr fəlsəfəsi və
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yazarların ürəyindən keçən şah-damar – Vətən
tərənnümü şəklində üzə çıxır. Özü də o, ustad
Şəhriyara üz tutub: “Bir ürəyik iki canda – sən
o tayda, mən bu tayda” – deyəndə, hardasa
qulağımıza tanış notlar dəyirsə, aşağıdakı
misralara oxşar bədii-poetik parçalar oxuyanda
isə özümüz də təzələnirik, kövrəlirik,
insaniləşirik:
Bu şirin dünyaya oxşayırıq biz,
Nə var qəlbimizdə daşıyırıq biz,
Nəvə doğulanda nənə olmuruq,
Tanrım, təzələnib yaşayırıq biz.
Elə ulu poeziyanın da əbədi-əzəli xidməti
o olmayıb ki, o daim insanları təzələsin,
saflaşdırsın,
onları
qəmdən-kədərdən,
zülmətdən-yasdan ayırıb, üzlərini işığa – bitibtükənməz gözəllik xəzinəsinə doğru çevirsin?
Simuzər xanımın belə bir dördlüyü də var
ki:
Şair addımlayır söz işığında,
Dünya gözəlləşər göz işığında,
Bir şamın ömrüdür Simuzər ömrü,
Yanar damla-damla öz işığında.
Nə xoşbəxtdir öz işığında görünən
adamlar! Nə xoşbəxtdir qəlbinin işığında yol
gedənlər! Əziz oxucum, ləngimə, sən də qoşul
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bu karvana. Qazandığın gözəlliklər dəməti,
itirdiyin isə tənhalıq, qəm-qüssə, yaşamaq
üçün gecəli-gündüzlü pələng kimi çarpışan
ürəyi üzən üzüntülər...
Amin!
SəyavuĢ Sərxanlı
İki dəfə “Qızıl qələm” və
“Məmməd Araz” mükafatları
laureatı

QARA TELLƏR – ĠTƏN ĠLLƏR
MƏNİM TƏBİƏTİM
Duymasam, yazmasam
Qəlbim ağrıyır,
Bir qoldan tutmasam,
Əlim ağrıyır;
Yəqin ki, haçansa
Az sevdim deyə, –
İndi görürəm ki,
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Elim ağrıyır.
EŞQİ ƏBƏDİ DÜNYA
İşıq sökür qaranlığın bağrını,
Külüng vurub nurlu sabah yaradır.
Zülmət gecə hiss edir bu ağrını,
Gör ki, zülmət necə üzü qaradır!
Ağ gün olsun sabahın xoş müjdəsi,
Ağ günlərim həm sevincim, həm qəmim.
Hicran gəlsə itər gücü, qüvvəsi,
Əgər olsa məhəbbətim həmdəmim.
Eşqi olan can yaşadar əbədi,
Yanar deməz, dünya yalan dünyadır.
Bir iz qoyar,
Bir ad qoyar –
nə dərdi,
Eşq atəşi daim yanan dünyadır!
DÜŞÜNCƏLƏR
Bu dünyanı kim taladı, kim aldı,
Kim-kimin qəlbinə gur işıq saldı?
Kimlərdə yaşadı halallıq, paklıq –
Bir ömrün işığı, min ömrə qaldı.
Həyatda nə qədər insanlar gördük,
İnsan bir dünyadır – sirri böyükdür.
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Bu sirli aləmdə hey ömür sürdük,
Gördük ki, eşqsiz ömür sönükdür.
Sevgisiz ötüşüb keçən bir ömrü
Bəsləyib hər insan özündə ancaq;
Mənalı-mənasız keçən hər günü
Yaşadıb qəlbində, gözündə ancaq!
SƏNMİ, MƏNMİ...
Kim çox sevər bu baharı...
Sənmi, görən,
Mənmi görən?
Kim daha çox soraqlayar
Sönməz eşqi, düz ilqarı...
Sənmi, görən,
Mənmi görən?
Könül verən, o kim olar,
Hər nadana, hər yetənə...
Sənmi, görən,
Mənmi görən?
Kim daha çox qurban olar
Bu millətə, bu Vətənə...
Sənmi, görən,
Mənmi görən?
Dünya bir bağ... sevgi dolu,
Bülbül olub,
Kim birinci ötəsidir...
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Sənmi, görən,
Mənmi görən?
Sevgi yolu... şəhid yolu...
Kim birinci gedəsidir,
Sənmi, görən,
Mənmi görən?...

İLLƏR AYRICINDA
Solğun şamı yandırıb,
Ürəyimlə baş-başa
Pərişan oturmuşam;
Təzə il qarşısında
Bitməyən, tükənməyən
Suallarla durmuşam.
Sualların içində
Ən əsas bir sual var:
Heç kəs kəsdirə bilmir...
Köhnə ildən özüylə
Nə götürsün yadigar?

Suallardı öyrədən,
Həyata düz baxmağı.
Təzə bir sual da var:
Yaşanmış bir ömürün
Nəyi köhnədi, axı?
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Çox düşünüb, dedim ki,
Qoy qalsın ayrılıqlar
Ömrün köhnə ilində;
Uğurlarla sevinək,
Vüsallar qarşılayaq
Təzə il mənzilndə...

QARA TELLƏR – İTƏN İLLƏR
Ağarmış saçların kövrək telləri,
Bir zaman qapını, qapını döyər;
O qara tellərdə itən illəri
Gəl qaytar sən mənə, gəl qaytar, –
deyər!
Ağır karvan kimi köç edən həyat,
İndi bir quş deyil çiyninə qona.
Ulu sevgiləri heç edən həyat,
Göz açıb görürsən çatıbdı sona.

YADA SAL MƏNİ
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Dağda kəpənəklər
Qoşa uçanda,
Düzdə yasəmənlər
Ətir saçanda,
Sən məni yada sal,
Yada sal, gülüm.
Şahin quşu göydə
Qanad çalanda,
Laçın yerişindən
İlham alanda,
Sən məni yada sal,
Yada sal, gülüm.
Bağdakı meyvələr
Dada gələndə,
Bağbanın zəhməti
Yada gələndə –
Sən məni yada sal,
Yada sal, gülüm.
Sonalar yamacdan
Gölə enəndə,
Göl də sonasını
Leyli biləndə,
Sən məni yada sal,
Yada sal, gülüm.
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Düzlərdə cüyürlər
Ürkək gəzəndə,
Ovçunun torunda
Canın üzəndə,
Sən məni yada sal,
Yada sal, gülüm.
Səmada buludlar
Lay-lay olanda,
O lay buludların
Gözü dolanda,
Sən məni yada sal,
Yada sal, gülüm.
Ellər məclisini
Çöldə quranda,
Qəriblər kənardan
Boyun buranda,
Sən məni yada sal,
Yada sal, gülüm.
İllərin ən gözəl
Fəsli olanda,
Məhəbbət közünün
Əsli olanda,
Sən məni yada sal,
Yada sal, gülüm.
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Sevənlər əhdinə
Əməl edəndə,
Hicran həsrətini
Qoyub gedəndə,
Sən məni yada sal,
Yada sal, gülüm.
Demirəm həsrətdən
Qubar edəndə,
Sevdalı qəlbimi
Alıb gedəndə,
Sən məni yada sal,
Yada sal, gülüm.
Sevgilin sevginə
Vəfa edəndə,
Hicran vüsalına
Cəfa edəndə,
Sən məni yada sal,
Yada sal, gülüm.
Dəryalar, ümmanlar
Məhəbbət olsa,
Sənin qəlbinə
Eşqim tək dolsa,
Deynən, Simuzər,
Sən məni yada sal,
Yada sal, gülüm.
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GİZLİ MƏHƏBBƏT
Gözəl yarım,
vəfadarım,
Hardan biləsən, sənin
O gizli məhəbətin
Əridir, puç edir ruhumu mənim?
Bu gizli məhəbbətin
deyil xeyrinə sənin;
Sevirsən,
safdırsa əgər eşqin,
bil,
Sevirəm söyləmir bəs nə üçün dil?
Şərəfdir – deyirlər gizlicə sevmək,
Bu şərəf qorunar ən saf duyğu tək.
Nə vaxt ki, duyğular qönçələr sayaq
Açılar bir-bir,
Onda aydın olar bu şərəf nədir?
Ömrə qanad olan,
qəlbə nur saçan
Gizli məhəbbətdir,
ya əyləncədir?
Ötən ildir, fəsildir,
Yalan – dildə əsirdir!
Unutmayaq heç zaman:
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Min hörməti, izzəti,
Ümidi, dəyanəti,
Ən gizli məhəbbəti
Yaşadır ürəklərdə
Əsl eşqin qüdrəti...
ŞİRİN DUYĞULAR
Yolumda gül açır, ey yar, həsrətin,
Ruhum ayrılığın ocağındadır;
Qəlbimə nur saçan saf məhəbbətin,
Şirin duyğuların sorağındadır.
Həyatın yolları eniş-yoxuşdur,
Mən səni seçəndə yoxuşu seçdim.
Yol boyu sevgitək çeşmələr nuşdur,
Mən də pak eşqimin nurunu içdim.
Zülmətin bağrını gün kimi sökdüm,
Xəyalımda sənə saray ucaltdım.
Dilimdən eşqinlə incilər tökdüm,
Sevgimlə ucalıb zirvəyə çatdım.
Baxıram zirvədən,
dünya genişdir,
Qəlbi genişlərin bəxtinə əhsən!
Baxıram, baxıram – amma nə işdi,
Bircə sən gözümə görünməyirsən...
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DEDİN, DEDİM...
Dedin: məni unutdun,
Ox atıb, hara getdin?
Sinəmi paraladın,
Eşqimi yaraladın?
Dedim: bu nə söz, nə addır,
Unutmaq mənə yaddır!
Mənim eşqim tükənməz,
Əbədidir – həyatdır...
Dedin: qönçə gül oldu,
Ömür döndü, il oldu.
Saçların tel-tel idi,
Darandı sünbül oldu.
Dedim: əsən yel oldu,
Məhəbbətim sel oldu.
Seldən ümman yarandı,
Səbəbkarı el oldu...
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Dedin: sevmirsə insan?
Dedim: nə candı o can?

İNSANLIĞIN MƏLHƏMİ
Duyğuların munisi,
Həmdəmidir musiqi!
Dərdin, qəmin, möhnətin,
Məlhəmidir musiqi!
Musiqidir insana
İnsanlığı andıran,
Dərdi dərdlərə salan,
Ruhu pərvazlandıran!
Ən ağır yaraların
Loğmanıdı musiqi.
Eşqlərin, həsrətlərin
Dərmanıdı musiqi...
Sevənləri göylərə
Ucaldandı musiqi,
Alçaqları bir az da
Alçaldandı musiqi.
Çal, qönçələr açılsın,
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Çal, bütün zülmətlərə
Gur şəfəqlər saçılsın.
Bu səs mələkdənmidir,
Yoxsa sehrdənmidir?
Bilməm fərəhdənmidir,
Bilməm qəhərdənmidir?
Çal, ey çalan,
Dodaqların, barmaqların
var olsun!
Çal, musiqi gurlasın,
Bəşər karvanlarına
Qoy o bayraqdar olsun!
Çal, onu yaradanın
Ürəyində yağ olsun.
Çal, bütün nisgillərin
Sinəsi dağ-dağ olsun...
Üşüyən səngərlərə
Od-ocaqdı musiqi,
Döyüşən əsgərlərə
Al bayraqdı musiqi!
Düşmən bağrını yaran
Musiqidi, musiqi.
Qılınc kimi sıyrılan
Bir ox kimi sancılan
Musiqidi, musiqi.
Çal, azəri elinin
Ellər aşsın sədası,
Çal, əzizim, çal görək
Eşqimizin anası,
Dərdimizin atası...
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YARATDIM...
Bir əsər yaratdım, həzin bir əsər,
Sevdası ruhuma eyləmiş əsər;
Pay almış taleyin öz töhfəsindən,
Həyatın eşqindən,
Ruhun səsindən.
Durna qatarıtək ötüşür illər,
Hərə öz çiynində bir yük daşıyır;
Yol uzun, ya qısa,
çəkir çiyinlər,
Kimlərin yaxşısı, pisi yaşayır?!
Hər bir dərdin kəlam, hər gözəl fikir
Bizdən nəsillərə salam kimidir!
İstərəm ki, mən də deyəm bir kəlam,
Köçəm ürəklərə,
yaddaşda qalam...

VURĞUNUYAM
Mən Tanrını yaxşılıqda
Görənlərin vurğunuyam.
Qəlbiaçıq, əliaçıq
Ərənlərin vurğunuyam.
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Dönüb şirə, dönüb divə,
Yadı yurddan qova-qova,
Dirigözlü od-alova
Girənlərin vurğunuyam.
Mən sənətdə yananların,
Ozanların, cünunların,
Eşqdəsə – Məcnunların,
Kərəmlərin vurğunuyam...

ÇİNAR
(Tehran xatirələrindən)

Şirin bir həvəslə, gülərüz, çox şən,
Düşmüşdü güzarım bir gün İrana;
Bəs necə biganə qalaydım ki, mən
Pərişan çinarın pıçıltısına?
Çay axır, çay boyu əkilmiş çinar,
Baxırsan, hər yana səpilmiş çinar.
Sübhün yeli kimi həzin əsirdi,
Getdikcə yolumu o hey kəsirdi.
Bir çələng hörürdüm, fikir çələngi,
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Bütün çiçəklərdən əlvandı rəngi;
Qoxusu ruhumu bihuş edirdi,
Bu çinarlı yollar uçub gedirdi...
10 avqust, 1995
İNSAN – DÜNYA
İndi yarın səni yadına salır,
Ürəyi kövrəlir, qanı qaralır.
Dünya gözlərində sanki daralır,
Fikri gah aranda, gah dağda qalır
Duyduqca həsrətin sərin mehini.
Üz-gözü sevgidən od tək yanardı
Sənli həyatında,
Ömür günündə.
Səni ucalardan uca sanardı
Ulduzlar önündə, o Ay önündə,
Xoşbəxt günlərində, sənli günündə.
Baxdıqca dünyanın nər gərdişinə
Oyun-qurğusuna, hər gərdişinə,
Deyirsən nə sirli mənadı insan;
Hər an baş əydikcə amal işinə,
Dünyanın özü tək dünyadı insan!
BAYRAM AXŞAMI
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Bu gün bayram axşamı,
Ellər yığılsın hamı.
Deyək, gülək, oynayaq,
Yandıraq bayram şamı.
Ellərdə şadlıq olsun,
Qəlblərə sevinc dolsun.
Olsun ağızlar tamı,
Bu bayramın axşamı.
Bərəkət aşsın, daşsın,
Küsən qəlblər barışsın.
Möcüzələr baş alsın,
Yağ, yarmayla qarışsın.
Analar xına yaxsın,
Bacılar nişan taxsın.
Gülüş, qəh-qəhə səsi,
Sellərə dönsün axsın.
Babalar tonqal çatsın,
Ata, oğul at çapsın.
Alovlansın təndirlər,
Nənələr çörək yapsın.

YAXŞILIQ
Nədir ömrün mənası:

367

Çalış, yaxşılıq eylə!
Dünya gülür, ucalır
Yalnız yaxşılıq ilə.
Qoy yaxşılıq ox olsun,
Hər pisliyin gözünə;
Yaxşılığın cavabı
Qismət olsun özünə.
Nur saçıb, od içirik,
Bənzərik günə, aya.
Tanrı yaxşılıq edib, –
Biz gəlmişik dünyaya.
Yaxşılığın mənası
Bil ki, nə vaxt hədərdi:
Təmənnalı yaxşılıq
Ölümdən də betərdi!...

SƏN MƏNİ UNUTMA
Nə ağzımda dad olar,
Yediyim boyat olar,
Eşqim quru ad olar,
Sən məni unutma!
Yarpaq olub tökülərəm,
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Yağış olub səpilərəm.
Ah tək göyə çəkilərəm,
Sən məni unutma!
Özümü qəmsiz tutsam da,
Dərdimi oda atsam da,
Mən səni unutsam da,
Sən məni unutma!

YARPAQLAR – XATİRƏLƏR
Yenə xəzan çağı,
pərişanam mən...
Budaqdan yarpaqlar tökülür bir-bir;
Sanki yarpaq deyil belə tökülən,
Qəlbimi bürüyən xatirələrdir...

YATAQ OTAĞI
Dönüb buzxanaya yataq otağın,
Dörd tərəf qaranlıq, qatı zülmətdir;
Üşüyür əllərin, əsir dodağın,
Buzxana, buzxana, vallah, zillətdir.
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Bir sazaq, sızıltı, şaxta-boranlıq
Bütün varlığına çökübdür artıq.
Buna taleyinmi dönüyü deyək?
Alışan ömrünmü sönüyü deyək?
Otaqlar içində yataq otağı,
Ana qucağı tək isti yataqdır.
Məhəbbət odundan verir sorağı,
Sevgi dünyasında parlaq otaqdır.
Burda həyat yaşar, dünya nurlanar,
Nisgillər boğular, arzular yaşar.
Minillik yol gələn buzlar-şaxtalar
Bu isti otaqda əriyib sönər.
Həyatda, ömürdə xatirə qalar,
İnsan bir alışan çırağa dönər.
Ana qucağına sığmayan kəslər,
Özgə ocağına ümid edibdir;
Doğma ocağını isitməyənlər,
Yataq otağında sönüb gedibdir.

GENİŞ DÜNYA
Gəzirəm elləri, çox dolaşıram,
Nə qədər genişdir bizim bu dünya!
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Ayları, illəri yola salıram,
Kədərdir, sevincdir bizim bu dünya!
Köksümə sığışsın deyə bu dünya,
Qəlbimdə isitdim gözəl anları.
Mən duya bilmədim o insanları
Ki, isti ocaqda buzdu qanları?
Yaxşının-yamanın bilinməz yaşı,
Ömürlər ötüşür baharlı-qışlı.
Hey oxşa özünə, sən, ey Baxışlı,
İnsanlıq elində ən böyük yükü,
Gözəlllik yükünü ürəklə daşı.

FƏLƏK
Ey fələk, sən məni daşlara çalma,
Sevinc işığımı əlimdən alma.
Tanrının verdiyi halal tikəni
Tərsinə fırlanan çarxına salma.
Açılan çiçəklər bir gün solsa da,
Zalım gərdişinin zülmü olsa da,
Tikanlı qanqalı bağ-bağçalara,
Körpəcə gülümü sellərə salma.
BU AXŞAM YENƏ DƏ...
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Bu axşam qələmim yenə əlimdə,
Bu axşam ilhamım yenə önümdə,
Durmuşam fikirlər qarısında tək,
Tənha çinar kimi fikrə gedərək...
Beləcə zirvəyə ucalır çinar,
Beləcə ilbəil qocalır çinar,
Onun nəğməsini qəlbim dinləyir;
Qaranlıqsa çöldə
Tənha, tək olduğudan
İnlədikcə-inləyir...

GÜNAHKAR DEYİLDİM
Günahkar deyildim həyatda bir vaxt,
Taxsırkar saydılar neyləmək, heyhat!
Düşmüşdüm zamanın bəd gümanına,
Fırladıb atırdı dəyirmanına;
Nə sənə rəhm etdi,
Nə də ki, mənə,
O gündən bu günə
durmadan yenə
Üyüdür dəyirman... yeməkdə təkdi!
Bu qismət deyil ki, çərxi-fələkdi!
Yaxşı ki, “günahlar” çıxır qırağa,
Yaxşı ki, düzlüyüm gəlir qabağa...
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MƏNİM DƏ SEVİNCİM,
KƏDƏRİM OLUB
Mənim də sevincim, kədərim olub,
Kədər ellərindən səfərim olub.
Yoxuşlu dağlardan keçmişəm mən də,
Qaynar çeşmələrdən içmişəm mən də.
Dağların qoynundan axan bulaqlar
Mavi gözlərimə dolub o ki var;
Sonra da süzülüb qəlbimə axıb,
Anmışam hər dəfə, keçdikcə baxıb.
Şirin layla kimi şırıltısını,
Həzin həsrət kimi pıçıltısını.
Nə qədər sirlidir axan bulaqlar,
Üzüm tənəklərində öz salxımların
Hələ yetişməmiş sıxan bulaqlar
Dağların qəlbindən süzülüb gəlir,
Bir ümman əlindən üzülüb gəlir,
Mənim kirpiyimə düzülüb gəlir.
MƏNİM QƏLƏMLİ ƏLİM
Mənim qələmli əlim –
İlhamıma heykəlim!
Safdı eşqim, əməlim,
Hələ yazmağa dəyər!
Mən yandım, ocaq oldum,
Dərdimə bayraq oldum.
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Yurduma dayaq oldum –
Hələ yazmağa dəyər!
Mənim qələmli əlim –
Həsrətimə heykəlim,
Məhəbbətim-təməlim,
Hələ yazmağa dəyər!
Özümü anasıyam,
Yetimlər anasıyam,
Beləcə yanasıyam –
Hələ yazmağa dəyər!
Simuzərəmsə, əgər,
Dərd mənə etməz əsər;
Gecə-gündüz sərasər
Hələ yazmağa dəyər!
Hələ yazmağa dəyər!...

UNUTMA...
Dünya unutqanlıq məktəbi deyil,
Yaddaşın verdiyi dərsi unutma.
Hər adam ki, səni düşünən deyil,
Səni haraylayan səsi unutma.
Fələk deyilən şey orda-burdadır,
Uçurhauçurda, qurhaqurdadır.
Enən də, qalxan da vurhavurdadır,
Sən gəl bu yarışı, bəhsi unutma.
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O şey ki, dünyada qismətin deyil,
Nə eşqin, nə də ki, həsrətin deyil.
Əyil, insanlığa, bəxtinə əyil,
Yaxşını uca tut, nəhsi unutma.
Gör ömrə necə də bənzəyir ocaq,
Yanıb-yanıb, axır o, kül olacaq!
Dünyada yananlar yaşayıb ancaq,
Kimləsə xoş dolan, nəsli unutma.
Ana torpaqdadır əslin, təməlin,
Xalqına nur saçsın eşqin, əməlin.
Nə qədər çörəkli olsa da əlin,
Sənə çörək verən kəsi unutma...
DÖZƏMMİRƏM
Mən bəşərə zülüm edən
Dövran görsəm, dözəmmirəm.
Yad şahlara təslim olan
Bir xalq görsəm, dözəmmirəm.
Odam-öcəm soyuq ilə,
Ac barışmaz ki, ox ilə;
Bir ceyranı yüz ox ilə
Qurban görsəm, dözəmmirəm.
Bir sınaqdır bu ömür-gün,
Kimə yasdı, kimə düyün.
Mərd döşündə namərd üçün
Nişan görsəm, dözəmmirəm.
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Xəyal uçur od çağında,
Ayın-günün qucağında,
Yurd ünvanlı el bağında
Talan görsəm, dözəmmirəm.
Haram yığıb tez quduran,
Arxalıya boyun buran,
Arxasıza qan udduran
İnsan görsəm, dözəmmirəm.

YAŞAMARAM, YAŞAYARAM
Mən azadlıq göylərində
Bayraq olsam yaşayaram;
Yad ayağı altındasa
Torpaq olsam, yaşamaram!
Mən yetimlər isindirən
Ocaq olsam yaşayaram;
Amma insan dərd-qəmindən
Uzaq olsam, yaşamaram.
Mən düşmənə işıq salan
Çıraq olsam yaşamaram;
Vətənimin dərd-qəminə
Ortaq olsam, yaşayaram!
Azadlığın göylərində
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Bayraq olsam, yaşayaram!
Öz qəbrimlə ana yurdda
Torpaq olsam yaşayaram!...

ƏBƏDİ QANUN
Yaz yaya can verir,
yay da payıza –
Yağır xatirələr
Hey narın-narın:
Niyə belə yazıb
bu yazı yazan –
Payız-qış ömrüdür,
Qış da baharın?...
İSTƏRƏM HƏRDƏN YAZAM
İstərəm hərdən yazam,
Xeyirdən, şərdən yazam.
Seçən ağı-qaradan,
Mərddən, namərddən yazam.
Allahın hökmü böyük,
Bəndənin boynunda yük.
İndi bu ağır yükdən,
Yoxsa Allahdan yazım?
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Ata ocağı sönür,
Qardaş qardaşdan dönür.
Mən necə qara daşa
Dönmüş qardaşdan yazım?
Obam bir bostan salıb,
Barın qarlı qış alıb.
Söylə, bu qarlı qışdan,
Barlı bostandan yazım?
Boy atıb alıbdır bac,
Torpağın üstə ağac.
Ağlayan torpaqlardan
Gülən yarpaqdan yazım?
Bu dağların qaşından,
Qaşların saf daşından,
Yurd vətəndaşlarından,
Simuzər deyər: yazım!

AYIRMA
Bir dilim var baldan şirin,
Dilimi məndən ayırma.
Eşqim var dəryadan dərin,
Gülümü məndən ayırma.
Ruhum sığmaz günə, ana,
Böyüyürəm yana-yana.
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El bir şamdı, mən pərvanə,
Elimi məndən ayırma.
Yolumda yüz böhtan kolu,
Dərd bürüsə sağı-solu,
Əlim yaxşılıqla dolu...
Əlimi məndən ayırma.
Ucayam Ağrıdağ kimi...
Tariximdən soraq kimi;
Sönərəmsə ocaq kimi,
Külümü məndən ayırma...
BĠR ÜRƏYĠK ĠKĠ CANDA
BAKI
Vətən torpağının nurlu paytaxtı,
Alınmaz, basılmaz qalası, Bakı.
Qoynundan qəlbimə məhəbbət axdı,
Alovlu eşqimdə qalası, Bakı.
Körpə taleyimi aldın qoynuna,
Müdrik ana kimi saldın qoynuna.
Yolların zülmətsə, mayak tək ona
Olmusan əbədi yanası, Bakı.
Əlvan çiçəklərin göz-gözdü, açmış,
Əqidən, məsləkin mənə əlacmış.
Geniş yollarına xoş ətir saçmış
Oğlumun, qızımın binəsi, Bakı.
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Toy-büsat qurarsan, yığışar ellər,
Dağlardan ərməğan göndərər sellər.
Sığallar, bəzənər zil-qara tellər,
Qızımın, gəlinimin hənası, Bakı!
Hər evin öz gülü, sarmaşığı var,
Hər elin ocağı, gur işığı var.
Sənin Xəzər eşqli yaraşığın var,
Sən isə Xəzərin sonası, Bakı.
Verirsən qəlbimə həyat nəğməsi,
Nəsillər eşitsin bu şirin səsi.
Ulu Qafqazımın qaynar sinəsi,
Azəri yurdunun anası, Bakı!...
OXU, BÜLBÜLÜM, OXU...
Dağların gur selindən,
Çəmənindən, gülündən,
Sevgi, həsrət elindən
Şirin-şirin dil ötən,
Könlüm kimi qəribdən –
Oxu, bülbülüm, oxu!
Bu yerlərin səfasın,
Talışdağın havasın,
Min bir dərdin dəvasın
Hələ bilməyir çoxu –
Oxu, bülbülüm, oxu!
Güzgüsüdür Xəzərim
Lənkəran tək gözəlin.
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Solmasın güllər kimi,
Şair Şəkər, sözlərin.
Öndədir ömrün çoxu, –
Oxu, bülbülüm, oxu!
Limonlu, portağallı,
Bağların gül saçından,
Gəlin kimi sığallı
Feyxoa bağlarından,
Başı min bir qovğalı
Mərd dəmirağacından
Oxu, bülbülüm, oxu!

Zərif qızlar belindən,
Xına yaxan gəlindən,
Xalı, həsir toxuyan,
Dodaq altı oxuyan
Gözəllərin əlindən –
Oxu, bülbülüm, oxu!
Dağlarda hörük hörən,
Şır-şır şəlaləsindən,
Düzlərdə xalı sərən
Yasəmən, laləsindən,
Çiçəklərin gözündə
Uyuyan jaləsindən
Oxu, bülbülüm, oxu!
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Dərdli gəlsin dərmana
Təbiətin payına –
O məxməri çayına.
Xoş gününə, ayına,
Soraq salıb hər yana, –
Oxu, bülbülüm, oxu!
Səsin gəlir səsimdən,
Qəlbimdən, nəfəsimdən,
Gəl, ana nəğməsindən
Dünya nur geyər, oxu,
Simuzər deyər, oxu –
Oxu, bülbülüm, oxu!...

HARALISAN AĞRISI
Ey ulu baxtımın parlaq günəşi,
Ayı, ulduzu –
Azəri yurdumun oğulu, qızı!
Elə ki, çıxırsan qarşıma hərdən,
Necə də duyğulu, şən görünürsən!
Di gəl ki, oxunur bu dəm gözündən,
Məni də ayırır mənim özümdən:
Görürəm dilindən qopacaq bu an,
De görüm hardansan? Sən haralısan?
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Dərd məni dağlara-daşlara salır,
Vətən göylərini duman-çən alır.
Deyirəm: ay elim, ay obam mənim,
Ey ulu tarixim, türk dünyam mənim,
Şəkim, Qarabağım, Gəncəm, Muğanım,
Ulu Lənkəranım, mərd Naxçıvanım.
Qoca Kəlbəcərin qanlı göz yaşı,
Ağdamın, Laçının bağrının başı
Babək qılıncı tək Arazım, Kürüm.
Od olsam – Xətaim,
Sönərsəm – külüm,
Kimindir, kimin –
Mənimdir, mənim!
Göz bəbəyim, canım, cənnət məkanım
–
Doğma Azərbaycanım!...

BAKIDA QAR
Bakıya qar yağdı,
qar yağdı bu gün,
Qəlbim uşaq kimi güldü, sevindi.
Uzaq yaddaşımı işıldatdı gün:
Görən bizim dağlar neyləyir indi?
Talış dağlarının başı qardımı,
Yolları-izləri qış bürüyübmü?
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Marallar meşəyə yenə yardımı,
Ovçu dallarınca çox yüyürübmü?
Doğma Lənkəranı görən bu səhər
Duman bürüdümü,
çən üşütdümü?
Kəndlərdə evlərdən qalxan tüstülər
Göylərə açılan paraşütdümü?
Yenə gözüm yolda,
qulağım səsdə,
Yenə xatirələr mələrdi, mələr;
Qırmızı çəkməmdə, sulu qar üstə
Dərsə yollandığım o illər gələr.
Bir həzin həsrət var bu nurlu qarda,
Bakıya qar yağdı,
qəlbim sevindi.
Düşündüm: görəsən uzaq diyarda
Bizim doğma dağlar neyləyir indi?...

DOĞMA TALIŞ DAĞLARIMA
(ġair ġ. Aslanovun xatirəsinə)

Bal eşqimdən düşdüm uzaq,
Haçan gəlim sizə, dağlar?
Həsrətimdir varaq-varaq,
Bir rəhm elə bizə, dağlar.
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Mərd oğullar vətənisən,
Gül sevgilər yelkənisən
Ağır ellər məskənisən, –
Qiymət qoyur sözə, dağlar.
Günəşi atıb-tutdunuz,
Göz yaşımı qurutdunuz,
Haçan məni unutdunuz,
Durammaram üzə, dağlar.
Ayrılığa dözə-dözə,
Şeirlərim çıxdı üzə.
Nə siz gələsiniz gözə,
Nə mən gəlim gözə, dağlar.
Haqq-sayın gəlməz saya,
Durnalarız endi çaya.
Mənsiz baxsaz günə-aya,
Dərdim çıxar dizə, dağlar!...

MƏNSİZ
Bircə gülü bitə bilməz,
Bircə nəğmə ötə bilməz,
Bir muraza yetə bilməz –
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Xəzər Lənkəransız,
Lənkəran mənsiz.
Bir işığı çıxmaz oddur,
Bir ətiri gəlməz otdur,
Bir gərəksiz quru addır –
Xəzər Lənkəransız,
Lənkəran mənsiz.
Kim deyir ki, uzaq gəzər,
Kim deyir ki, kefdə üzər,
Kim deyir ki, ayrı dözər –
Xəzər Lənkəransız,
Lənkəran mənsiz.
MİLLƏTİM
Qalxmışam, mən baxıram indi yenə
millətimə,
Çevrilib millətimin dərdi yenə zillətimə;
Gör qara qanlar necə tüğyan edib, rişə
atıb,
Şaxələnib, dolaşıbdır bəşərin xilqətinə.
Nə qədər nəfsləri ac, gözləri dar, həm
biqərar,
Üz verib şöhrətinə malı-mülkü şövkətinə;
Sözləri qılınc kimi millətini böylə yarar,
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Sağalmaz bu
yaralar
möhlətinə!...
İRANDAN GƏLİRDİM

min

illərin

Ətir çiləmişdi hisslərimizə,
Yol verin, deyirdim, yol verin, dağlar.
Mən özüm yoldayam, ürəyim isə
Çoxdan evimizdə tutmuşdur qərar.
İrandan dönürdüm Vətənə sarı,
Bu həsrət nə yaman dərin olurmuş;
İrandan gəlirdim Vətənə sarı, –
Vətən övladdan da şirin olurmuş!
Sinəmdə quş kimi çırpınır ürək,
Vüsal da ayrı bir oddu-ocaqdı;
Vətən qollarını açıb anam tək,
Bu övlad boynuma dolayacaqdı.
Doğma ev... eh, onsuz nə axşam-sabah,
Yəqin ki, balam da oyaqdı, yatmır;
Üzü Vətənə sarı
görürdüm, vallah,
Tək bircə uçmağa qanadım çatmır!
Tehran-Astara yolu,
01.11.1997
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SÖZÜN ĠġIĞINDA
HEYDƏR BABA
(Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,
dünya
Ģöhrətli siyasətçi, möhtərəm Heydər
Əlirza oğlu Əliyev cənablarına ithaf olunur.)

Sən, dağ vüqarlı dağlar oğlusan,
Yurduna, xalqına arxa olmusan.
Enişli, yoxuşlu yollar keçmisən,
Bu yolda zəhər də, bal da içmisən.
Yeganə bir məram, məqsəd aradın –
Doğma Azərbaycan olmasın yadın!
Yenilməz bir dağdır sənin vüqarın,
“HEYDƏR BABA” – deyə çağrılır adın.
Dahi Nizaminin müdrik kəlamı,
Açır qapıları verir salamı:
“Qorxma ki, zülmətdən qorxu yaranır,
Hər zülmət gecədə bir ulduz yanır!”
Bizim də ulduzlar geyindi qara,
Xalqın haqq kəlməsi çəkildi dara.
Verilən zəhəri bal kimi yedin,
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Ən yüksək kürsüdən haqq sözü dedin!
HEYDƏR BABA, bil ki, əmindir bu xalq,
Verilən qurbanlar deyildir nahaq.
Vətən torpağına Günəş doğacaq,
Ən uca zirvədən şəfəq saçacaq.
Sentyabr, 1994
SÖZÜN İŞIĞINDA
Dünyada bir dünya var –
Min bir dünyalı “Xəmsə”.
O dünya qarşısında
Baş əymişəm həmişə,
Titrəyib əsə-əsə.
O Nizami dünyası
Bir inci dəryasıdı,
Xəzinələr içində;
O incilər bərq vurar
Ay da, gün də “keçəndə”.
Bəşər adı daşıyan –
Bu dünyanı öyrənən,
Min dünyada yaşayan
Hər kəs baş vura bilsə
Bu fikir dəryasına,
Zülmətdən də yol tapar
Ulduzlar dünyasına.
Müdriklik olar onun
Daim fikir incisi,
O, günbəgün xaslaşar,
Sağlamlaşar, saflaşar.
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Tanrının hikmətini,
Bəşərin şövkətini,
Sevginin şöhrətini,
Zəhmətin qüvvətini,
Qüvvətin qüdrətini
Öyrənərsən sən ondan!
Gözəlin gövhərini,
Gövhərin zinətini
Zinətin izzətini
Öyrənərsən sən ondan!
Ey vətən övladı, sən
Öyrən bu sirri hər dəm!
Həyatına, yoluna
Düşsə əgər bir sitəm,
İşin düşsə müşkülə,
Ürəyini üzsə qəm –
Yol göstərər, doğru yol,
Üz tutsan bu hikmətin
Mayakına əgər sən,
Söykənsən bu hikmətin
Zamanlara güc gələn
Dayağına əgər sən!
Bu hikmət, ilahi sirr,
Qadınların qadınlıq
İsmətinə nur saçır.
Anaların analıq
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Qüdrətinə nur saçır.
Ey oğul, bil, agah ol ki,
Öyrənərsən sən onda
Təbiət aləmini,
Alimin kəlamını,
Aqilin aləmini,
Zamanın İsgəndərlər
Tamahına son qoyan
Nüşabələr əqlinin
O qələbə dəmini...
Əqidənin, amalın
Şöhrətindən yaranmış,
O ulu Tanrımızın
Qüdrətindən yaranmış –
Yer üzünün xilası,
Bəşər ehtiyacıdı
Nizaminin dünyası.
Bir dünya azlıq edər,
Dünyaların tacıdı
Nizaminin dünyası...
USTAD ŞƏHRİYARA
Bir ürəyik iki canda,
Sən o tayda, mən bu tayda.
Ayrı düşdük bir cahanda,
Sən o tayda, mən bu tayda.
Həsrət alıb, qəm satırıq,
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Qurumamış nəm satırıq,
Biz hər şeyi kəm satırıq,
Sən o tayda, mən bu tayda.
Bir Xəzərim – iki Xəzər,
Qanadları lövbər gəzər.
Ürək buna necə dözər,
Sən o tayda, mən bu tayda.
Mən düşündüm belə, düzü,
Söz söz olsa, çəkər sözü.
Bir dünyanın iki gözü –
Sən o tayda, mən bu tayda.
Kaş duraydı Şəhriyarım,
Deyəydi ki, a dildarım:
Dəyişməzdir dostum, yarım,
Həm o tayda, həm bu tayda!

NƏĞMƏLİ DÜNYAM
(Vətəndən didərgin düĢmüĢ,
Vətən
həsrətiylə
qürbətdə
yaĢayan,
qarmon çalan Rəhmana ithaf
edirəm.)

Azərbaycan – dedi, Rəhman ağladı,
Coşdu dağlar seli, coşdu, çağladı.
Uçurkən quşlar da qanad saxladı,
Rəhman qarmonunu aldı qoynuna,
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Ahəstə, təmkinlə saldı boynuna.
Günəşdən nur aldı onun çöhrəsi,
Dünyanı bürüdü bir Ana səsi.
“Zabul-segah” oldu odlu naləsi,
Ağladı dağlar da, daşlar da səssiz,
Yaş tökdü kainat sanki nəfəssiz.
“Çağırıram gəl, haralarda qalmısan” –
Dinləyir kainat onun səsini,
Bir ana səsində min naləsini
Yanan nəfəsiylə elə yayırdı,
Rəhman qəm içində, yenə qalırdı.

Çalanlar sükutla dinləyir onu,
Odlu nəğmələrin görünmür sonu,
Çalır: Bu günləri, bu anlarını,
Qəlbin qismət adlı tüğyanlarını,
Ömrünün ən xoşbəxt günü sanırdı
O, tac qazanırdı, dərdi danırdı.
Çal, qardaş! Çal, qardaş! Ömrün uzunu,
Qəlbinlə, eşqinlə əbədi, qoşa.
Yaşayıb vurasan illəri başa,
Dünyanı mat qoyan nəğmələrinlə,
Sənətlə açılan min səhərinlə.
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ÖZÜ SƏXAVƏTLİ,
ADI SƏXAVƏT
(Gözəl

və

səmimi

insan,

Azərbaycan
Respublikası
Müdafiə
Nazirliyinin
baĢ
cərrahı,
Azərbaycan
Respublikasının
Əməkdar
həkimi,
polkovnik
Allahverdiyev
Səxavət Bais oğluna ithaf
edirəm.)

Bəhərli bir bağdır vuran hər ürək,
İnsandır dünyaya gəlir nemət tək.
Həyata göz açıb belə bir sərvət,
Özü səxavətli, adı Səxavət.
İnsan bu həyatın zinəti, zəri,
Yaradan insandır, yaşadan insan.
Yarıya bölünüb xeyiri-şəri,
Köçməyə tələsməz dünyadan insan.
Sənin əllərində şəfqətin hökmü,
Min xəstə dərdinə inam olubdur.
Kimi nəğmə kimi ötübsə – kimi,
Ölümü həyatın davamı olub.
Sənətin qüdrəti əlində nədən,
Ümid yollarında işığa dönür.
Əcəl qarşısında nə dərman, dəva,
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Ülfətin ən güclü nur tək görünür.
Həyatda yaşayıb iz qoymaq çətin,
Hər insan dərdinə can qoydun, həkim.
Cərrah bıçağınla durmusan mətin,
Ölümün gözünü sən oydun, həkim.

UCAL, “İLHAM”...
(Qəzetin
Pəhləvana)

baĢ

yazarı

Əmir

Sözü bütöv, özü tam ol,
Pirani tək yanan şam ol,
İlhamlara gənc ilham ol,
Mən demirəm qocal, “İlham”,
Bax beləcə ucal, “İlham”...
Adın zərif, özün polad,
Çox yaraşır sənə bu ad.
Mübariz ol, tufan yarat,
Bax beləcə ucal, “İlham”...

ÖYRƏTMƏN ORXAN
(Türk
dilini
Azərbaycan
övladlarına
böyük həvəs və səmimiyyətlə
öyrədən
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Orxan bəy Kürlərə ithaf
edirəm.)

Açılsın bağlarda lalə, yasəmən,
Düzləri bəzəsin yamyaşıl çəmən.
Səsləsin eyvanda yenə gül-gülü,
Ötsün sinəmizin ilham bülbülü
Türk oğlu türk olan öyrətmən Orxan
Türk dərsi dedikcə ucalsın cahan...
Şirin-şirin konuş, Orxan bəy, nur saç,
Sirli qapıları eşqin ilə aç;
Körpə kələbəklər qanad saxlasın,
Şirin dil çay kimi coşsun, çağlasın.
Genişdir bu dünya, yaşayar hər kəs,
Bu cür genişliyi hər ürək görməz.
Məhəbbət oduyla gələn hər nəfəs
İsidər dünyanı – alovu sönməz.
Duyduqca qəlbini, hər bir kəlməni,
Türkün dünyasına aparır məni.
Kalbində məhəbbət daim var olsun,
Ömründə sis-duman son bahar olsun!
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XƏZAİL RƏHİMLİYƏ
Vətənin layiqli oğlusan hər an,
Yaşayıb-yaratmaq arzusundasan!
Arzu-amalların qoy tükənməsin,
Uca kürsülərdən ucalsın səsin,
Zəfər bayraqların heç vaxt enməsin!
İnsan şöhrət tapar öz zəhmətiylə,
Böyük ürəyiylə, məhəbbətiylə.
Deyirəm: Xəzail, həyatda sənin
O böyük ürəyin, saf məhəbbətin
Ölçülməz dünyanın min sərvətiylə!

HƏYAT ZƏRBƏSİ
(Yol

qəzasında

həlak

olmuĢ ərlə
arvadın
xatirəsinə)

Ürəkdə arzular gül açan zaman,
Qəfil faciədən olmadı aman.
Taleyin hökmümü oldu amansız,
Köçdü dünyamızdan bir qəlbdə iki can?
Nakam olmasaq da biz bu dünyada,
Neçə çalınmamış toyumuz qaldı.
Fələk çox arzunu tez verib bada,
Ürəkdə arzumuz-kamımız qaldı.
Nə deyək, nə deyək belə dövrana,
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Gəlməzdi inama, nə də gümana:
Bir gündə, bir vaxtda o Ata-Ana
Vaxtsız çiçək kimi boyandı qana...
İNSAN
Sən ey yer üzünün əşrəfi insan,
Külli-kainatın zər parçasısan!
Səma buludu tək dolursan hərdən,
Payız xəzəli tək solursan birdən!
Dağlardan ucasan, enməzsən heç vaxt,
Polad varlığınla sınmazsan heç vaxt.
Böyük hikmət verib sənə Yaradan,
Min işıq payın var ulduzdan, Aydan!
Qurub yaratmaqdır əməlin, peşən,
Bu böyük şərəfçün yaranmısan sən,
Dözülməz ağrın da olur ki, hərdən, –
Baxıb seçməyirsən qaranı-ağdan,
Sirli səmalarda ulduz sayrışır,
Gözlərinin işığı, nuru dəyişir,
Mələk libasını geyinir şeytan,
Hürülər siması dəyişir hər an.
Dövranın gərdişi necə qəlizdir,
Yenə də dünyada insan əzizdir!
İnsanı dünyaya gətirir insan,
İnsanı dünyada itirir insan...
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TORPAĞA BAXIRAM, ANAM GÖRÜNÜR
DÜNYANIN ŞAH ANASI
(Xanım Fatimeyi Zəhranın mövlud gününə ithaf
olunur)

Hər iki dünyanın pak aynasında,
Bahar havasının xoş nəfəsində.
Dünyanın ən həzin layla səsində,
Həsəneyn anası gəlmiş dünyaya.
Çox xanımlar gəlmiş cümlə-cahana,
Xanımlar, Məryəmlər tay olmaz ona.
Həzrət Peyğəmbər Zöhra söyləmiş,
Adına Fatimə-Zəhra söyləmiş.
Behişt meyvəsi tək sevmiş qızını,
Həzrəti Peyğəmbər çəkmiş nazını.
Nəfəsində duymuş gözəl yazını,
Gülsümün, Zeynəbin gül anasının.
Bu xanım dünyanın şah anasıdır,
Bu xanım göylərin pərvanəsidir.
Zərif şəhpəriylə bir kölgə salar,
Cəhənnəm odunun qarşısın alar.
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“Ya xanım Fatimə” deyib çağırsan,
Gələr, anaların dadına yetər.
Ən çətin anlarda köməyə çatar,
Kədərə, qüssəyə bal, şəkər qatar.
Simuzər söyləyir, eşit bu səsi,
Sən, ey yer üzünün halal tikəsi,
Kimin ki, yüksəlsə dua nəfəsi,
Onu darda qoymaz Hüseyn anası.
TORPAĞA BAXIRAM,
ANAM GÖRÜNÜR
Hara gedərdimsə görünərdim şən,
Hər tərəf gözümdə olardı gülşən.
Duyduqca anamın ana qəlbini,
Mənimçün nigaran, şana qəlbini.
Ana qayğısından bol-bol yeyəndə,
Anamla qoşasan, torpaq, deyəndə.
Duymurdum anamın torpaqlığını,
Duyurdum Vətənin mən varlığını.
Baxıram torpağa anam görünür,
Fikrim duman kimi yerdə sürünür.
Anamı özünə qatıbdı torpaq,
Necə də şirincə yatıbdı torpaq.
Ana ürəyini yeyən bu torpaq,
Bizə ananızam, deyən bu torpaq,
Bəlkə ona görə belə əzizdi,
Həm ürəyimiz, həm sinəmizdi.
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Mən sevdim torpağı, bir də ananı,
Torpaqsa qısqandı, mənə yananı.
Anamın ürəyin aldı əlimdən,
“Can ana” kəlməsin saldı dilimdən.

ANA
Müqəddəs varlıq tək gəldin cahana,
Torpaqla qoşasan, ana, ay ana.
Övladlar bəxş etdin elə, cahana
Zəhmətin, hörmətin gələrmi sana?
Həyatın özüsən,
gözüsən, ana!
Ana pərvanədir şam üçün yanır,
Yanır şam oduna, o hey fırlanır:
Hər övlad bir şamdır vətənçün yanır
Ana övladını günəşi sanır,
Yanmasa, dönməsə
sönər bu həyat,
Gecəsi, gündüzü daim narahat
Ana işığında dünya nurlanır...
ANAMIN XATİRƏSİNƏ
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O nurlu göyləri dumanlar aldı,
Qəfil fələk səni çarxına saldı.
Hər gün nənə deyən şirin nəvənin
Həsrətli gözləri yollarda qaldı.
Dərdim dağlardan aşdı,
Uzaq yollar dolaşdı.
Mən acizəm, ay ellər,
Mənim mehriban anam,
Ömrümə həyan anam
Torpaqlara qarışdı...
Bu ellərə dönərəm,
Həsrətinlə dinərəm.
Torpağına enərəm,
Səni görmərəm, ana.
Doğmaların gəlibdir,
Eldə süfrə səribdir.
Cümlə doğmalar olsa,
Sənsiz könlüm qəribdir.
Səni asan itirdim,
Eşqimi dərdə verdim,
Gözümlə oda girdim,
Gözüm göynəyir, ana...
SÖNMƏZ ÇIRAQ
(Anam Fatimənin xatirəsinə)
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Göz açıb dünyaya gəldiyin andan,
Qadalar, bəlalar bürümüş məni;
Bir ana sinəsi – zirehli qalxan,
Hər qara kölgədən qorumuş məni.
Dualar diləmiş, laylalar demiş,
Məni bələyə yox, bükmüş sevgiyə.
Özü bəla çəkmiş, qəmlər də yemiş,
Balası qayğısız böyüsün deyə!
Nə incitdim, nə bir xətrinə dəydim,
Həmişə Tanrıtək baş əydim ona.
Di gəl ki, mən hardan, necə biləydim,
Bir ömür qəfildən yetişər sona?
Çərşənbə axşamı, o yaz gecəsi,
Bir sönən şam ilə açdım sabahı –
Məni alışdırdı o buz nəfəsi,
Yüksəldi göylərə qəlbimin ahı!
Misralar göz yaşı içdiyi zaman,
Bir ulu ocağın gözü qaraldı.
Əbədi ayrılıb getdi o karvan.
Ayrılıq əlləri qoynunda qaldı.
Yaşamaq eşqi tək anam ölməzdir,
Həyat işığı tək anam sönməzdir.
Hər axşam adıyla – çıraqlar yanır,
Sönməz çıraqlarda anam yaşayır.
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BİR ANA YAŞADI...
Can verir övlada canından Ana,
Qan verir övlada qanından Ana!
O, can-qan bahasına gəlir cahana,
Cahanda yaşayır, boy atır gültək,
Bəslənir göz üstə, böyüyür çiçək.
Payız küləyindən gül xəzan olur,
Yarpaqlar saralır, tökülür, solur;
Ana, Ana ömrü – bahar küləyi,
Əsir gecə-gündüz, yollarda əsir,
Payız küləyinin yolunu kəsir,
Məğrur sinəsiylə bu yolda durur,
Körpə çiçəyini daim qoruyur...
Boy atır o çiçək, qalxır, böyüyür,
Mənəm-mənəm deyib, özünü öyür.
Böyüyür çinartək qol-qanad atır,
Ürəkdə arzuya-murada çatır.
Dağlartək özünü o uca sanır,
Amalı uğrunda şam kimi yanır,
Ay ötür, il ötür... nələri anır?
Ana kəlməsini, nəhayət, danır!
Anası həsrətdir onun üzünə,
Bir şirin övladın ana sözünə!
Təskinlik verərək ana özünə:
Deyir eyib etməz, canı sağ olsun,
Tək balam yaşasın, kefi çağ olsun!
Dostlar, tanışlar da eşidib bunu,
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Çox danlaq, nəsihət etdilər ona:
Dedilər, bəs anan, anan hardadır,
Səndən nigarandır, qəlbi dardadır!
Ana zəhmətini verə bilməzsən,
Ana ağlar qalsa, gülə bilməzsən;
Ana gözləritək bəsləmiş səni,
Gözəl gələcəyə səsləmiş səni;
Gündüzlər günəşdən, gecələr aydan
Gözlərinə düşən o şirin paydan
Bir çələng düzəltmiş, səninçün hörmüş,
Həyat yollarına ərməğan vermiş...
Belə söyləmişlər müdrik qocalar,
Eşitsə qulaqlar – başlar ucalar,
Ana zəhmətini kim verə bilər?!
Uzun gecələrin bağrını üzüb,
Şirin damlaları gözündən süzüb,
Bahar nəfəsiylə çələng düzəldib,
Yüklü kirpiklərdə kim hörə bilər?!
Nə isə çox deyib, başa saldılar –
Oğul eşitməyib heç bir söhbəti,
Rədd etdi özündən hər məzəmməti,
Dedi ki, mən belə, özüm boy atdım,
Bütün arzulara can atıb çatdım...
Dolandıqca illər, ötdü fəsillər,
Əvəz etdi nəsli yeni nəsillər;
Ananın həyata artdı həvəsi,
Çünki böyüyürdü körpə nəvəsi!
Bu ana torpaqdan min bac alırdı,
Şirin meyvə kimi şirə salırdı,
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Ana bu şəfqətdən bol-bol içirdi,
Ata gedən yoldan o da keçirdi.
Zaman keçdi, günlər belə ötüşdü,
Ömür yarpaqları saraldıb tökdü –
Həyatın verdiyi bu böyük yükü
Ana öz çiynində götürüb köçdü.
Çox böyük yük idi ananın yükü,
Simuzər seçirdi hər tükdən tükü.
Nəhayət, özünü anırdı oğul,
Bu dünyanı fani sanırdı oğul;
İndi artıq özü, özü yanırdı,
Çünki öz övladı onu danırdı!
Yadına salırdı yanan Ananı,
Ona qəlbdən yanan, candan yananı!
Artıq ötüşmüşdü karvan o yoldan,
Bir səs gəlməyirdi sağdan, nə soldan;
Həyatda nə qədər dastanlar vardır,
Yaxşı da, yaman da daim yaşardır...

HƏRƏSĠ BĠR DÜNYA
ATA YANĞISI
(Atam Abdullaya)

Bir dastan həyatdı ata qayğısı,
Tale kitabımın varaqlarında.
Hər müdrik sözünün məşəl yanğısı
Alışır ömrümün çıraqlarında.
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Onun nurlu üzü mayakım olur,
Həyat yollarımın yoxuşlarında.
Adı qüvvət verir, dayağım olur
Saflığa, düzlüyə, uğurlarıma.
Ağsaqqal babamın izidir atam,
Bir nəsil karvanı haqq yolu gedir.
Döyünən qəlbimin nəbzidir atam,
Qanımda-canımda o, dövran edir.
Dəryanın çay kimi qolu törəndim,
Çayları dəryaya axıdır atam.
Mən onu taxtımın tacı görəndim,
Nakam ruhların da ahıdır atam.
Bu qoca dünyanın uca dağları,
Əsrlərin-əsrə yadigarıdır.
Ana südümüzlə ata vüqarı
Ömrümüzün sınmaz qanadlarıdır...

OĞLUMA NƏSİHƏT
Gəlir bu dünyaya neçə oğullar,
O oğullar ki, onu torpaq doğurlar.
Çevrilir vətənin vətəndaşına,
Yazılır zamanın tarix daşına.
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Boy atıb, güc aldın ana torpaqdan,
Yaşa bu dünyada, yaşa, ey oğul!
Faydalan həmişə xoş nəsihətdən,
Çəkinmə, yayıma, qorxma zəhmətdən.
Sevməsən zəhməti əgər həyatda,
Qalarsan qapıda, sınıq qanadda.
Üz çevirər səndən sərvət də, yar da,
İllərin qərq olar burulğanlarda.
Xeyrin yolunu tut, şər yolu unut,
Namərddən uzaq ol, mərdlik əli tut.
Saf bulaqdan axan çeşməyə yol ver,
Çeşmə bulandıran nə varsa, qurut!
Böyük tut həmişə böyük hörmətin,
Böyük hörmətidir ruzi, bərəkət.
Aşar-daşar bil ki, varın-dövlətin,
Böyük məclislərdə batmaz zəhmətin.
Ağlın qüdrətinə gətir ki, güman,
Sinən sipər olsun, zəkan bir ümman.
Çəkilsin yolundan boran, çən, duman,
Parlaq işıq saçsın günəş yoluna,
Pələng gücü gəlsin polad qoluna!
Çalış ki, heç zaman uzaqlaşma sən,
Alimin, elmin xoş qüdrətindən.
Andın da, eşqin də qoy olsun Vətən,
Ömrü boş keçirməz bu yoldan ötən.
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Ey oğul, alış, yan, qəlbən günəş ol,
Könüllər isidən sönməz atəş ol.
Qüvvətin də artsın elin gücündən,
Dağları titrədən selin gücündən!...
İKİ HƏYAT SƏSİ
Təzə bir səs gəlir yenə evimdən,
Xoş bir nəfəs gəlir yenə evimdən.
Bu qönçə balanın “inqə” səsindən,
Bu qönçə balanın xoş nəfəsindən
Elə bil aləmə ətir saçılır,
Dünya xumarlanır, layla ucalır.
Gecə səssizliyi alıb boynuna,
Ana balasını salıb qoynuna,
Yatır mışıl-mışıl bal Şövkət bala,
Sanıram keçmişim qayıdır dala.
Mən seyr etdikcə bu mənzərəni,
İlahi, düşürəm, görün nə hala...
Bu halım səadət gətirir mənə,
Bu halım müjdələr yetirir mənə.
Bütün qaranlıqlar çəkilir geri,
Ulduzlar tökülüb bürüyür yeri;
Ocağa dönüb,
Nura bürünüb,
Şerimlə, körpəmlə baş-başayam mən,
İki həyat səsi gəlir evimdən...
OXUNUZ DƏYMƏSİN DAŞA
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(Kürəkənim

Əsəd

Əsaniyə)

Tanrı məhəbbəti qəlbində vüqar,
İlahi hikmətin qılırsan izhar.
Sən örnək olursan dini-şərifə,
Açırsan ömürdə yeni səhifə.
Layiqli oğulsan doğma torpağa,
Gahdan o taylısan, gahdan bu taylı;
Bəxtinə gün doğsun, ay Əsəd ağa,
Ötüşsün günlərin haylı-haraylı.
Ananı yaşadan Şövkət baladır,
O, ömürdə çıraq, qəlblərə sevinc.
Bu yalan dünyanı göyə, əyandır,
İnam qaldıracaq, eşq çatdıracaq.
Ürəyin sevdalı, qəlbin nigaran,
Cəvahirlə Şövkət qoşa qanaddır;
Mehriyə həmişə həyansan, həyan,
Onsuz həyat sənə bir quru addır.
Qəzavü-qədərdən həmişə uzaq,
Yaşayın beləcə: firavan, qoşa;
Atılan oxunuz dəyməsin daşa –
Biz də şəninizə şerlər yazaq!
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YADIMA DÜŞDÜ
Vətəni vətən edən
Qürbət yadıma düşdü.
Adamı candan edən
Həsrət yadıma düşdü.
Şövkət nəsə yeyirdi,
Cavahir nə deyirdi?
Mehri balam, xeyirdi,
Əsəd yadıma düşdü.
Haçan vaxt gələr, haçan,
Bu – sevgidi, dil açan,
Yuxuma da nur saçan
Qüdrət yadıma düşdü...
Tehran-Məşhəd,
30.10.1997
CAVAHİRİM DİL AÇIR
Cavahirim dil açır,
Ətrafa sevinc saçır.
O danışır, elə bil,
Bağçamızda gül açır.
Cavahirim dil açır,
Məni görcək tez qaçır.
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Boynumu qucaqlayır,
Duyğumu ovsunlayır.
Sanki axtarışdadır,
Hər gün bir söz vəsf edir.
Balaca addımıyla
Böyük həyata gedir.
Qönçəcə çiçək balam,
İnci payla ellərə.
Ay mənim sirli qalam,
Eşqin dönsün sellərə.

NƏNƏ DEYƏNDƏ
(“Nənə”
nənələrə)

kəlməsini

uca

tutan

Hər dəfə deyəndə nəvəm: ay nənə –
Elə bil dünyanı bəxş edir mənə!
Nə gözəl nəğmədir onun xoş səsi,
Nənə nəğməsinin gözəl kəlməsi!
Tanrım işıq salır məhəbbətimə:
Adları qanaddır ülviyyətimə –
Səma, Azər, Şövkət,
gözəl Cavahir,
Hərəsi bir dünya, hərəsi bir sirr.
Deyirəm telinə, gülünə qurban,
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O nənə söyləyən dilinə qurban!
Söylərəm ox bata yaman gözlərə,
Bəd nəzərdən uzaq,
qurban sizlərə...
NAĞI
(Bacım oğlu Nağıya)

Gəlir sübhün gözəl çağı,
Yatağından qalxır Nağı.
Dərsə gedir, elm öyrənir,
Bu işiylə nümunədir.
Nağı həm də zəhmət sevir,
Bağ belləyir, alaq edir.
Gör necə də zəhmətkeşdir,
Dərsdən gəlir, bağa gedir.
Əldə yemiş, qarpız tağı,
Mevvə-tənək ağacları.
Hər gün bağa gedir Nağı,
O bəzəyir solu, sağı.
Gülər barın gözəl çağı,
Bu meyvəli ağacları
Ellər görüb əhsən deyər,
Hamı gəlib dərib yeyər.
Oğrun-oğrun seyr edərsən
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Dost-tanışı, sevinərsən,
Şad olarsan, sən ay Nağı,
Saldığınçün gözəl bağı.

ÜRƏYĠMLƏ BAġ-BAġA
DÖRDLÜKLƏR
Dolan bulud kimi sökülürük biz,
Yaşıl çəmən kimi tikilirik biz;
Ana ağacının meyvələriyik,
Dəyəndə bəs niyə tökülürük biz?
***
Könlüm vüsalların həvəsindədir,
Di gəl ki, qismətim qəm səsindədir.
Bu dünya yolları çalın-çarpazdı,
O da ki, insanın sinəsindədir.
***
Yatan duyğuları oyada bilsəm,
Uşaq sağlığıma qayıda bilsəm –
Bu ömrü geriyə yaşayardım mən,
Könül də verməzdim hər yada, bilsəm.
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***
Torpaq mənimkidir, dəni bilmirəm,
Dağlar mənimkidir, çəni bilmirəm.
Bu ağlı-qaralı dünya üzündə
Məni qəm yaşadır, səni bilmirəm.
***
Yurdum yiyəsizdir, ərən ver mənə,
Uçan sarayları hörən ver mənə.
Dünya pəncərədir, deyib babalar,
Hamı baxıb keçir, görən ver mənə.
***
Mənəm əqidəyə, inada körpü,
Ümidə, arzuya, qanada körpü.
Məhəbbət səninçün bir əyləncədir,
Mənimçün ölümdən həyata körpü.
***
Şəhid qardaşlara doğma bacıyam,
Kora, imdadsıza əl ağacıyam.
Məndən ağıl dərsi uman olmasın,
Mən könül dərsinin ehtiyacıyam.
***
Şair addımlayır söz işığında,
Dünya gözəlləşər göz işığında.
Bir şamın ömrüdür Simuzər ömrü,
Yanar damla-damla öz işığında.
***
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Gör bu alın yazım neçə xətlidir,
Ömrüm çaylar kimi hərəkətlidir;
Qəlbimdən su içir mənim əllərim,
Bəlkə sonunçün də bərəkətlidir?!
***
Bu şirin dünyaya oxşayırıq biz,
Nə var qəlbimizdə daşıyırıq biz;
Nəvə doğulanda nənə olmuruq,
Tanrım, təzələnib yaşayırıq biz!...

***
Sən mənim həyatıma bahar kimi
gəlmisən,
Ürəyimə hərarət, ruhuma can vermisən.
Təkcə səni düşünür, səni axtarıram mən,
Yoxluğunu duyduqca həsrətdən yanıram
mən.
***
Könlümə yeganə həmdəm olmusan,
Şahin quşu kimi qanadlanmısan.
Mənim pak qəlbimə yuva salmısan,
Bəyaz gecələrin ulduzu kimi.
***
Ürəyim köz olub eşqindən yandı,
Ruhumda ən incə tellər oyandı.
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Məhəbbət odunu bir günəş sandı,
Həsrət alovunda yansa da ürək.
***
Eşqimi qəlbinə sən elə yüklə,
Qəm yükü köksünə sahib olmasın.
Sazın tellərini gəl elə köklə,
Çalarkən mizrabın qoy kövrəlməsin.
***
Qəlbimi bürüyən məhəbbət seli,
Kükrəsin, çağlasın, qoy daşsın barı.
Dolaşsın dünyanı, bürüsün eli,
Xəfif dalğalarda oyatsın yarı.

***
Ucalsın göylərə ney, kaman səsi,
Axsın ürəklərə sevgi nəğməsi.
Səadət bəxş edən eşqin müjdəsi
Versin talelərə xoşbəxt töhfəsi.
***
Bağçada çiçəklər tutanda qərar,
Ətirlər səpilib dünyaya dolsun;
Təbiət gözəli – solmayan bahar,
Sevgi dünyasında həmdəmim olsun...
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QƏZƏLLƏR
Ey təbiət gözəli, nazlı bahar, xoş gəlişindən
Gül açır bağçada güllər, görünür şad
görüşündən.
Cana min can gətirən nurlu təbiət yaradırsan,
Dil açır dilsiz ürəklər, olur dilşad görüşündən.
Tər bənövşə qoxusu cümlə-cahanı bürüyüb,
Bükməyib boynunu, sanki qorunur yad
görüşündən.
Qərq olub nura tamam aylı səmalar görünür,
Al şəfəqlərlə qaranlıq olur azad görüşündən.
İstəsən fəsli-bahar, Simuzər, səyyadın ola,
Peşman olmazsan heç vaxt belə səyyad
görüşündən.

***
Baxıram aylı gecə sayrışan ulduzlara mən,
Gəlir ilham pərisi, başımın üstündə durur.
Bütün aləm gözümə nurlu məqamda görünür,
Yenə şair ürəyim atəşi-eşq ilə vurur.
Can evin odlara yaxsa bu qəmi-eşq kimin,
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Deyirəm, məna odur dövrü-cahanda, o görür.
Var əgər eşqi, cəfası, sən onu tən eləmə,
Nə qədər cövr eləsə, eşq səfasın o sürür.
Atəşi-eşqdir insanı yaxan, həm yaşadan,
Əhli-eşqdir yaşayan, bax, belə dövranı qurur.
Simuzər, sönməsin qəlbindəki eşq atəşi heç,
Yaşasın ömrünə zinət kimi ol eşqi-qürur...

***
Böylə rəftar et ki, qaçmasın
çəmənindən,
Taki sən olmayasan peşiman
əməlindən.

ceyranın
bir

gün

Təməli-mülki eşqin möhkəm ola gövhər daşı
tək,
Qoparan olmasın heç vaxt belə mülkü
təməlindən.
Bağ içrə qədəm bas ki, gülüstan cana gəlsin,
Ay da, ulduz da yerə nur ələsin xoş
qədəmindən.
Gülü gülsün çəmənin, bülbülü fəğan eləsin,
Oxusun nəğmələrini çəmənin ən gözəlindən.

419

Məsləkin, amalın uğrunda çalış, bil ki,
Simuzər,
Məhrum etməz səni heç vaxt Yaradan öz
kərəmindən!

***
Ey məhəbbət günəşim, gör necə atəş kimisən,
Alovundan gül açır bağçada, gülüm, gözəlim.
Zövqü-səfa dəmidir, seyr edirəm çöl-çəməni,
Bu səbəbdən lal olub nəğməkar dilim, gözəlim.
Belə cənnət, belə gülşəndə ki, dövranım ola,
Xoş keçər hər bir anım, hər ayım, ilim, gözəlim.
Məni min aşiq əgər yadına salsa, yenə, bil,
Səndədir pak-parıltım, sim ilə zərim, gözəlim.
Könlüm istər bu gözəl hökmü özün də biləsən,
Pozmaram əhdimi mən, gəlsə də ölüm, gözəlim.
Atəşin eşqinə gəl eylə zinət ver ki, Simuzər,
Buna nöqsan deməsin Vətənim, elim, gözəlim!

***
Anaram, sevgili yar, hər an səni, sən olmayanda,
Qalmayır
məndə
daha
səbri-qərar,
sən
olmayanda.
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Gözəl aləmdə gəzər sevgililər, vəsl bağında,
Mənəm hicrində qəfəs tək yeri dar,
olmayanda.

sən

Dedilər bülbülün nalan dolanır bağü-çəməndə,
De necə şad görünüm, mən gül xar, sən
olmayanda?
Ey yari xaqanım, bu qədər çəkdisə hicrin,
Tənha düşər eşqim, səhra dolanar,
olmayanda.

sən

Vəslin eləyər mənə bəs, çəkərəm ahəstə nəfəs,
Nəfəsində duyaram fəsli-bahar sən olmayanda.
Xəncər al, yar sinəmi, gör nədir dərdi-sərim, ey
yar,
Gəlməzsən əgər, bil ki, gülər əğyar sən
olmayanda.
Elə bağban ol ki, Simuzər, hər dəm, söyləsin ellər,
Bağında gör necə bir tər gülü var sən olmayanda.

BAYATILAR
Gəzdim səni, a dağlar,
Sinəndə daşlar ağlar.
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Sənin dərdin dərd deyil,
Mənim dərdim daş ağlar.
Bülbülsən, gülün hanı?
Kükrəyən, selin hanı?
Odsuz, alovsuz yandın,
Bəs sənin külün hanı?
Torpaq sənin əcdadın,
Adın, həm ağız dadın.
Amandır qoyma, oğul,
Bir qarış olsun yadın.
Mən aşiqəm ismətə,
Gözələ, həm ismətə.
Gözəl qismətin olsun,
Şər gəlməsin ismətə.
Eldə bir dağ var idi,
Zirvəsi hasar idi.
Zirvədə məskən salan,
Qəlbimdə vüqar idi.
Qızıl gül güldü yayda,
Çadrasın açdı çayda.
Qızın anasın gördüm,
Özün görmək nə fayda.
Ağla kəmər bağlaram,
Ümmanlarda çağlaram.
Vətən, daşın saxlaram

422

Nəsillərə, ellərə.
Əzizim, qara bağlar,
Dərdlərim yara bağlar.
Oğullar sinə dağlar,
Gəlinlər qara bağlar.
Əzizim, izə düşdü,
Ağırlıq dizə düşdü.
Düz demək gözə qaldı,
Qızarmaq üzə düşdü.

Qismətim para düşdü,
Ceyranım tora düşdü.
Yay götürüb ox atdım
Bilmədim hara düşdü.
Səni məndən aldılar,
Tacımdan qopardılar.
Ömrümün baharını
Payıza apardılar.
Bu yerlər bir bağ idi,
Ürəklərdə dağ idi.
Olmasaydı xəyanət,
Bağban, üzün ağ idi.
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BAL ARISI
Bağ-bağçanın çiçəkləri açmışdı öz çətrini,
Naz-qəmzəylə yayırdılar ətrafa gül ətrini.
Bəhər gəzir Bal arısı qərənfil, yasəməndə
Bal toplayıb çiçəklərdən, dolanırdı çəməndə.
Hey baxırdı bu arıya yana-yana Çibin də,
Bar-bəhrəsiz olduğundan göynəyirdi içində.
Milçək onun həmdəmiydi, dolanırdı başına,
O, Arını tərifləyib su qatırdı aşına.
Pəjmürdəhal dolanırdı Ağcaqanad lələsi,
Elə bil ki, ağır idi qəlbində qəm şələsi.
Yemir, içmir, gecə-gündüz dərd içində üzürdü,
Göz yaşını sədəf kimi düymə-düymə düzürdü.
Vecə almır, min çiçəkdən bal çəkirdi bu Arı,
Öldürürdü, yandırırdı bu saymazlıq “dostları”.
Pozmayırdı əhvalını, toplayırdı balını,
Paxıllıqlar, bircə an da dəyişmirdi halını.
Ağcaqanad vızıldadı, dedi, Çibin qardaşa,
Nə durmusan, Bal arısı indi çıxıbdır başa.
Bir çarə tap gəl mənə sən, dözməyirəm bu
dərdə,
Axşam-səhər
günüm
keçir,
ahu-zarda,
kədərdə.
Yığışdılar Çibin, Milçək, Ağcaqanad bir yerə,
İftiralar söylədilər bu Arıya min kərə.

424

Dedilər ki, dərəbəyi burda təkcə bizik, biz!
Dövrə vurub səs saldılar hər tərəfə vızhavız!
Bal arısı tanıdı düşmənini, “dostunu”,
Bildi onlar belədirlər: etibarsız, kərəmsiz.
Harda paklıq, təmizlik var tez alırlar üstünü,
Peşələri böhtan demək, şayiə yaymaq
aramsız!
Nə qədər ki, çirkab ola, axar sular aparar,
Saflıq verər, haramlığı öz kökündən qoparar.
Ağcaqanad! Sənin mayan lal sularda cücərir,
Çibin, Milçək zibillikdə qidalanır, güc alır.
Bal arısı döndü baxdı bir çəmənə, bir gülə,
Gördü hələ lazımlıdır, gərəklidir bu elə.
Zərif güldən, çiçəklərdən el-obaya bal verir,
Faydası yox, bu “dostları” dönsələr də lap filə.

SƏNUBƏR

(Лирик хатиря-повест)
«Юлцм вар ки, щяйат гядяр
дяйярли!»
Щ.Ъавид

Дан йери сюкцлцр, эцняшин гызылы шцалары мави
эюзлц Хязярин мирвари суларында бярг вурур,
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фцсункар, язямятли, ады диллярдя дастан Талыш
даьларынын дизляриня сыьынмыш бу бярякятли
торпаьы юз нуруна гярг едирди. Санки илащидян
йаранмыш бу барлы-бярякятли торпаг юз битибтцкянмяз, ясрарянэиз эюзялликлярини танрыдан
пай кими онун щяр гарышыныn гядрини-гиймятини
билян эюзял инсанларынын бойнуна мирвари кими
дцзцрдц…
Беляъя, юз ахыны иля бу дийарда нечя-нечя
гящряманлар, истедадлар эцняшин бу нурлу
ишыьында дцнйайа эюз ачмыш, йашайыб
йаратмышлар.
Цмумиййятля,
тябият
юз
эюзялликлярини бу йурддан, бу торпагдан
ясирэямямишдир. Гялбиндя щямишя бащар
щяраряти эяздирян Сянубяр дя бу эюзялликляр
ичярисиндя щяйата эюз ачмыш, юзцнцн гайьылы вя
гайьысыз эцнлярини йашамышдыр.
Щяйаты дярк етдийим илк эцнлярдян мян дя
Сянубяри таныйыр, онун бцтцн аъылы-ширинли,
севинъли-кядярли дцнйасы, дахили алями иля фикир
гощумлуьу етмяйи баъарырдым. Йягин, еля бу
сябябдян иди ки, Сянубярин мяндян щеч бир
эизли сирри йох иди. Сянубяр цзцэцляр, эюзял бир
гыз иди. Щамы она щясяд апарырды. О щеч кясин
хятриня дяймязди. Овгаты йахшы оланда
достларыйла шянлянмяйи хошлайар, гямэин
анларында ися тяк галараг хяйала далмаьы
юзцня пешя едярди.
…Сящярин эюзц йениъя ачылмышды. Сянубяр
ахшамдан щазырладыьы китабларыны масанын
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цстцндян йыьышдырыб чантасына гойду. Сцбщцн
эюзял ятри дуйулурду. Йамйашыл чямянлярин,
гюнчя эцллярин тяр йаrпаглары шяффаф шещ
чисяйиндя чимирди. Сянубяр щяр тяряфли йашыллыьа
бцрцнмцш енсиз, дар кцчялярля дярся тялясирди.
О, бу ил сяккизиллик мяктяби битирирди. Фикирляширди
ки, сонра юз орта тящсилини Лянкяран шящяр 1
нюмряли орта мяктябиндя баша чатдырсын. Ондан
да сонра ися ону университет щяйаты эюзляйирди…
Зянэ чалынды. Биринъи саат ядябиййат дярси
иди. Уъа бойлу, сачлары эур вя чалма,
чющрясиндяки сямимиййят, мещрибанлыг о дягигя
нязяря чарпан бир мцяллим тямкинля синфя дахил
олду. Ушаглар хцсуси ещтирамла айаьа галхдылар.
Бу
–
Лянкяранын
адлы-санлы
эюзял
ядябиййатчыларындан олан Мирщашым Талышлы иди.
Чохдан билирдик ки, о, шеир дя йазыр. Ара-сыра
мятбуатда имзасы эюрцнярди. Сон эцнляр бизим
ядябиййат мцяллимимиз хястя олдуьу цчцн
Мирщашым мцяллим ону явяз едирди. О,
ядябиййат дярсини шаэирдляря еля бюйцк
мящарятля чатдырырды ки, аз гала шаэирдлярин
щамысы дюнцб ядябиййат вурьуну олмушду.
Сянубяр дя онлардан бири – о, китабдакы бцтцн
шеирляри язбяр сюйляйярди. Бир эцн Мирщашым
мцяллим Сянубярин партасына йахынлашды, щялим
бир мещрибанлыгла: «Сянубяр, гызым, чалыш
щямишя беля охуйасан», - деди, - сянин бюйцк
эяляъяйин вар! Мцяллимин бу хош сюзляриндян
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сонра Сянубярин учмаьа биръя ганaдлары
чатмырды…
- Салам, Сянубяр!
Гяфил бир сяс ону юз ширин хяйалларындан
айырды. Бу, гоншу оьлу Ъялал иди.
- Салам, салам, - дейя Сянубяр юзцнц
итирмиш кими олуб, она тяряф дюндц.
- Ня йаман фикря эетмисян, Сянубяр? Еля
бил дцнйанын бцтцн дярди-гями сяня галыб.
Сянубяр нядянся ъидди эюркям алды,
гяфилдян:
- Эяляъякдя сян ким олмаг истяйярдин,
Ъялал? – дейя сорушду.
- Мян тяййарячи!
- Тяййарячи? Чох эюзял пешядир. Ъясарят,
дяйанят, романтика… Демяли, сянин хяйалын
сямаларда учур. Яввял сянин хяйалларын
учаъаг, сонра ися сян юзцн! – Сянубяр беля
дейяндя онун лаля лячякляри тяк гырмызы
додагларына тябяссцм гонду, сядяф кими
аьаппаг дишляри эюрцндц.
Ъялал Сянубярэилин гапыбир гоншулары
Сяриййя халанын оьлу иди. Ъялалын атасы Щцсейн
киши Сянубярин атасы иля бирэя Бюйцк Вятян
мцщарибясиня эетмишди. Онлар ъябщядя бир
вурушмуш, бирэя дя саь-саламат эери
гайытмышдылар. Лакин мцщарибядян бир нечя ил
сонра, Ъялал щяля кичик йашларында икян, атасы
Щцсейн дайы автомобил гязасындан дцнйасыны
дяйишмишди. Сяриййя хала йеэаня оьлу Ъялалла
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тяк галмышды. О, эюзял вя ъаван олмасына
бахмайараг, эялян елчиляря: «киши гызы бир дяфя
яря эедяр» - дейя рядд ъавабы вермиш,
юмрцнцн галан щиссясини йалныз биръя оьлуна
щяср едяъяйини юзцня мцггядяс боръ
санмышды. Инди Сяриййя хала Ъялалын чох тярбийяли
бюйцдцйцня вя дярслярини дя яла охудуьуна
эюря цряйиндя эизли-эизли севинир, интящасыз бир
фяхр дуйур вя щяйатындан зярряъя дя олсун
шикайятлянмирди.
Ъялал бизимля бир синифдя охуйурду вя байаг
дедийим кими, ялачы иди. Юзц дя ядябиййаты
щяддиндян артыг севярди. Еля бу мящяббятийля
дя Сянубяри юзцня ъялб едярди.
- Сяндян щям дя йахшы ядябиййатчы оларды!
– Сянубяр сюзцня давам етди.
- Ядябиййат! Ядябиййат щяйатын бцтцн
эюзялликлярини юзцндя ъямляшдирир, йашамаг
цчцн инсанын цряйиня, рущуна гида верир, она
бянзярсиз, эюзял щиссляр ашылайыр. Лакин …мян
ися, ещ, бир сюзля, мяним арзум тяййарячи
олмагдыр.
- Бир тяййарячи кими, щеч щярдянбир юз
хяйалларынла гоша учдуьун олурму, Ъялал?
Ъялал фикирли-фикирли эцлцмсяди:
- Бяс сян неъя, хяйала далмаьы чохму
хошлайырсан, Сянубяр?
- Ялбяття. Бу эцн мяним хяйалларыm сабащ
мяним арзуларыма чевриляъяк. О бири эцн ися
хяйалларымын ганадларында учан арзуларыма
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чатмаг цчцн сяйля мцбаризя апараъаг, юз
мягсядимя наил олмаьа чалышаъаьам. Бир дя
мян
буэцнкц
хяйалларымын
сабащ
реаллашаъаьына инанырам!
- Еля ися беля хяйаллара далмаьа дяйяр. –
Ъялал да онун фикрини тясдигляди, сонра да
чохдан бяри цряйиндя эяздирдийи бир суалы дилиня
эятирди: - Бяс сян щансы сяняти сечяъяксян,
Сянубяр?
- Мян щяким олаъаьам, щяким! Дцнйада
инсанлара саьламлыг бяхш елямяк ян мцггядяс
бир ишдир, зяннимъя.
Ъялал бир анлыьа, санки гаршысында аь халатлы,
мещрибан тябяссцмлц, сямими бир гызын
дурдуьуну хяйалына эятириб кюврялди. Цряйини
щязин бир щярарятин бцрцдцйцнц щисс еляди. Щеч
ня дейя билмяди. Сусуб дурду.
- Бу эцн сян дярсдя йох идин, Ъялал?
- Щя, анам хястя иди. Ону тяк гойуб эяля
билмядим.
- Щеч биз хябяр тутмамышыг?
- Анам юзц истямяди сизи наращат етсин.
- Бу ня сюздцр, Ъялал? Сян ки билирсян,
Мяним Сяриййя халайа бюйцк щюрмятим вар! Ня
наращатчылыг ола билярди ки? – дейя Сянубяр
тутулан кими олду.
- Мян буну билирям, Сянубяр. Анам
щямишя сяндян разылыг едир, дейир ки, Сянубяр
мящялля гызлары ичярисиндя бир дянядир. – Ъялалын
сяси титряди.
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Сянубярин йанаглары алланды, айры шей
сорушду:
- Бяс Сяриййя хала инди неъяди?
- Башы чох бярк аьрыйырды, щеч айаьа галха
билмирди. Инди бир аз дцзялиб. Йягин ки, сабащ
мцтляг дярся эялярям.
- Щякимя эедибсиниз?
- Йох мян чох дейирям, амма ешитмяк
истямир, бурда ня вар ки, сабащ-бири эцн кечиб
эедяр – дейир.
- Беля олмаз, сян ону мцтляг щякимя апар.
- Чалышарам, Сянубяр. Йахшы, бу эцн
ядябиййатдан щансы дярси кечдиниз?
- «Короьлу» дастаныны. Щя, йадыма дцшдц,
бу эцн бизим ядябиййат мцяллимимизи билирсян
ким явяз еляди?
- Ким?
- Мирщашым мцяллим Талышлы!
- Щя, ону йахшы таныйырам. Шеирлярини дя
охумушам.
- О дягигя щисс олунур ки, ясл ядябиййат
адамыдыр. Дярси еля изащ еляйир ки, дедикляринин
щамысы бейниня щякк олунуб галыр. Инанырсан,
бу
эцн
дастандакы
бцтцн
шеирляри
язбярлямишям.
- Щамысыны? Бирдяфяйя?
- Щя дя, дярсликдяки шеирлярин щамысыны.
- Сянин йаддашына сюз ола билмяз,
Сянубяр!
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- Йаддаш юз йериндя, мцяллимдян дя чох
шей асылыдыр.
- Йахшы, де эюрцм щансы шеирляри
язбярлямяк
лазымдыр?
–
Дейя
Ъялал
марагланды.
- Мяня галса, китабдакы бцтцн шеирляри
язбярля, Ъялал.
- Онда сян дя ядябиййат дярсиндя щяр эцн
шеир сюйля.
- Баша дцшмядим, неъя йяни шеир
сюйляйим?
- Щя дя, шеир сюйля. Чцнки сян шеир
сюйляйяндя
мян
няинки
ядябиййат
дярсликляринин, щятта бцтцн дцнйа шаирляринин
шеирлярини язбярлямяк истяйирям.
- Йахшы да, чох да тярифлямя эюряк!
- Йох, Сянубяр, бу тяриф дейил, доьру
сюзцмдцр. О эцн ядябиййат мцяллиминин: «Он
гиймят олсайды, сяня верярдим Сянубяр!» демяси тясадцфц дейилди ки! Сян шеири еля эюзял,
еля црякдян сюйляйирсян ки, гушлар да ганад
сахлайыб сяня гулаг асмаг истяйир. Чох
истярдим ки, о ъцря шеир демяйи мяня дя
юйрядясян.
- Билирсянми, Ъялал, мцкяммял юйряндийин
щяр шеири охуйаркян, эяряк сянин сясинин
ащянэи цряйиндян гопан мусиги сядалары иля
говушсун.
Шери
рущян,
севя-севя
юйрянмялисян. Бу, ясас шяртдир.
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- Сян ки билирсян, мян ядябиййаты чох
севирям!
- Севмяк эюзялдир, ясас мясяля ися
севдиклярини ъанла-башла даща мцкяммял
юйрянмякдир…
Сянубяр буну дейиб, бирдян атасынын
индилярдя ишдян
гайыдаъаьыны
щям
дя
анасына ев ишляриндя кюмяк етдикдян сонра
сабащкы дярсляриня щазырлашаъаьыны йадына
салыб, Ъялалла тялясик саьоллашды. Пиллялярля йухары
галхды.
…Сянубяр зийалы аилядян иди. Атасы
мцщарибяйя эетдийиндян тящсили йарымчыг
галмышды. Гайытдыгдан сонра да щеч ня
мцмкцн олмады. Чцнки аиля гайьылары артмышды.
О, ибтидаи мяктябдя мцяллимлик едирди. Щям дя
ел-оба ичиндя сайылан аьсаггалардан иди.
Сянубярин анасы ися чох ишэцзар, щям дя эюзял
гадын иди. О, тябиятян бир аз тцндхасиййят иди.
Бир сюзц икинъи дяфя тякрарламаьы хошламазды.
Она эюря дя Сянубяр щямишя чалышыр ки,
анасынын дедикляриня тез ямял етсин.
Щяля кюрпяликдян Сянубяр евдя илк нявя
олдуьундан бол-бол няня-баба нявазиши
эюрмцшдц. Сянубярин няняси Ахунд гызы
Ъяващир няня иди. Ъяващир няня Гурани-Кярими
чох мцкяммял билирди. Олдугъа гайьыкеш, чох
мещрибан бир инсан олан Ъяващир няня
Сянубярин чох йахшы йаддашы олдуьуну
нязяриндян гачырмамышды. О щяля лап кичик
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йашларындан бу мцяггядяс китабын сирлярини
Сянубяря ачмаьа чалышарды. Тясадцфц дейилди
ки, ушагларын арасында дин щаггында щеч кясин
биръя кялмя дя билмядийи бир заманда, Сянубяр
Гуран айяляриня кими язбяр сюйлярди. Щеч кяс
буна шцбщя етмязди, чцнки онун щансы аилядя
бюйцдцйцнц щамы эюзял дярк едир, анлайырды.
Сянубяр нянясини чох севяр вя демяк олар ки,
бцтцн бош вахтларыны онун йанында кечирярди,
Ъяващир нянянин данышдыьы эюзял, мяналы, тясирли
щадисяляря гулаг асмагдан
доймазды,
йорулмазды. Ъяващир няняйя ад гойанлар еля
бил онун эяляъякдя ъаващират кими эюзял инсани
кейфиййятляря малик олаъаьыны габагъадан
дуйуб, она бу ады вермишдиляр. Бу пирани гадын
ел-оба арасында юз мцдрик мяслящятлярийля дя
хцсуси щюрмятя малик иди.
Бир
эцн
гоншумуз
Ясбят
хала
щяйятляриндян дярдийи нцбар мейвядян Ъяващир
няняйя пай эятирмишди. Ясбят хала мейвя долу
бошгабы гойуб Ъаващир нянядян хейир-дуа алыб
эетди. Няня Гурани-Кярими эютцрцб Йасин
охумаьа башлады. – Бу эцн ъцмя ахшамы
дейил ахы, няня? – дейя Сянубяр тяяъъцбцнц
билдирди. Няня яли иля она эюзлямя ишаряси верди,
охумаьында
давам еляди, бу сирли айяляр
Сянубярин цряйиндя бир-бириндян пак, цлви
дуйьулар ойадырды. Няня Йасини гуртарды.
Гураны мяхмяр парчадан тикилмиш цзлцйцн
ичярисиня гойуб Сянубяря бахды:
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- Дейирсян ъцмя ахшамы дейил, мяним
балам? – деди, - билирям, амма мян Ясбят
халанын юлянляриня Йасин охудум ки, щям
юлянлярин рущу севинсин, щям дя бу мейвяляр
мяня щалал олсун.
Сянубяр щямишя олдуьу кими, йеня дя
нянясинин бойнуна сарылараг ону бярк-бярк
юпдц:
- Дцнйада мяним няням кими эюзял няня
щеч йердя йохдур! – деди. Няняси дя
Сянубярин бу щярякятиндян чох хошщал олар,
онун узун, шабалыдл сачларыны охшайар,
нявясиня юмрцн ян хошбяхт чаьларыны щядиййя
еляйярди.
Ертяси эцн Сянубяр Сяриййя халайа баш
чякмяк цчцн онлара эетди. Сяриййя хала башыны
лячякля чякиб, рянэи-руфу бир гядяр авазымыш,
отуруб чай ичирди. Сянубяри эюряндя еля бил
сольун чющряси ишыгланды, тез айаьа галхды:
- Хош эялдин, гызым! – деди. – Щямишя сян
эялясян. Неъясян, эюзял балам? Эял, эял отур,
сяня бир стякан пцррянэи чай сцзцм.
- Саь ол, Сяриййя хала. Зящмят чякмяйин,
ичмирям.
- Ня данышырсан, гызым, зящмят нядир, тяки
сянин зящмятини еля мян чяким.
Сянубярин эцл йанаглары бир аз да
алланмышды:
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- Ъялал сизин хястя олдуьунузу сюйляди, она
эюря дедим ки, бир сизя баш чяким, бялкя
кюмяйя ещтийаъыныз вар?
- Чох саь ол,гызым. Аллащ сяни хошбяхт
елясин, бу дцнйада ня едим, неъя едим
демяйясян. Щеч билмирям бу баш аьрысы
мяндян ня истяйир? Ахыр вахтлар йаман тез-тез
тутур.
- Бяс нийя щякимя эетмирсиниз? Мирсалам
ки, щям бизя гоншу, щям дя чох эюзял
щякимдир?
- Ня билим, ай бала, баш аьрысыдыр да, бу эцн
эялиб, сабащ кечиб эедяр. Щя, о ки галды
Мирсалама, о, Аьа Мяшяди Миръавадын бюйцк
оьлудур. Икинъи оьлу Мирсайад да диш щякимидир.
Бир эцн бу шогяриб дишим бярк аьрыйырды.
Эюрдцм даща дюзмяйя тагятим йохдур,
эетдим доктор Мирсайадын йанына ки, ъанымы бу
зцлмдян гуртарсын. Мяни еля мещрибан гаршылады
ки, диш аьрысы лап йадымдан чыхды. Буйурун,
Сяриййя хала – мяни отуртду стулун цстя, деди: Ачын аьзынызы. Мян дя горха-горха ачдым. Сизин
ки, беля мющкям дишляриниз вар, бу дягигя щяр
шей кечиб эедяр – деди. Чохдан аьрыдыьындан
аз гала чцрцмцш олан дишими бир аз
гурдалайандан сонра памбыг гойду дишимя: ди галх айаьа, эет, Сяриййя хала – деди. Матмяяттял галдыьымы эюрцб, гаралмыш бир дишi мяня
эюстяриб: дишиниз будур бахын, чякмишям – деди.
Севиндийимдян йалныз: Сяня гурбан олум, ай
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оьул! – дейя билдим. Бир дя ки, ай бала, онлар
нясилликъян сейиддирляр дя, ялляри йцнэцлдцр.
- Эюрцрсцнцзмц, Сяриййя хала? Она эюря
дя щякимя эетмякдян чякинмяк лазым дейил.
Мцтляг Мирсалам щякимя мцраъият един, гой
сизи мцайиня елясин. Инанын ки, ъаныныз баш
аьрысындан бирдяфялик гуртараъаг.
- Инанырам, гызым. Еля онларын аталары да чох
йахшы адамды, дин аляминдя дя алим бир
аьсаггалдыр. Юлцнц йердян эютцряндя дя щеч
кясдян пул алмаз. Эюрцнцр, Аллащ да еля бу
сяхавятиня эюря она беля аьыллы, биликли ювладлар
вериб. Дейирям ки, а гызым, Танры щамынын
балаларыны сахласын, мяним биръя балам да
онларын ичярисиндя…
Вахт кечдийиндян, Сянубяр айаьа галхыр.
Сяриййя хала ямялли-башлыъа йцнэцлляшмишди:
- Эялишин лап цряйими ачды, гызым, тез-тез
эял! – деди.
- Эялярям, Сяриййя хала, мцтляг эялярям! –
Сянубяр дя эумращлашмышды. – Амма сиз дя
чякинмяйин, бир шейя ещтийаъыныз олса, мцтляг
хябяр еляйин. Щякимя эетмяйи дя унутмайын.
- Йахшы, гызым, чалышарам эедим.
- Саламат галын, Сяриййя хала. Щялялик.
- Саь ол, гызым, эюрцм сяни гырмызыдуваг
оласан!...
Сяриййя хала Сянубяр щяйятдян чыхана
гядяр онун архасынъа бахды вя цряйиндя цлви,
мцгяддяс щиссляр баш галдырды.
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Артыг
бащарын
исти,
тяравятли
няфяси
дуйулмагда иди. Щамы Новруз байрамынын
эялишини, илин сонунъу чяршянбя ахшамыны
сябирсизликля эюзляйирди. Чцнки Новруз байрамы
вя илин сон чяршянбяси бу елдя, бу обада даща
бюйцк тямтярагла кечирилирди. Сон чяршянбя
ахшамына гядяр бцтцн евлярдя – щяйятлярдя
тямизлик, абадлыг ишляри кюклц сурятдя апарылырды.
Щяр шей еля бил йенидян гуруларды. О ахшам
бцтцн щяйятлярдя йедди тонгал йандырылырды.
Чяршянбя ахшамынын яняняляриня эюря о эеъя
сцфрядя йедди ъцр йемяк олмалыйды. Ян
мараглысы ися о иди ки, ят, тойуг йемякляри
сцфряйя гойулмазды. Ъцрбяъцр кцкцляр, тяря,
балыг, плов биширилярди, ян чох эюй-эюйяртиляр
сцфря бязяйиня чеврилярди. Шяр гарышанда щамы
тонгалларын цстцндян атылар, «кющня ил эетсин,
тязя ил эялсин», «бцтцн дярд-бялаларымыз кющня
илля эетсин», «ачылмайан бахтлар ачылсын,
эцлмяйян цзляр эцлсцн, бцтцн кцсянляр
барышсын» - щяр тяряфдян бу кими хош хейирдуалар ешидилярди. Бу мярасимдян сонра щамы
евляря чякиляр, хцсуси тямтярагла ачылмыш
байрам хончаларынын ятрафында рянэбярянэ
байрам шамлары йандырардылар. О эеъя о гядяр
шян, мараглы кечярди ки…щамы сящяряъян тязя
либасыны сыьаллайа-сыьаллайа интизарла сцбщцн
ачылмасыны эюзляйярди. Юзц дя, гярибядир, башга
вахтлар йени алынан вя йахуд тикилян палтарлары
щамы ади гайдада гаршылайарды, лакин бу
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чяршянбя эцнц ися санки инсанлар да эейдикляри
тязя палтарларда юзлярини тамам айры ъцр ящвалрущиййядя щисс едярдиляр. Чцнки бу йени
эейимдя онлар сцбщ тездян, ялляриндя тяптязя,
рянэбярянэ бардаглар чешмя башына эедяр, ялцзлярини ахар, сярин суда йуйардылар. Сонра ися
чешмя башына эедя билмяйянляря, гоъалара,
башга имкансызлара бардагларда сяпсярин су
эятирярдиляр. Чешмя башындан эятирилмиш бу су
иля чешмя башына эедя билмяйянляр ял-цзлярини
йуйуб гуртарандан сонра галан суйу –
айдынлыг, ишыглыг, бярякят олсун дейя, щяйятбаъайа, ев-ешийя чиляйярдиляр. Бизя йахын олан
Лянкяран чайынын ахар, саф сулары эюйляря
мейдан охуйан язямятли, йамйашыл Талыш
даьларынын буз булагларындан, эур шялаляриндян
эцъ алыб эяляр, якин-бичинлярин гоншулуьунда
динъини алыб, мещрибан-мещрибан ана Хязярин
мави суларына говушарды. Мящз, бу чайын
кянарына – щамы бир-бириня хош овгат бяхш
етмяк цчцн чешмя башына эялярдиляр. Бу эюзял
байрам эцнц инсанлар да ади эюрцнмяздиляр,
санки мяляк донунуда – симасында эюйдян
йеря енярдиляр. Йалныз бу сюзляр ешидилярди:
«Байрамыныз мцбаряк! Тязя чяршянбяниз
мцбаряк! Бцтцн азар-безарыныз кющня илля
эетсин! Йени ил сизя хош мцждяляр бяхш етсин…»
Еля чешмя башындаъа кцсянляр барышар,
севянляр эюрцшяр, ян пак, сямими дуйьулар,
щиссляр бир-бириня гарышарды. Щеч бир гцввя
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инсанларын бу щиссляриня, дуйьуларына гаршы чыха
билмязди, щеч бир гцввя онларын йандырдыглары
байрам шамларынын, тонгалларыны сюндцря
билмязди. Щеч бир гцввя онларын бардаглара
долдуруб евляриня апардыглары о тямиз, саф суйу
ялляриндян ала билмязди. Чцнки бцтцн бунлар
инсанларын щяйатда йашамаг ешгиндян, онларын
етигадындан,
эюрцб-дуйдуглары
щяйат
эюзялликляринин зярурятиндян йаранырды. Бу адятяняняляр инсанларын йаддашында узун мцддят
йашайар, онлардан мяняви паклыг йарадар,
сямимиййятя, гонагпярвярлийя сясляйяр вя юзц
дя бунлар щяр эялян илдя дюня-дюня тякрар
олунарды. Ел-обанын бу мцгяддяс, эюзял адятяняняляриня Сянубяр дя сидг црякля чох
щюрмят едяр, беля илащи анлары юмрцнцн
хошбяхтлик пайындан санарды.
Бу чяршянбя эцнц щамы кими Сянубяр дя
йатaьындан щяля сцбщцн эюзц ачылмамышдан
галхмышды. Щяля дцняндян щазырладыьы мави
рянэли парчадан тикилмиш, эюзял бичимли донуну
яйниня эейиниб, юз тязя, эцллц бардаьыны да
эютцрцб чешмя башына эетмишди. Орада о, шыршыр ахан чайын буz кими сярин, саф суларында ялцзцнц йуду, сонра да узун, йоьун
щюрцкляринин уъундан гайчы иля бир аз кясиб
чайын ахар суйуна верди. Чайын кянарында ийня
атсайдын, йеря дцшмязди. Неъя дейярляр,
мямя дейяндян пяпя йейяня кими – щамы
чешмя
башына
эялмишди.
Тябрик-тябрикя
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гарышмышды. Сянубяр бу эюрдцкляриня еля алудя
олмушду
ки,
щеч
Ъялалын
ня
вахт
йахынлашдыьындан да хябяр тутмамышды.
- Салам, йени чяршянбян мцбаряк,
Сянубяр!
Сянубяр диксиниб она тяряф дюндц, зорла:
- Салам, салам, сянинля бирэя, Ъялал! –
дейя билди.
Онларын бахышлары гейри-ихтийари гаршылашды. Бир
анлыьа, тяк биръя анлыьа щяр икисинин эюзляриндяки
севинъ гыьылъымлары бир-бириня дяйиб парылдады.
Илдырым вурмуш кимийдиляр санки. Ъялал Сянубяри
бу мави донда илк дяфя иди ки, эюрцрдц. Сянубяр
сялигя иля дараныб щюрцлмцш узун щюрцклярини
кцряйиня атмыш, эцллц бардаьыны су иля долдуруб
дурмушду. Ъялал да она оьрун-оьрун бахыр,
цряйинин дяринликляриндя няся хош, илыг бир эизилти
дуйурду. Истяр-истямяз дилиндян гопду:
- Сян бу эцн неъя дя эюзялсян, Сянубяр!
– деди.
Сянубяр дя учунурду.
- Щя, бу эцн байрамды, бу эцн щамы эюзял
эюрцнцр.
- Байрам няди, сян щямишя эюзялсян,
Сянубяр.
- Ня билим, Ъялал.
- Сян эюзялсян. Инан мяня, щямишя дя
беляъя эюзял олаъагсан, Сянубяр.
- Йахшы Ъялал, айыбды, бизя эюз гойурлар…

441

…Эеъядян хейли кечмишди. Сянубяр ися
щяля йатмамышды. Адятян, беля байрам
эеъяляриндя Сянубяр юз хош тяяссцратлары
алтында эеъ йухуйа эедярди. Бу ахшам да о,
чешмя башыны йенидян юз хяйалларында
ъанландырырды. Гулагларына гялбинин дярин
гатларындан щязин, ширин мусиги сядаларынын ахыб
долдуьуну дуйурду. Ъялалын: «Сян бу эцн
неъя дя эюзялсян, Сянубяр, сян щямишя
беляъя эюзял олаъагсан» - сюзляри гулагларында
дюня-дюня сяслянирди. Еля беляъя дя, о, юз ширин
дуйьуларынын бакиря гойнунда дярин бир йухуйа
эетди.
О эцн Ъялалын да щалы юзцндя дейилди. О,
чешмя башындан эятирдийи сярин суйу анасына
вериб: Буйур, ана, - деди, - сярин чешмя
суйудур, сяня эятирмишям. Сяриййя хала да ялцзцнц йуйуб оьлуна миннятдарлыг еляди:
- Чох саг ол, ай оьул, - деди йолун ишыглы,
цряйин гайнар, юмрцн дя узун олсун. Бу су иля
ял-цзцмц йудум, еля бил эюзляримя ишыг эялди,
ейним-эюзцм ачылды. – Бир аз хейир-дуасына ара
вериб, цстцюртцлц тярздя сорушду: - Чешмя
башында кимляри эюрдцн, оьлум? Сянубяр йох
иди ки орда?
- Щя, эюрдцм, анаъан. Еля евя дя
Сянубярля бирэя эялдик. Сяриййя халанын еля бил
чичяйи чыртлады:
- Сянубяр, машаллащ, лап су сонасына
дюнцб! О эцнц мяня баш чякмяйя эялмишди.
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Неъя дя гайьыма галырды! Еля щей Мирсалам
щякимин йанына эет, дейирди.
- Дцз дейир дя ана. Щякимя эетмяк мцтляг
ваъибдир.
- Сянубяря сюз вермишям, эяряк эедям. –
Сяриййя хала сцздцйц чайы Ъялалын габаьына
гойуб мятбяхя эетди. Ъялал истяканы юзцня
йахын чякиб фикря эетди. Анасынын Сянубяр
щаггында дедийи хош сюзляр онун щяссас
гялбиня гейри-ади бир истилик эятирди. Доьрудан
да, Сянубяр неъя дя эюзял эюрцнцрдц тязя,
мави донунда! Гызын ири, гара эюзляри йенидян
онун хяйалында ъанланды вя о, цряйинин
дяринлийиндя бирйоллуг дярк еляди ки, бу эцл кими
ачылмагда олан ширин гыз онун гялбини чох бярк
овсунлайыб.
Хош няфясли йаз эеъяляриндян бири иди. Ай
сцд рянэли ишыьыны дцз-дцнйайа сяпялямиди.
Сянубяр ейванда яйляшиб чай ичирди. Сонра ня
фикирляшдися, китаб эютцрцб мцталия етмяйя
башлады. Щансы евдянся ятрафа шаир Шякяр
Асланын сюзляриня бястялянмиш «Чайчы гызлар»
мащнысынын ритмик сядалары йайылырды:
Лянкяранын чай дярян шян гызлары,
Щясрят чякир сизя эюй улдузлары.
Бу дцнйада сяадятдир пайыныз,
Ятирлидир, чох эюзялди чайыныз.
Сянубярин хяйалы бир анлыьа йамйашыл,
фцсункар чай плантасийаларына учду. Бир нечя
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эцн бундан яввял ямяк дярсини орада
кечмишдиляр. Инди дя чайчы гызлары хатырлады.
Гызларын зяриф бармаглары кяпяняк ганадлары
кими чай коллары цзяриндя эязир, щярдян дя
оьрун бахышлары ятрафа доланыр, санки юз хош
тябяссцмлярийля
дцнйайа
мящяббят,
мярщямят пайлайырдылар. Мусиги дя бир йандан
ай ишыьына гярг олмуш бащар эеъясиня гарышыб
илащи бир романтика йаратмышды…
Сянубяр щяля орта мяктябдя охуса да,
гапыларына эялян елчилярин сайы эцндян-эцня
артырды. Чох вахт елчилярин йахшы аилядян
олдуьуну нязяря алараг, евдя щамы онун яря
эетмясиня разылыг вермяк истяйирди. Бу ися
Сянубярин вязиййятини чятинляшдирирди. Чцнки
онун йеэаня арзусу охумаг, юз ширин
арзуларына чатмаг иди. Яря эетмяк мясялясиня
эялдикдя ися, Сянубяр цряйиндя гяти гярара
эялмишди ки, о адам йалныз вя йалныз онун
севдийи, црякдян бяйяндийи адам олмалы иди…
Йенийетмя, сямими вя тярбийяли бир кянд гызы
цчцн ися аилядя юз язизляринин арзусуна гаршы
чыхмаг о гядяр дя асан дейилди. Щяр дяфя: Ана, мян яря эетмяк фикриндя дейилям, буну
бирдяфялик билин – дейяня гядяр няляр чякдийини
биръя Сянубярин юзц билирди.
Доьрудан да, философлар демиш: дцнйада
эюзял доьулмагданса, хошбяхт доьулмаг
даща бюйцк сяадятдир!
Бир дяфя беля бир щадися баш верди.
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Гоншу оьланларындан бири Сянубярэиля
эюндярмяк истядийи елчилярин онсуз да эери
ялибош гайтарылаъаьыны зянн едиб, Сянубярин
атасынын йанына кяндин ян мютябяр адамларыны
эюндярмяк фикриня дцшцр. Бундан хябяр тутан
Сянубяр ня едяъяйини билмир. Ону горху
эютцрцр. Горхур ки, атасы бу адамларын цзцндян
кечмяйиб разылыг веряр. Бяс сонра? Онун ишыглы,
цмидли дцнйасы бирдяфялик сюнмязми, гара
эейинмязми? Еля бу вахт гызын аьлына гярибя
бир фикир эялир: елчиляр щяля кцчя гапысында икян,
Сянубяр юзц онлары гаршыласын вя эери
гайтарсын!...
Щяйаъанла эюзлямяйя башлайыр. Няйащят,
бир эцн эцнорта чаьы, ялляриндя бяр-бязякли
хончаларла елчиляр эялирляр. Сянубярин цряйи
бярк-бярк дюйцнцб аз галыр ки, синясиндян
чыхсын. О, юзцнц ямялли-башлы итирир. Елчиляр лап
йахынлашырлар. Бирдян Сянубярин цз-эюзцнц исти
тяр мунъуглары бцрцйцр. Эялмяйин, мян яря
эетмяк истямирям! – дейя билмяйиб, эцъля ири
эювдяли ири аьаъын архасына кечя билди. Бяли,
юмрцнцн он алтынъы бащарыны тязяъя йашамаьа
башламыш йенийетмя, щяйалы, цркяк Сянубяр
щеч вахт елчилярля гаршылаша билмязди!
О, тагятсиз щалда евляринин йахынлыьында
ахан чайа тяряф эетди. Йох, язиз охуъум,
эцман етмя ки, Сянубяр юзцнц чайа атмаг
фикриня дцшмцшдц. Йох, йеня дя йох. Чцнки
Сянубяр
йалныз
абыр-щяйа
гаршысында,

445

мцггядяс
яхлаг,
ел-оба
ганунларымыз
гаршысында эцъсцз иди. Сабащ йашанылаъаг
щяйат гаршысында ися о, юзцндя бюйцк мяняви
эцъцн потенсиалыны дуйурду.
Сянубяр щцндцр бир йердя дайаныб, дярин
чай суларынын бурула-бурула ахыб, эюмэюй дяниз
суларына неъя говушдуьуна тамаша еляйирди.
Бирдян ону щяйаъанлы бир сяс диксиндирди –
халасынын тянэимиш щалда она тяряф йцрцдцйцнц
эюрдц:
- Сянубяр, гызым, нейнямяк фикриндясян?!
Бяри эял, атан сяни вермяди, елчиляр эетдиляр!
Сянубяр инди анлады ки, евдя онун юзцнц
чайа атмаг истядийини зянн еляйибляр. Елчиляри дя
буна эюря гайтарыблар… Лакин, дедийимиз кими,
беля фикир щеч Сянубярин аьлына да эялмямишди.
О, халасы иля бирэя евляриня гайытды. Анасы ялдянайагдан эедирди: Ай гызым, - дейирди, - сянин
разылыьын олмаса, кимди сяни зорла яря верян?
Тохтаг ол!
О эеъя Сянубяр чох эеъ йухуйа эетди…
Ертяси эцн ися дярсдян евя гайыданда
Ъялалын она тяряф эялдийини эюрцб айаг сахлады.
Инди Ъялал даща бизимля бир синифдя
охумурду, чцнки биз сяккизиллик мяктябдян
ониллийя кечяндя Ъялал башга синфя дцшмцшдц.
- Салам, Сянубяр. – Ъялал чох кядярли
эюрцнцрдц, бу Сянубярин щяссас эюзляриндян
йайынмады.
- Салам! Неъясян, Ъялал?
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- Йахшыйам, чох саь ол. Бяс сян неъясян?
- Пис дейилям. – Ъялал кядярли эюзлярини
гыздан чякмяйяряк: - Истярдим бир аз ишляриндян
данышасан, - деди.
Щансы
ишляримдян?
–
Сянубяр
сямимиййятля сорушду.
- Беля дя, Сянубяр, евиниздя сяня аид олан,
баш верян щадисялярдян.
Ъялал юзцнц итирмишди, билмирди бу барядя
Сянубярдян неъя сорушсун.
- Ня олуб ки, Ъялал? Сяни ня марагландырыр?
- Истяйирям елчиляр барядя данышасан,
елчиляр…
Сянубяр онсуз да бу суалы эюзляйирди, она
эюря дя бир гядяр сакит тярздя, тямкинля ъаваб
верди:
-Елчиляр… елчилярди дя, Ъялал. Эялирляр,
эедирляр.
Амма Сянубяр билмирди ки, сон вахтлар бу
елчиляр Ъялалын йухусуна щарам гатыб. Анасы
щяр дяфя Сянубярэиля эялян елчилярдян сющбят
ачанда Ъялалын цряйи гуш кими чырпыныр, рянэируфу юлцйя чалырды. Эцн кими айдын иди ки, Ъялал
Сянубяри севирди, чох севирди, амма ди эял ки,
бу барядя анасына да щеч бир сюз дейя
билмирди. Ахы, онунъу синфи о щяля бу ил битирирди.
Гаршыда ися щяля няляр, няляр эюзляйирди ону!
Йеэаня цмиди о иди ки, цряйини Сянубяря гяти
олараг ачсын, гызын сон ъавабыны юйрянсин.
Мящяббят ня зцлмлц шеймиш, илащи! Лап шаир
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демиш: Инсаны уъалдан да, гоъалдан да
мящяббятмиш…
Инди Сянубярин юзцнц беля сакит апармасы
Ъялалын тялашыны бир аз да артырырды…
- Неъя йяни, елчилярди, эялирляр, эедирляр? –
Ъялал чашгын щалда бир дя сорушду. Сянубяр
тямкини позмады:
- Щя дя, Ъялал, эялиб эедирляр дя. Бурда
тяяъъцблц ня вар ки?
- Бяс сянин мцнасибятин, Сянубяр, сянин
мцнасибятин неъяди бу эялиб-эедян елчиляря? –
Ъялал сон сюзляри хцсуси вурьу иля деди.
- Мяним мцнасибятим неъя оласыды ки,
Ъялал? Сянин ки мяним арзуларымдан хябярин
вар! Мяним йеэаня мягсядим тящсилими давам
етдирмякдир. Бир дя, истяйирям билясян ки, мян
йалныз севдийим адама яря эедя билярям,
Ъялал, севмядийим адама йох.
Ъялалын тялашлы цряйиня еля бил цмид тохумлары
сяпилди. Эюзляриндя севинъ ишыглары парлады.
Юзцнц Сянубярин ялляриндян тутмагдан зорла
сахлады. Динмязъя, йанашы аддымладылар. Бу
сакит адамын сясляри санки сяадятля, севэийля
долу бир эяляъяйин сяси иди вя бу ики эянъин
мящяббятля цряклярини ябяди говушдурмаг
цчцн ясл, севмяли-йашамалы бир дцнйадан
мцждя эятирирди. Сцкуту Ъялал позду, мцлайим
бир сясля:
- Сянубяр, сян Аллащ, - деди, - цряйиндя
юмцрлцк севяъяйин бир шяхс гяти олараг вармы?
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Сянубяр дюнцб гызармыш щалда она бахды.
Мящяббятля долу бир эюздян бу суалын ъавабыны
охумаг чох асанъа иди! Ъялал бу бахышлардан
щяр шейи анлады. Хошбяхтъясиня сусду. Гызын
чийинляринин цстцндян щараса, узуглара бахды.
Сянубяр артыг бир кялмя дя демяди, дюнцб
йейин аддымларла евляриня сары эетди. Эеъядян
хейли эечмишди, лакин Сянубяр щяля дя
йатмамышды. О, Ъялалы фикирляширди. Бу эцн Ъялал
неъя дя тялаш ичярисиндя иди. Эялян елчилярля
марагланырды. Бирдян онун кядярли чющряси
Сянубярин эюзляри юнцндя ъанланды. «Сянин
гяти севдийин шяхс?» - Ъялалын интизарлы сяси
гулагларындан чякилмирди. Сянубяр гялбиндяки
мящяббят тохумларынын артыг йаваш-йаваш да
олса, ъцъяриб бой атдыьыны щисс еляйирди. О
ахшам
Сянубяр
йухуда
да
Ъялалы
эюрдц…Эюрдц ки, яйниндя мави рянэдя тцл
эейим вар. Сачлары архадан даьылмыш щалда,
аьаппаг булудлар ичярисиндя уъа бир даьын цстц
иля, аьыр аддымларла Ъялалын она тяряф эялдийини
эюрдц. Ъялал думанлары йара-йара Сянубяря
тяряф аддымларыны йейинлядирди. Сянубяр дя аь
булудлар ичярисиндя она тяряф тялясирди. Беляъя,
бир мцддят бир-бирляриня доьру аддымладылар.
Бирдян эцълц, шырщашырла ахан даь чайынын сяси
ону йолундан сахлады. О, яйилиб чайа бахды. Бу
гярибя чай ики даьы бир-бириндян айыран
учурумун диби иля ахырды. Ъялал даьын лап
гуртараъаьында
–
сылдырымын
цстцндя
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дайанмышды. О, яллярини узадыб, йениъя
Сянубярин ялляриндян тутмаг истяйирди ки…
Сянубяр йухудан айылды. Карыхмыш щалда
ятрафына нязяр салды: Ня Ъялал вар иди, ня дя
думанлы даьлар. Чайын уьултулу сяси дя гейбя
чякилмишди…
Бир эцн Сянубяр йеня Сяриййя халайа баш
чякмяк цчцн Ъялалэиля эетди. Ъялал евдя йох
иди. Сяриййя хала Сянубяри йеня щямишяки кими
чох севинъяк гаршылады:
- Чох хош эялибсян, гызым, - деди, - эял кеч
ейвана, чай сцзцм, анан неъяди?
- Чох саь ол, Сяриййя хала, щамы йахшыдыр.
Машаллащ, сиз дя эумращсыныз. Дейясян,
мцалиъя дцшцб сизя?
- Бяс неъя, бяс неъя, гызым! Аллащ
Мирсалам щякимя дя, сяня дя мин юмцр версин,
бирляшиб ъанымы гуртардыныз бу баш аьрыларымдан.
Еля Мирсалам щяким дя данлады мяни ки,
бурдан-бура
гоншуйуг
эялиб
юзцнцзя
бахдырмырсыныз – деди. Ня билим, ай оьлум –
дедим – йеня саь олсун Сянубяр ки, мяни
мяъбурян эюндярди сянин йанына.
- Сяриййя хала, билирсинизми ки, Мирсалам
щяким щям дя эюзял шаирдир? Ярузда яла
йазылары вар.
- Щя, шаиргялблиляр щям дя эюзял инсан
олурлар, бала! Щякимин шаир олмасы ися хястяляр
цчцн икигат хошбяхтликдир. Шяфалы ял иля мяналы
сюз бирляшяндя юлцм гырагдан бахыр!
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Сянубяр ня фикирляшдися, бирдян:
- Сяриййя хала, сиз шеири севирсинизми? –
дейя сорушду.
- Ялбяття, гызым мян
тез-тез шеир
охумасам, йахшы йата билмирям.
- Доьрудан, Сяриййя хала, сиз Аллащ, дцз
сюзцнцздцр?
–
Сянубяр
ямялли-башлы
тяяъъцблянмишди – индийяъян адиъя бир евдар
гадын, гайьыкеш бир ана кими тясяввцр етдийи
Сяриййя
халанын
шеири,
поезийаны
беля
гиймятляндирмяси Сянубярин эюзляриндя бу
гадыны бирдян-биря ня гядяр уъалтмышды! Гярибя
бир хошщаллыгла санки юз-юзцня:
- Щеч билмяздим, - деди.
- Ещ, гызым, ъаванлыгда чох шаирляри язбяр
билирдим.
- Йахшы, Сяриййя хала, ян чох хошунуза
эялян шаир кимдир?
- Низами Эянъявидир. Низамини охуйан щяр
бир шяхс, зяннимъя, ян гаранлыг гуйуйа дцшся
беля, юзцня ишыг йолу ахтарыб тапар.
- Сяриййя хала, онда Низамидян щеч
олмаса биръя бейт дейин?
- Нийя демирям, бирин йох, лап яллисини
дейярям, амма эял сяня бу дяфя бир байаты
дейим:
О узагда Эянъядир,
Эцлц пянъя-пянъяди;
Юлцм бир гуртулушса,
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Айрылыг ишэянъяди…
Щя, гызым, инди бир пцррянэи чай, юзц дя
лимонла!
- Йох, Сяриййя хала, зящмят чякмяйин.
Мян эедим.
- Щеч бир зящмяти-зады йохдур, бир яйляш
эюрцм! – Сяриййя хала буну дейиб гуш ъялдлийиля
чай сцфряси ачды. Ейвандакы лимон аьаъынын
цстцндяки лимондан ики дилим кясди, бирини
Сянубярин чайына, о бирини ися юз чайына салды.
Лимонун галан щиссяси ися аьаъын цстцндя
галды.
- Бяс кясилмиш лимон аьаъда галыб хараб
олмазмы? – Сянубяри мараг эютцрмцшдц.
- Йох, гызым, хараб олмаз. Щяля десян, бир
аз да йахшы галар. Щяр дяфя чай ичяндя бир дилим
кясиб чайа саларсан, галан щиссяси ися аьаъын
цстцндя юз тяравятини горуйар.
- Эюр ки, лимон неъя дя сирли вя мараглы
аьаъды, Сяриййя хала?
- Бяс неъя, гызым? Бу аьаъын бары минбир
дярдин дярманы, сцфрялярин дя йарашыьыды. Еля
онун ятри, дады-тамы…
- Торпаьымыза сюз ола билмяз, Сяриййя хала.
- Елядир, гызым. О эцнц мян Астарайа
эедирдим. Билирсян дя, Ъялалын бир бибиси вар,
орда ярдядир. Шащаьаъ кяндиндя йашайыр.
Щярдян эедиб она баш чякирям. Щяр дяфя о
Астара-Лянкяран
йолуну
эедяркян
щеч
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истямирсян ки, йол гуртарсын. Юзц дя щямишя
пянъярянин йанында отурурам ки, йахшы тамаша
еляйя билим. Йол бойу якилмиш чай плантасийалары,
портаьал, лимон, фейхоа, нарынэи баьлары адамы
валещ едир. Щяля мян биъарларда якилмиш дцйц
зямилярини демирям. Билирсян, гызым, о Янбярбу,
Сядри дцйцляринин ятри аз гала адамы мяст едир.
Щя, чайыны сойутма, гызым, истийкян ич.
Сянубяр бир анлыьа фикря эетди. Бу анда о,
санки бу бярякятли торпаьын аб-щавасыны, онун
бцтцн наз-немятлярини, xейирхащ, зящмятсевяр
инсанларынын сямими сималарыны – щамысыны бир
йердя Сяриййя халанын эюзял, ширин, йапышыглы
симасында эюрцрдц…Тялясик чайындан бир-ики
гуртум алыб айаьа галхды, Сяриййя хала иля
худафизляшди:
Чайа
эюря
дя,
бу
мещрибанчылыьа эюря дя чох саь олун, - деди, гой бир дя ъаныныз аьрымасын.
Сяриййя хала да юз доьмаъа баласы кими
онун цзцндян юпцб йола салды… Щяр дяфя
Сянубярин эялиб Сяриййя халайа баш чякмяси
ону
севиндирир,
тянща
эцнлярини
она
унутдурурду.
Ахшамцстц Ъялал евляриня гайыдаркян
анасыны чох шян эюрдц. Сяриййя хала мятбяхдя
додагалты няся зцмзцмя едир, хюряк
щазырлайырды. Ъялал астаъа эедиб ейванда
отурду. Сяриййя хала ахыр вахтлар оьлунун чох
фикирли эязиб доландыьыны эюрцрдц. Инди дя йахына
эялиб мещрибанлыга сорушду:
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- Нийя беля фикирлисян, бала? Олмайа бир иш
олуб?
- Щеч бир иш олмайыб, ана.
- Онда анандан ня ися эизлядирсян.
- Сян ки билирсян, ана, мяним сяндян эизли
ня сиррим ола биляр?
- Инанырам, оьлум. Щя, бу эцн йеня
Сянубяр мяня баш чякмяйя эялмишди…
Сяриййя хала бу башланьыъдан оьлунун неъя
фярящляндийини о дягигя сезиб, гяфилдян
эюзлянилмяз бир суал верди:
- Ахы, оьлум, мян билирям ки, сян Сянубяря
гаршы биэаня дейилсян. Лакин истяйирям ки, сянин
юз дилиндян ешидим ясл щягигяти. О елчиляр нийя
сянин йухуларына щарам гатырлар еля?
Ъялал анасынын бу гяфил сюзляриндян диксинян
кими олду, амма нядянся бир кялмя дя динибданыша билмяди.
- Щя оьлум, диллянсяня. Сяндян сюз
сорушурам, ахы?
Ъялал айаьа дуруб, анасынын ялляриндян
юпдц:
- Мяним язиз анаъыьым, - деди, - сян мяня
щям ана, щям дя явязсиз бир достсан. Сяня
цряйимин гапыларыны тайбатай ача билярям.
Елядир, ана, сян дцз баша дцшцбсян, мян
Сянубяри щягигятян севирям. Амма сянин щяля
онлара елчи эетмяйинин вахты чатмайыб. Чцнки
мян щяля щеч бир сянятин сащиби дейилям.
Гаршыда мяни эюр ня гядяр эярэин, зящмят
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долу эцнляр эюзляйир. О ки галды елчи эетмяйиня,
сян ня вахтса бир гыз гапысына эетмяли олсан,
йалныз вя йалныз Сянубярэилин гапысына елчи
эедяъяксян!
Юз хошбяхтлийини бу йеэаня ювладынын хош
эяляъяйиндя вя сяадят долу щяйатында эюрмяк
истяйян ана оьлунун севэийля алышыб йанан
эюзляриня бир даща мящяббятля бахыб, онун
алнындан юпдц…
Сящяр ачылырды. Эцняш цфцгдян бойланараг
юз гызылы, исти, шяфавериъи шцаларыны Ъялал йатан
отаьа сяпялямишди. Ъялал тез дурду, эейиниб
щяйятя дцшдц. Щяйятдя чох сялигя иля якилмиш
эцл-чичяклярин ятри адамы валещ едирди. Мейвя
аьаъларынын йарпагларына, йамйашыл отларын
цзяриня дцшмцш шещ дамлалары мирвари дяняляри
кими бярг вурурду. Ъялал бу эюзял мянзяряни
бир гядяр сейр еляйиб, сярин гуйу суйу иля ялцзцнц йуду вя ейвана галхды. Сяриййя хала
щямишяки кими йеня дя самовар чайы дямляйиб
сцфря ачмышды. Ъялал онун цзцндян юпцб
яйляшди, чайы габаьына чякди. Сянубярин симасы
ися эюзляринин габаьындан эетмирди ки, эетмирди.
Анасынын сцздцйц дадлы, ятирли чайдан ичя-ичя,
еля щей гызы дцшцнцрдц. О йахшы билирди ки,
Сянубяр ону севир. Лакин бу биръя кялмя
«севирям» сюзцнц онун юзцндян ешитмяк,
онунла ящд-пейман баьламаг Ъялалын ян
цмдя, язяли арзусуна чеврилмишди.
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Эцнляр ися бир-бирини гова-гова юз йерини
щяфтяляря, айлара верирди. Мяктяб илляри артыг баша
чатмышды. Инди гябул имтащанларына ъидди щазырлыг
эедирди… Бир ахшам Сянубяр йеня ейванда
отуруб гябул имтащанларына щазырлашырды. Бирдян
пиллялярдя айаг сясляри ешидиб дюнцб бахды.
Эялян Ъялал иди. Сянубяр тез галхыб чох
мещрибанлыгла йер эюстярди:
- Яйляш Ъялал. Хош эялибсян, яйляш эюряк:
- Дейясян
имтащанлара
чох ъидди
щазырлашырсан, Сянубяр?
Щя!
Бяс
сян
неъя,
бяйям
щазырлашмырсан?
- Щеч щазырлашырсан да сюздц? Бура зорла
вахт айырыб эялмишям.
Сонра сющбят беляъя, «тезликля» артыг
архада галмыш мяктяб щяйатындан, достлардан,
мцяллимлярдян, бир дя, шцбщясиз ки, эяляъяк
планлардан дцшдц.
- Билирсян, Ъялал, мян щяр дяфя сяня
баханда Щязи Асланов, Балоьлан Аббасов,
Сямядбяй
Мещмандаров
кими
сяркярдяляримизи, эенералларымызы дцшцнцрям, дейя Сянубяр романтик бир тонла данышырды. –
Дейирям, эюр бизим улу Лянкяран торпаьы неъя
истедадлы, мярд, гейрятли оьуллар йетирмишдир!
- Елядир, Сянубяр. Лянкяран дийарынын
гцдряти данылмаз, инкаредилмязди. Юзц дя
эенералларымызын щяля чохуну танымырыг. Бах,
мясялян, эютцряк еля Талышински няслини, тякъя
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онлардан нечя эенерал чыхыб. Мян эенерал
Ибращим бяй щаггында айрыъа бир китаб да
охумушам.
- Щя, Талышинскилярдян щям дя нечя-нечя
эюркямли алим, щяким-ъярращ, дювлят хадимляри
дя йетишиб. Щяким Аьахан Талышински, бюйряк
хястяликляри мцтяхяссиси, бцтцн дцнйада
мяшщур
профессор-ъярращ
Мирмящяммяд
Ъавадзадя Талышински, цряк-дамар хястяликляри
цзря танынмыш алим-ъярращ Ялищцсейн Гуламяли
оьлу Ахундов… Беля шяхсиййятляримиз чохдур,
лап чох. Ди эял ки, онлары арайыб-ахтаран, цзя
чыхарыб, щагларында китаблар йазыб, эянъ нясля
таныданларымыз аздыр. Бу инсанларын щяйат йолу
бизим кимилярин щазыръа щяйат мяктяби, юмцр
китабы дейилми? Она эюря, Ъялал, мян яминям
ки, сян дя бу нящянэ инсанлардан дярс
эютцрцб, лайигли бир тяййарячи олаъагсан!
- Мяним щаггымда беля цмидли данышдыьына
эюря чох ол, Сянубяр!
Ъялал ъясарятляниб, илк дяфя олараг юз
щярарятли яллярини Сянубярин зяриф ялляринин
цстцня гойду. Сянубяр ани олараг сусуб галды.
Сонра ятрафа нязяр салыб, ялини Ъялалын
ялляриндян чякди:
- Ня едирсян, Ъялал?
- Щеч, Сянубяр. Садяъя олараг сянин
ялляриндян тутмаг истядим. О, сющбяти давам
етдирмяк истяди, амма неъя, билмирди. Бирдян
ня фикирляшдися, аз гала там ъидиййятля сорушду.
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– Сянубяр, яэяр сизин гапыныза цч оьлан алма
атса вя бу оьланлардан бири мян олсам, де
эюрцм сян щансымызын алмасыны эютцрярдин?
Щя, де эюрцм?
Сянубяр
башыны
галдырыб
Ъялалын
щяйаъандан титряйян цзцня бахды. Ъялалын одлу
бахышлары она мящяббят долу цряйиня санки од
гарышыг сярин су чиляди. Дилиндя дедийи сюзляр еля
бил йанды:
- Сянин, ялбяття, сянин, Ъялал! Мян йалныз
сянин алманы эютцрярдим!
Ъялал хошбяхтлийиндян ясим-ясим ясди.
Цряйи кюксцня сыьмырды:
- Мян… сяни севирям, Сянубяр! Севирям,
ешидирсянми!?
Сянубяри дя гярибя, сирли бир атяш сармышды.
Лакин ня иллащ елядися, «Мян дя, мян дя сяни
севирям, Ъялал!» - кялмялярини дилиня эятирмяйя
ъясаряти, щейи чатмады. Чцнки илийиндя-ганында
щюкмранлыг еляйян щяйа вя исмят дуйьусу
йеня дя щямишяки кими севэи ещтирасындан
эцълц иди.
Ъалал ися цряклянмишди:
- Де, Сянубяр, де эюрцм сян дя мяни
севирсянми? – дейя исрар едирди, бу биръя
кялмяни гызын дилиндян ешитмяк щясряти, арзусу
иля йанырды. – Сянинляйям, Сянубяр, де эюрцм
сян дя мяни севирсянми? Ъаваб версяня?
Сянубяри тяр басмышды. Она еля эялирди ки,
бу дягигə цряйинин чырпынтысы бцтцн ейваны
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башына эютцрцб! О, эюзлярини Ъялалын цзцндян
кянара чякиб, эцъля ешидиляъяк бир сясля,
сусамыш щалда:
- Щя, Ъялал, щя… - дейя билди.
Юзцнц хошбяхтлийин ян уъа зирвясиндя щисс
еляйян Ъялал бу дяфя дя даща ъясарятля
Сянубярин яллярини ялиня алды:
- Сян мяни мцтляг эюзляйяъяксянми
Сянубяр?
- Мцтляг эюзляйяъяйям, Ъялал. Мцтляг! Бу
эцндян сонра мяним цряйимдя биръя ад
олаъаг, о да сянин адын, Ъялал!
Ъялал щяйатында илк дяфя яллярини нявазишли
юпцшляря гярг еляди. О санки йердя дейилди,
эюйля учурду! Еля учуна-учуна да айаьа
галхды, ушаг кими кюврялмиш щалда:
- Эеъян хейря галсын, Сянубяр! – дейиб, аз
гала гаъа-гаъа чыхыб эетди. Сянубяр онун
архасынъа баха-баха астадан:
- Хейря гяншяр, Ъялал – деди, - мяним
Ъялалым…
Дцнйа еля щямянки дцнйады – кющня,
щийляэяр, гансыз. Биръя фярг ондайды ки, онун
кешмякешли гойнунда тязя, кюрпя, саф бир севэи
дя доьулмушду…
Юмцр даь чайы кими ня сцрятля ахыб эетди
беля! Эцнляр айлары, айлар да илляри говдугъа,
ганадлары бяркийян арзулар да реаллашмаьа
йахынлашырды. Сянубярин арзулары да еляъя. О,
Тибб институтунун тялябяси иди. Онун щяйатында
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бу ютян вахт ярзиндя демяк олар ки, щяр шей
дяйишмишди. Дяйишмяйян биръя шей иди:
Тяййарячилик мяктябиндя охуйан Ъялала олан
садиг, саф мящяббяти. Сянубяр бу барядя щяр
эцн, щяр саат, щяр дягигя дцшцнцр вя бу илащи
мящяббятини щям цряйиндя, щям дя ятрафында
эюз мунъуьу кими горуйурду. Юз йенийетмя
чаьларыны кянддя кечирмиш Сянубяр инди шящяр
щяйатына да алышмышды. Бу, Сянубяр цчцн о
гядяр дя чятин дейилди. Чцнки о, ятрафындакы
бцтцн эюзялликляри вя ейбяъярликляри дуймаьы,
дярк етмяйи баъарыр, щяр шейин юз йерини билир,
щяля цстялик йахшыйла писи дя чох дягигликля,
щяссаслыгла айырд еляйирди. Бакыда гощумягрябалары олмасына бахмайараг, атасы онун
институтун йатагханасында галмасына иъазя
вермишди. О, бурада цч адамлыг бир отагда
йашайырды. Нцшабя иля Нярминя дя онун тялябя
йолдашлары идиляр. Онлар щяр эцн дярсдян сонра
евя гайыдардылар. Сонра йенидян институтун
китабханасына
эедиб,
орада
да
бирэя
чалышардылар. Чох вахт да Сянубяр китабханайа
тяк эедирди. Чцнки ону охумаг, мцталия даща
чох ъялб едирди. Буна эюря дя вахтынын чохуну
китабханада кечирирди.
Гялбиндя эяздирдийи мящяббяти щаггында
ися Сянубяр щеч кяся щеч ня билдирмирди. Щятта
отаг йолдашларына да бу барядя биръя кялмя дя
олсун
сюйлямямишди.
Нярминя
Ширван
зонасындан иди. О, далбадал ики ил сянядлярини
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Тибб институтуна вермиш, лакин тале ондан цз
дюндярмишди. Юз мягсядиндян дюнмяйян
Нярминя, нящайят, цчцнъц ил ящдиня йетмишди.
Нцшабя ися Сянубяр кими, еля илк илдяъя
арзусуна чатыб тялябя олмушду. Бу цч ряфигя
щямишя бир-бирилярини баша дцшмяйя чалышыр,
мещрибан баъы кими дя доланырдылар. Сянубярин
тялябялик щяйаты беляъя давам еляйиб эедирди.
Артыг йай семестр имтащанлары йахынлашмаг
цзря иди. Сянубяр сябирсизликля йай тятилинин
эялишини эюзляйирди ки, тезликля доьма оъагларына,
Лянкярана гайытсын. Чцнки Ъялал да йай тятилини
евляриндя кечиряъякди…
Эеъядян хейли кечмишди. Кцчядя мейдан
сулайан Бакы кцляйинин уьултусу адамын
гулагларыны батырырды. Санки сцкута гярг олунмуш
алагаранлыг дцнйада бурула-бурула ясян эцълц
кцляк юзцнцн няйя гадир олдуьуну нцмайиш
етдирмяйя
чалышырды.
Сянубярэилин
пянъярясиндян щяля дя ишыг эялирди. О, йазы
масасынын архасында отурмушду. Ялиндя
киминся шеир китабы вар иди. Юз хяйал дцнйасына
чякиляряк, цряйиндя охудуьу шеирлярин еля бил
щамысыны
йаддашына
кючцрцрдц.
Ряфигяляри
дя
йатмамышдылар. Нярминя иля Нцшабя йатагларына
узаныб сющбят еляйирдиляр. Ня вахt иди ки,
Сянубярин фикирли-хяйаллы, шеирли-поезийалы дцнйасы
онларын да диггятини ъялб етмишди.
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- Чох гярибядир, Нярминя, сян бир фикир
верирсянми, Сянубярин гялбиндя еля бил няся бир
сирри вар, амма бизя демир.
- О, чох аьыллы гыздыр. Бир дя ки, бязян еля
шей олур ки, адам ону башгаларына демяйя
чятинлик чякир.
- Сян билян, о ня ола биляр ки? Биз ки,
Сянубярля чох йахын ряфигялярик, о бизя щяр
сиррини дейя биляр. Биздян ися она анъаг йаxшылыг
дяйя биляр.
- Сянубяр мусиги, шеир аляминя чох баьлыдыр.
Юзц дя бир иши чох хошума эялир ки, фикри-зикри
йалныз охумагдадыр.
- Мяня еля эялир ки, онун эизли мящяббяти
вар! – Нцшабя йорьаны башына чякиб, йухусу
эялирмиш кими цзцнц дивара тяряф чевирди.
- Ясл мящяббят йалныз хошбяхт инсанларын
пайына дцшцр, црякдян севирсянся, демяли,
дцнйанын ян хошбяхт адамы сянсян! – дейя
Нярминя дяриндян кюкс ютцрцб йатмаьа
щазырлашды.
- Сян беля шейляри щардан билирсян? Йохса
сянин дя ешг маъяран олуб? – Нцшабя цзцнц
йенидян ряфигясиня чевирди.
- Севэи маъярасы щяйатда щамынын башына
эяля биляр. Садяъя олараг, севэийя мцнасибят
щамыда ейни ъцр ола билмяз.
- Беля бахырам ки, дейясян, сян дя ешг
дялисисян?
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- Бяс сян неъя, Нцшабя, щеч севдийин бир
кяс олмайыб?
- Щялялик йох. Йягин мяним маъяраларым
щяля габагдадыр. Бир дя билирсян ня вар,
Нярминя, мяня еля эялир ки, щяйатда гаршылыглы
щюрмят щяр шейдян цстцндцр. Мящяббят
олмаса да олар!
- Йох, Нцшабя, буну дцз демирсян.
Мящяббят олмайан йердя ня щяйат? Бир дя,
йадында сахла, ян бюйцк hörməti мящз
мящяббят йарадыр. Мящяббятин гцдрятиня щеч
ня чата билмяз. Тясяввцр еля ки, севдийин
адамын йолунда щеч няйи дцшцнмядян
ъанындан беля кечмяйя щазыр олурсан.
- Йахшы, бирдян сян севдин, амма сяни
севмядиляр, бяс онда неъя олсун? Щя, беля
чыхыр ки, онда фаъия баш веряъяк, щя? Йох,
йахшысы будур ня сев, ня дя башын аьрысын.
- Билирсянми, Нярминя, севэи, мящяббят еля
бир немятдир ки, о щамыйа нясиб олмаз. Лакин,
севмяк щяр кясдя йалныз юзцнямяхсус бир
кейфиййятдир. Яэяр сян црякдян севмяйи
баъарырсанса, демяли, бу, талейин сяня бяхш
етдийи истедадын эятирдийи хошбяхтликдир.
- Ня ися, дейирляр ясл мящяббят вясля йад
олур. Сев, сонра да уьурсузлуглара дцчар ол?
- Сянин демяйиндян беля чыхыр ки, севмяк
сифаришлядир?
- Ялбяття, щяр шей адамын юзцндян асылыдыр.
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- Сян сящв едирсян. Ахы, мян байаг сяня
дедим ки, щамы севя билмяз. Бу да щягигятян
танры верэиси, ясл истедад ишидир.
- Сян неъя билирсян, Нярминя, мян севя
билярямми?
- Дедим ки, сирли мящяббят ачары щяр цряйин
гапысына дцшмцр, о, йалныз юзцня лайиг олан
црякляри ахтарыр.
- Эюрясян, бу барядя Сянубяр ня
фикирляшир?
- Йягин ки, чох мцсбят. О ъцр адамлар
севмяйя гадирдиляр.
Ялиндя шеир китабы хяйала далмыш Сянубяр
ися ряфигяляринин бу диалогундан хябярсиз иди. О
галхыб йатаьына узанаркян Нярминяйля Нцшабя
артыг йухуйа эетмишдиляр…
…Эюзял, эцняшли эцнлярин бири иди. Щяр тяряф
йашыллыьа, эцл-чичяйя бцрцнмцшдц. Бцлбцллярин
ъящ-ъящи санки дцнйадакы бцтцн севян црякляри
саламлайырды. Сянубяр бу эцн йатаьындан эеъ
галхмышды. Нечя эцн иди ки, доьма оcаğа йай
тятилиня эялмишди. Сюз йох ки, Сянубяр бу эюзял,
мисилсиз аб-щава цчцн чох дарыхмышды. О еля
яввялки адам иди. Щамыйа гайьы иля йанашырды.
Сяриййя халайа ися мещрибанчылыьы бир аз да
артмышды. О демяк олар ки, щяр эцн Сяриййя
халайа баш чякирди. Сянубярин бу хцсуси диггят
вя ряьбяти щяссас ананын гялбини еля
овундурурду ки, Ъялалын йай тятилиня эяля
билмямяси ону о гядяр дя дарыхдырмырды. О, щяр
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дяфя Сянубяру эюряндя, онунла сющбят
едяндя санки доьмаъа баласы Ъялалы эюрцр, аз
да олса тяскинлик тапырды. Буну Сяриййя хала юзц
дя тясдигляйирди. Бир эцн Сянубяр йеня Сяриййя
хала иля ейванда отуруб чай ичир, ордан-бурдан
сющбят едирдиляр.
- Демяк, Ъялал бу ил тятиля эяля билмир, щя,
Сяриййя хала?
- Ня билим, гызым, беля дейир. – Сяриййя хала
фикирли-фикирли кюкс ютцрдц. – Мяня йазмышды ки,
ана, дарыхма, билирям ки, сянин цчцн чятиндир,
амма бир аз да дюз. Еля мян юзцм дя сянин
цчцн, кяндимиз цчцн чох дарыхмышам, лап
бурнумун уъу эюйняйир. Бир дя, адам беля
шейляри гярибликдя даща чох щисс ейляйир. Амма,
щяля ки, эяля билмирям, сябр еля.
- Ялбяття, Сяриййя хала, щярб системиндя
мясяля тамам башга ъцрдцр, - Сянубяр санки
анайа йох, юзцня тяскинлик верирди, - йягин ъидди
бир иш вар ки, эяля билмир. Ахыр ки, бир эцн эялиб
чыхар. Сян чох да цряйини сыхма.
- Билмирям, гызым Сянубяр, эюзляйяк, ня
оласыды ки? Дейирям, щеч олмаса ня йахшы сян
эялиб чыхдын. Щяр сяни эюряндя еля билирям Ъялал
да еля бу саатъа эялиб чыхаъаг, дейя-эцля
яйляшиб бизимля чай ичяъяк, орда башына
эялянлярдян данышаъаг. О да чай сцфрясиндян
чох хошщалланыр. Щямишя дя сай ичя-ичя сяндян
сющбят ачарды Ъялал.
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Бу сон кялмяляр Сянубярин гялбини сызымсызым сызылдатды. О йеня дя бир анлыьа Ъялалы
эюзляри юнцня эятирди вя истяр-истямяз, о
унудулмаз – Ъялалын она цряйини ачдыьы эеъяни
хатырлады. Чющрясиня кядяр булудлары чюкдц.
Гялбини, варлыьыны ичяридян бцрцйян мящяббят
алову тязядян кюрцклянди. Сянубяр цзцнц
йана чевриб беляъя донуб галды. Сюз йох ки,
Сяриййя хала да бу кядяр булудунун бирдянбиря щарадан эялдийини баша дцшдц. Араларында
пярдя олдуьундан бу барядя ана щеч кялмя
дя кяся билмяди. Ещ, ана цряйи, ана цряйи! Сян
ня гядяр дя щяссассан. Щяссас олдуьун
гядяр дя дюзцмлцсян, сябирлисян…
… Гатар аста-аста эедирди. Полад тякярлярин
сяси зцлмят эеъянин лап сцкутуну диксиндирирди.
Гялбиндяки мящяббят одунун щярарятини бцтцн
вцъудунда дуйан Сянубяр бу зил гаранлыг
эеъянин сцкутуну позан тякярлярин йекнясяк
таггылтысыны динляйирди. Сянубяр йеня дя юзцнцн
севимли тялябялик илляринин гойнуна гайыдырды.
Щялялик биринъи бюйцк арзусуна чатмыш Сянубяр
юз дцнйасындан разыйдымы? Севда дцнйасынын
ян саф чешмясиндян су ичмиш бу эянъ гыз бу
дягигялярдя юзцнц щягигятян севиб-севилдийи
мящяббят аляминин ян хошбяхт улдузу щесаб
едирди. Ъялалын она олан интящасыз мящяббяти
арадакы щяр ъцр щиъран, айрылыг дярдини яридиб
йоха чыхарырды…
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Бирдян эюй цзцндян булудлар чякилди. Ай
эеъянин зцлмятинин юз парлаг нуруна бойады.
Бу ай ишыьы байагкы ъансыхыъы эеъяйя гярибя,
сирли-сораглы, интизарлы, щязин, цзцнтцлц бир
романтика бяхш еляди. Сянубяр беляъя адамын
рущуну ойнадан бу илащи, хяйал ганадландыран
эеъянин мцяммалы гойнунда, полад тякярлярин
адамын башына дцшян цшянтили сядалары алтында
бцтцн эеъяни йол эетди…
… Пайыз кцляйинин уьултусу шящяри башына
эютцрмцшдц. Аьаъларын будаглары бир-бириня
долашыр, кцляк эцъ эяляндя аз галырды ки, нящянэ
аьъаговаглары да кюклц-кюмяъли йериндян
гопартсын. Чяпяки, гырма кими йаьан йаьыш
исланыб аьырлашмыш гызылы йарпаглары «сачлайыб»
йолуr, щара эялди сяпяляйирди. Санки заман ня
вахтса тябиятя вердийи узаг бир хошбяхтлийи инди
зорла эери алмаьа чалышырды.
Сянубяр пянъярянин юнцндя дайаныб бу
мянзяряни сейр ется дя, фикри айры йердя,
узагларда иди. О, Ъялалдан алдыьы сон мяктубу
эюр нечянъи дяфя иди ки, дюня-дюня охуйур вя
арамсыз ахан эюз йашларыны силирди. Бу
мяктубунда Ъялал Сянубярi неъя дяли-диваня
кими севидийиндян, онсуз кечян эцнлярини
юмрцндян щесаб етмядийиндян йазырды. Бу йай
мцтляг онун бармаьына цзцк тахаъаьыны
билдирирди…
Сянубяри санки илдырым вурмушду, ня
едяъяйини билмирди. Талейин она вурдуьу
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амансыз зярбянин тясириндян щеч вахт гуртара
билмяйяъяйини дярк елядийиндян инди ялаъсыз
щалда аъы бяхтинин зящярли эцнлярини дадырды.
Сянубяр билирди ки, о, щяйатда бцтцн арзуларына
чата биляр, синя эяrя биляр, лакин тякъя бу
вахтсыз, накам мящяббятинин оду-алову щеч
вахт, щеч вахт сюнмяйяъякдир! Ъялалын
мящяббяти ябяди олараг онун гялбиндя
йашайаъаг вя юз сянэимяз-сойумаз атяши иля
ону йандыраъагдыр. Бцллур кими саф бир црякдя
чырпынан бу ясл мящяббят юз йерини бир кимсяйя,
щеч кимсяйя веря билмяйяъякди.
Тале Сянубяря гаршы неъя дя амансыз
олмушду: Тяййаря гязасына дцчар олмуш Ъялал
ону щяйатындан юз щяйаты ил бирэя эетмиш,
цряйиня ися ябяди сызлайаъаг, гарсалайыбйандыраъаг бир учурум, бир бошлуг щядиййя
елямишди. Дцнйада бцтцн щядиййяляр кющнялир.
Ъялалын бу Танры, тале, гисмят щядиййяси ися
Сянубярля дцз сон мянзиляъян, гября гядяр
юмцр-эцн йолдашы олаъагды.
Сянубярин накам гялби кими чюлдя тябият дя
ган аьлайырды…
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ABLOŞKA
DƏNİZ ANAMDIR MƏNİM
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«М яндян м яня йолду бу»
İşıqlı dünyada indiyəcən yazılmış bədii
əsərlərdən on faizini oxuyub başa çatdırmağa
bir insan ömrü bəs eləməz. Belə olan halda,
yeni əsər yazmaqdansa, yazılmışları oxumaq
daha yaxşı olmazmı?! Digər tərəfdən, min
sayla ərsəyə gətirilən kitabın oxucusunu
sayının bundan da az olacağını bilə-bilə
yenidən yaradıcılıq axtarışlarının əzabını
yaşamağa
dəyərmi?!
Söz
eşidilirmi,
eşidilmirsə,
bəs
onda
Tanrı
bəndəsi
inadkarlıqla niyə eşidilməyən və ya az eşidilən
sözün işığına gedir?!
Simuzər Baxışlının “Dəniz anamdı
mənim” şerlər kitabını oxuyandan sonra bir
daha əmin oldum ki, bədii yaradıcılıq əslində
müəllifin öz-özü ilə söhbətidir. Kimi ancaq öz
içində özü ilə danışa bilir, kimi də öz içində özü
ilə söhbətini müsahib tapmaq ümidi ilə kağıza
köçürür. “Mənim şerlərim ağılarımdı, mənim
şerlərim ağrılarımdı” deyən Simuzər Baxışlı içi
ilə söhbətinin ifadəsində bir neçə baxımdan
diqqəti cəlb edir.
Bu söhbət səmimidir. Şair şerlərində
olduğundan artıq görünməyə uğursuz cəhd
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göstərmir – bir az sentimentaldır, bir az
romantikdir... Simuzər Baxışlı kifayət qədər
hissiyyatlıdır. Şerlərini oxuduqca hiss edirsən
ki, bədii ifadəsini tapmış duyğular onun
məhrəmliklə içində saxladığı duyğuların cüzi
bir qismidir. Simuzər Baxşılının əsərləri
iddiasızdır. XXI əsrin astanasında oxucunu
“tərbiyələndirməyə”, “ağıllandırmağa”, “necə
yaşayıb-necə yaşamamağı”
öyrətməyə təşəbbüs müəllifin özünü Sizif
əməyinə məhkum etməsidir. Onun şerlərində
mən nümunəvi yaşayışın reseptinin əvəzinə
yaşanmış ömürdən məqamlar gördüm.
Vaxtilə fransız mütəfəkkiri M. Monten
özünün “Təcrübələr” əsərində oxuculara
müraciətlə yazırdı ki, mənim kitabımın
məzmunu mən özüməm. Simuzər Baxışlının
kitabında toplanmış şerlərin məzmunu da onun
özüdür: eşqlə, məhəbbətlə bağlı kövrək
yaşantılarıdı, doğmaların, əzizlərin itkisinin
niskilidi,
Vətənin,
elin-obanın
ağrısının
doğurduğu sızıltısıdı və doğma yurda
vurğunluğun iftixarıdı...
Diqqəti cəlb edən cəhətlərdən biri də
şerlərdəki adilik yox, sadəlikdir. Onun şerlərini
qışqıra-qışqıra
oxumaq
mümkün
deyil.
Patetikadan, təmtəraqdan, tribunluqdan uzaq
bu əsərlər həzinlik üzərində köklənməyi və
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pıçıltı ilə ifasını tələb edir. Simuzər Baxışlının
şerlərini anlamaq, olduğu kimi dərk etmək
üçün cəhd göstərməyə ehtiyac yoxdur, sadəcə
olaraq, bu, şerləri yaşamaq lazımdır. Müəllif
intellekti, ağlı zora salmaqla hərəkətə gətirmir,
məlum həqiqətləri özünün emosional tutumlu
yaşantıları kimi təqdim edir. Şairi müraciət
etdiyi mətləbin fəlsəfi dərinliyindən daha çox
bununla bağlı hissin dürüstlüyü maraqlandırır.
Şair bəzən didaktikaya meyl göstərsə də,
bütövlükdə təlqinsiz, subyektiv mövqeyini
əndazəsində
saxlamaqla
əyani
ovqat,
mənzərə yaratmağa üstünlük verir.

Şübhəsiz, öz-özlüyündə tapıntı kimi bir
obraz da, bir misra da gözəldi, nəcib bir ideya
da, tutumlu və dəyərli məzmun da, problem
də... Amma şer bütövlüyü, tamlığı – məzmun
planı ilə ifadə planının bir-birini tamamlaması
ilə gözəldi. Simuzər Baxışlının şerlərinin
məzmun planı faydalıdı, lazımlıdı, aktualdı və
s. Amma eyni zamanda tanışdı, bəllidi. Adətən
bəlli
mətləb-məzmun
planı
orijinal,
özünəməxsus mənalandırma, fərdi yaşantının
bənzərsizliyi – ifadə planı sayəsində adilikdən
çıxır.
Günahamı batır insan sevəndə,
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İlahi, sən mənə belə günah ver.
***
...Eşqsiz şair ömrü istəmirəm mən,
Məhəbbət suçdursa, qismətim suçdu.
Eşq əzəli və əbədi, yeganə təsəllimiz və
sevincimiz olmasaydı, nə şairlər özlərini bu
qədər aldadardılar, nə də onların aldanışına
bu qədər inanan tapılardı. Şairin nəzərində tək
yaşamaq çətindi: sevgilini tapmaq, ona
qovuşmaq, onu qorumaq çətindi. “Təmiz
eşqimlə haqq dərgahına, gedənlər gedərdi...
Səndən savayı”. Xoşbəxtliyimiz getməyən o
bircənin ümidi ilə yaşamağımızdadır. Bəlkə də
o bircə axıra qədər tapılmayacaq, amma ümid
qalacaq, inam qalacaq: “istəsən, o dünyaya,
sən çağır, mən gəlim”.
Simuzər Baxışlı Vətənlə, yurdla, ocaqla
bağlı şerlərində də tərənnümçülüyü mətləbin
hissi ifadəsi ilə əvəz etməyə cəhd göstərir. Bu
tipli şerlərin bir qismində məqsəd yurdun
müqəddəsliyinin ümumi obrazlarla ifadəsidir
(məsələn, “Azərbaycan” şeri: “Axirətə qədər
sonum, əzəlim, Diriykən beşiyim, ölsəm
Məkkəmdir”) Bir qisim şerlərində isə Vətənin
əsrarəngiz gözəlliklərinin poetik detallarla
mənzərəsi yaradılır.
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Şəlalə elə bil
qız hörüyüylə
küsüb,
qayalardan asıb özünü...
***
Pərişan gözəlin bulud zülfü tək,
Şəlalə daşlara səpələnibdir.
Simuzər Baxışlının şerlərində qabarıq
nəzərə çarpdırılmayan ağrı-acı var, məsum
göz yaşları diqqəti cəlb edir. “Mən var ikən,
sən ağlama” deyən şair anasının, atasının əziz
xatirəsinə həsr etdiyi şerlərində nisgillidi,
amma gözü yaşlı deyil.
Yurdum yandı ocaq kimi,
Düşmən gəzir qoçaq kimi,
Boş qalıbdır papaq kimi,
Ağlama, Şuşam, ağlama.
Namus rəmzi papaq kimi Şuşanın boş
qalması gücü göz yaşlarına çatan şairin başqa
bir əsərində “qan gölü olan Qarabağın” dərdinə
laqeydlik, papağın yenidən namus rəmzinə
çerilməməsinə dözümlük göynərtili tənəyə
çevrilir:
Atlar döyüşə hazır
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...Ellər ərənə həsrət,
Ellər ərənə həsrət.
Bəlkə də elə bu həsrətin dağıdı şairi
məcbur edir ki, qadın paltarını əsgər paltarı ilə
əvəz edən qızlarımızın geyiminə “qeyrət libası”
desin. Bəlkə elə buna görədir ki, şair əsgər
qardaşına üz tutub deyir:
Vurulsan,
həmişə irəli yıxıl.
Xilas et torpağı
öz boyun qədər.
Bunun üçün neçə əsgər gərəkdir?!
Şəhidlik
faciə
deyil.
Faciə
harada
yaşamasından asılı olmayaraq, hər bir
azərbaycanlının “üzü Vətənə” olmamasıdır.
“Son nəfəsində də Vətənim, Bir də görüm elim,
səni” arzusunun andımız olmaqdan çıxmasıdır.
Bəzən mənə elə gəlir ki, milli sözə sonsuz
vurğunluğunun nəticəsində Simuzər Baxışlı
özünü şair kimi təqdim etməyə utanır,
eşidilməyən və ya az eşidilən Sözün işığına
getdiyinə görə özünü narahat hiss edir. Şeir
müəyyən mənada müəllifin özünün özü ilə
söhbəti
olduğundan,
məncə
Simuzər
Baxışlının “məndən mənə yoldu bu” deyimini
onun bütün əsərlərinə şamil etmək olar və bu
söhbəti oxuyaraq dinləmək ən azı təəssüf
doğurmur. Sən demə, Tanrı bəndəsi, o
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cümlədən, Simuzər Baxışlı üçün də təsəlli və
təskinlik məhz özü ilə danışmaqıymış.
Arif Əmrahoğlu
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ÜZÜ VƏTƏNƏ
AZƏRBAYCAN
Vətən qəlbimdədi, oba dilimdə,
Taleyimdə yaşar, canımda yaşar.
Arzum-diləyimdi, ayım-ilim də,
Tanrının payı da qanımda yaşar.
Üfüqdə parlayan günümdü mənim,
Qəlbimin səsidi, ünümdü mənim.
Vətəndi etiqad, torpaqdı inanc,
İmanımdı mənim, dinimdi mənim.
Ərənlər yurdudu, mərdə arxadı,
Elimin, obamın qızları ülkər.
Heyrətə qərq edər doğmanı-yadı,
Həyalı bənövşəm boynunu bükər.
Ər igidlər doğar bizim analar,
Nurdu, yaraşıqdı nazlı sonalar.
Kəhkəşanda ulduz çox, günəşsə birdir,
Yeganə günəşim tək Vətənimdir.
Dağları qoşmadı, çayı qəzəlim,
Vətənim ağrıya, dərdə məlhəmdi.
Axirətə qədər sonum, əzəlim,
Diriykən beşiyim, ölsəm Məkkəmdi.
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ÜZÜ VƏTƏNƏ
Yurdunu
sevənlər
bu hikmətdən
çoxdan halıdı:
Bu şirin
sirrimi
qoy açım sənə:
Əsl insan olan
yaşamalıdı: –
Qürbətdə olsa da,
üzü Vətənə...

LƏNKƏRAN LÖVHƏLƏRİ
***
Yamyaşıl dağlarım ucadır sözdən,
İlahi istedad çəkib elə bil.
Zirvəyə üz tutan çığırdan, izdən,
Tanrı gözəlliklə keçib elə bil.
***
Talış dağlarının qoynunda yenə,
Dünyanın gülünə bürünüb vətən.
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Meşə möcüzədi, çay möcüzədi,
Gözümsə doymayır bu gözəllikdən.

***
Layladı, mahnıdı gecə sübhədək,
Dağ çayı dənizdi – ləpələnibdi.
Pərişan gözəlin bulud zülfü tək,
Şəlalə daşlara səpələnibdi.
***
Maral kimdən küsüb, boynun burubdu,
Füsunkar dağların yamaclarında.
Quşlar Vətən seçib, yuva qurubdu,
Bakirə ormanın ağaclarında.
***
Xanbulan gözəlin özü deyilmi,
Lənkəran eşqimin közü deyilmi,
Xəzərin ləpəsi – inci danəsi,
Şairin şerdə sözü deyilmi?!
***
İsa bulağına gələr gözəllər,
Aləmə gözəllik ələr gözəllər,
Yerişi sevgidi, baxışı sevgi,
Güləndə qönçədi – gülər gözəllər.
***
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Lənkəran döyünən ürəyə bənzər,
Dağların qoynunda mələyə bənzər.
Xəzər – gözəllərin qənirsizidi,
Ana vətənimi anam tək bəzər!

***
Bilməyəsən nədir qada, dağlarım,
Qüdrət timsalısan yada, dağlarım.
Simuzər qızınam – ürəyimdəsən,
Şerimi gətir sən, dada, dağlarım.

AĞLAMA, ŞUŞAM, AĞLAMA...
Ağlama, çölüm-çəmənim,
A gözəl guşəm, ağlama!
Laçınsız dağlarım mənim,
Kədərli meşəm, ağlama!
Yurdum yandı ocaq kimi,
Düşmən gəzir qoçaq kimi.
Boş qalıbsan papaq kimi,
Ağlama, Şuşam, ağlama!
Kirs dağım, buzdan qar alma,
Yan günəşim, yan, qaralma.
Düzdə nərgizim, saralma,
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Kolda bənövşəm, ağlama.
Qan gölümsən, Qarabağım,
Hara dönüm, hara baxım?
Ürəyimdə yara bağım,
Sinəmdə şüşəm, ağlama...

AĞLAMA, TORPAĞIM...
Yenə səf-səf durub,
para buludlar,
Aydınlıq gecədə qara buludlar.
Fikir karvanıdı,
baş alıb gedir,
Görən hara gedir,
hara, buludlar?!
Çəkil, qara bulud,
göylərdən çəkil,
Aydınlıq qoy mənim xoş müjdəm
olsun!
Tökül, qara bulud,
Göylərdən tökül,
Ana torpaq güllə, çiçəklə dolsun.
Üfüqlər nur saçan bayrağa dönsün,
El-oba sevincə, toya bürünsün.
Bir də ağlamasın Vətən torpağı,
Qanlı qərənfillər ah çəkdi yetər,
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Xoşbəxt sabahların gəlsin sorağı...
TALIŞDA MƏNZƏRƏ
Yurduma bağlıyam, yeri-göyüylə,
Qönçə
heyranlıqla açır gözünü.
Şəlalə elə bil
qız hörüyüylə,
Küsüb,
qayalardan asıb özünü...
DAĞLA DƏNİZ ARASINDA
Sorsan harda böyümüşəm:
Dağla dəniz arasında!
Ürəyimi tən bölmüşəm –
Dağla dəniz arasında.
Öyrənmişəm, ömrüm boyu
Yol olubdu hər iz mənə.
Tanrım kimi həmdərd olub
Dağlar mənə, dəniz mənə.
Mən dağlarda şimşəklərlə
Cəngi-cidal öyrənmişəm.
Dənizdənsə sahil üçün,
Həsrət, vüsal öyrənmişəm.
Xoşbəxtəm ki, məhəbbətdən
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Başlamışam alışmağa.
Dəniz boyda ilhamım da
Arxalanıb Talışdağa.
Dağlar kimi əbədiyəm,
Zirvələrdən enmərəm mən.
Dəniz kimi narahatam,
Qismətimdən dönmərəm mən...

SÖYÜDƏ NƏĞMƏ
Bahar günü, nəfəsiylə,
Yaxamı açdı söyüd.
Töküb ipək tellərini...
Saçı qulacdı söyüd.
Unudulub... eh, kimə nə?
Yanan yoxdu təkliyinə.
Tənhalıqdan ürəyinə,
Nəğmələr saçdı söyüd.
Kölgəsinə çox gəldilər,
Sərinlənib dincəldilər.
Təşnələrə boyu qədər
Bir yaşıl tacdı söyüd.
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Dərdi ilə barışandı,
Şərqi deyən, danışandı,
İnsan üçün pərişandı,
Məhəbbətə acdı söyüd.

GƏLDİ
Bahar gəldi, elimizə
Yenə sevgi çağı gəldi.
Cəh-cəh vuran bülbüllərin
Laləzarlı bağı gəldi.
Göy gurladı dərin-dərin,
Yellər əsdi sərin-sərin,
Selin-suyun şirin-şirin
Coşub-çağlamağı gəldi.
Tül geyindi hər dağ-dərə,
Göylər həsrət çəkdi yerə.

485

Ah, vüsalsız sevgilərə
Gəldi, sanki yağı gəldi.
Gözəllikdə təksən, bahar,
Yoxdu səndə bir etibar!
Gəldi qansız ayrılıqlar,
Həsrətimə ağı gəldi...
Zirvələri yar eləyən,
Cığırları dar eləyən,
Qocalıqdan ar eləyən,
Dağın yaşmağı gəldi...

İLK BAHAR – SON BAHAR
Son bahar qızıla bələyir bağı,
Yadıma yenə də ilk bahar düşür.
Qopur budaqların sevgi yarpağı...
Vüsaldan əl üzüb yarpaqlar düşür.
Qaya yuvasına sığınır kəklik,
Dağlardan köç edib, yamandı təklik;
Xəzana döndükcə güllük-çiçəklik,
Adamın gözündən etibar düşür.
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Bağlarda yarpaqlar təpələndikcə,
Göllərin suları ləpələndikcə,
Payız yağışları səpələndikcə,
Ürəyə şeirdən təzə bar düşür.
Niyə ilk görüşü elə anmıram,
Elə alışmıram, elə yanmıram?
Unutmaq istərdim, unudammıram:
Dağa qar düşdü, qar düşdü,
Yada yar düşdü, yar düşdü...

BULUDUM,
YAĞIŞIM,
ÇƏTİRİM...
Sən ey ömrüm-günüm,
mənim həyatım –
Söylə, necə keçir
mənsiz həyatın?
Sən mənim varlığım,
səsim-ünümsən,
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Sönməz arzumsan,
solmaz gülümsən.
Günəşim, baharım,
ətirim mənim –
Buludum, yağışım,
çətirim mənim...
Bahar yağışıtək
tökülsən bir gün,
Gülümə, çiçəyimə
bükülsən bir gün,
Qarışsan istəyin
buludlarına,
Çatarsan ilk eşqin
hüdudlarına;
Günəşim, baharım,
ətirim mənim,
Buludum, yağışım,
çətirim mənim...

GƏLSƏ DƏ ÖLÜM
Eşq günəşdi, işıq saçır,
Sevinc görüb kədər qaçır.
Buta-çiçəyin gül açır,
Əlim deyir, dərim səni.
Yurdum-yuvam al geyinər,
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Əsli Kərəmlə öyünər.
Məhəbbətinlə döyünər
Sinəmdə qəlb, görüm səni.
Sənsən imanım, dinim!
Sənsən səsim, sənsən ünüm.
Unutmayıb bircə günüm,
Ayım səni, ilim səni.
Dünya dolu gözəl olsa,
Tanrı səni mənə yazsa,
Eşqin qoymaz batam yasa,
Ala bilməz ölüm səni.
Simuzər, yağıya qənim...
Əmanətdi çöl-çəmənim.
Son nəfəsdə də vətənim,
Bir də görüm elim, səni!

“CƏNGİ ÇALINANDA”
Yurdumdu nərə çəkən...
Yaralanmış şir kimi.
Haydı, şerlərim,
haydı –
Yetişin harayına
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Babək, Cavanşir kimi!
“Cəngi”nin vahiməsi,
Yağıları dondurub.
Düşmənləri əzməyə,
Mən özüm yetəmməsəm,
Övladım hazır durub!
Atlar döyüşə hazır,
Yəhər ərənə həsrət.
Ürək deyir, qələm yazır:
Ellər ərənə həsrət...
Ellər ərənə həsrət...
ƏSGƏR QARDAŞIMA
Sən, əsgər qardaşım, özünü şax tut,
Qıy çək qartal kimi yağıya, yada.
Ölümdən çəkinmə, qorxunu unut,
Şəhidlik, qazilik qalır dünyada!
Əyil, anaların önündə əyil,
Onların duası həyanın olsun.
Düzləri bəzəyən lalələr deyil,
Yurd üçün tökülən al qanın olsun!
Torpağa səcdə qıl, elə səcdə qıl,
Ucalt şərəfini öz soyun qədər.
Vurulsan, həmişə irəli yıxıl,
Xilas et torpağı öz boyun qədər...
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QEYRƏT LİBASI
(Əsgər libaslı Məleykə)

Döyüşçü libası geydin əyninə,
Öyünür səninlə ana Vətənin.
Zəfər bayrağını aldın əlinə –
Bu döyüş meydanı sənindi, sənin!
And içdin: nə qədər Vətən dardadı,
Anamın ürəyi intizardadı –
İntiqam libası əynimdən çıxmaz,
Əsgər paltarında qəlbim sıxılmaz...
Qadın bir mələkdi, güllə gözəldi,
Dar gündə əlində güllə gözəldi.
Qeyrət libasıdı – dedi bu libas,
Nigardan, Həcərdən qalıbdı miras.
Gün gələr Vətənin qələbə çalar,
Sevinc ürəklərə yurd-yuva salar.
El-oba toy qurar, unudar yası,
Mən də geyinərəm qadın libası.

...Aslanın erkəyi, dişisi olmaz,
Sən aslan qızısan Azərbaycanın.
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Namərd qarşısında sınıxmaz, solmaz,
Örnəkdi namusun, təmiz vicdanın!
Al qanına qaltan olacaq düşmən,
Onun sinəsinə dəyəndə oxun,
Ahın ucalsa da saf ürəyindən!
Xain dərdə düşər, yanıb-yaxılar,
Sənəti, peşəsi ahu-zar olar.
Yanacaq, sinəsi bağlayacaq çat,
Dirisə, yaşatmaz onu bu həyat.
Qanına bələyən tək güllə deyil,
Bir ana ahıdı, bunu yaxşı bil.
Qoy bilsin, eşitsin qarı düşmənim,
Hər gün meydandadı Həcərim mənim.
Ağlayan torpağı Babək elinin
Çıxacaq tezliklə yasından, bilin!
Əsgər libasında ərənsən özün,
Elimin-obamın qeyrətli qızı!
Tarixə yazılsın sənin dözümün,
İsməti, vəfası, ay bəlli qızı!
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SƏSĠN NƏĞMƏ ĠDĠ, DĠLĠN BAYATI
DƏNİZ ANAMDI MƏNİM
Dəniz anamdı mənim,
Anam anamdı mənim,
Xəzər anamdı mənim,
Bir də doğma anam var.
Layla eşidirəm mən –
Dillənəndə dalğalar.
Bakıdan Lənkərana
nə vaxt yola düşürəm,
Bir anamla, bir də ki,
Xəzərlə görüşürəm.
Varlı mənəm, zəngin mən,
Tükənməyən dünyam var.
Mənim iki sonam var,
Mənim iki anam var!
Bəxtəvərlik nəsibim...
İki ana eşqindən,
Anamın da salamı
mənəm
anama,
mən!
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“YAĞIŞ GÖYDƏN SÜRÜŞÜR...”
(Anamın xatirələrindən)

Yenə yağış yağırdı...
Göz yaşıydı dumduru.
Pəmbə bulud sökülürdü,
Leysan axıb tökülürdü
Ömrümün bu günündə,
Pəncərənin önündə
Durub baxırdım çölə,
Dünya dönmüşdü selə...
Yenə yağış yağırdı,
İldırımlar çaxırdı.
Həzin həsrət dalğası
Qəlbimi bürüyürdü,
Dağlar qopub yerindən,
Yaralanmış div kimi
Üstümə yürüyürdü.
Həsrət boynunu əymiş
Güllərin sinəsinə.
Düşən damla deyildi...
Mirvari düzülürdü,
Hər düşən damladan
Ürəyim üzülürdü...
Bu vaxt qəfil üzümə
Dəydi bahar nəfəsi,
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Gəldi anamın səsi:
– Qızım, mənim can qızım,
Yaşayan-yanan qızım.
Yağışamı baxırsan?
Ürəyimə dammışdı...
Bilirdi sənin anan,
Həzinlikdən, dərddən sən,
Ya şair, ya bəstəkar
Olacaqsan, axır sən...
Marağıma dözmədi,
Ürəyimi üzmədi.
Sevinc çökdü üzünə,
Davam etdi sözünə.
Dedi: qızım, sənə mən
Söz açım xatirəmdən.
Ay idin, ulduz idin,
Körpəcə bir qız idin...
Çıxmaq olmurdu çölə,
Dünya dönmüşdü selə.
Yağış kəsmək bilmirdi,
Təbiət ağlayırdı...
Sevinmirdi, gülmürdü.
Sakitcə, hayıl-mayıl
Sən yağışa baxırdın,
Qoşulub damcılara,
Misra-misra axırdın.
Düşmüşdün sanki sehrə,
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Oddan yanırdı gözün.
Dinmirdin, danışmırdın,
Elə bil tükənmiş sözün.
Qəflətən dedin belə:
– “Ana, ana, bax çölə,
Yağış göydən sürüşür?!
Damcılar pıçıltıyla
Çiçək qönçəsi kimi
Gəlib ovcuma düşür?...”
...Nə itirdin bilmirəm,
Özünü tapdın o gün.
Tanrı möcüzəsində
Sözünü tapdın o gün.

KÖÇDÜ DÜNYADAN
Baharın çiçəkləri,
Xonçalı ləçəkləri
Pay verirkən çöllərə,
Xəbər gəldi ellərə:
Anam köçdü dünyadan!
Baharın nəfəsiydi,
Səməni kölgəsiydi;
Ömrüm azaldı o gün,
Ahım ucaldı o gün;
Anam köçdü dünyadan!
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Dünyalarımdı anam,
Nazlı yarımdı anam;
Sözüm düşdü dillərə,
Dərd çiləndi güllərə:
Anam köçdü dünyadan!

Payızın buz naləsi
Dəydi dodaqlarıma,
Anamın hıçqırtısı
Doldu qulaqlarıma:
Anam köçdü dünyadan!
Novruzun gəlişi də,
Qəlbimin gülüşü də
Anamla söndü getdi,
Zaman nə namərd imiş,
Etdi, etdiyin etdi:
Anam köçdü dünyadan!
Dünyam köçdü dünyadan...

ANA ÜRƏYİNƏ
SÜZÜLƏN YAĞIŞ
Elə bil bu yağış məni ağlayır;
Dərdim bu yağışda düyün bağlayır.
Axdıqca anamın gül sinəsinə,
Qoşulub o uzaq lay-lay səsinə...
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Buludlar sıxdıqca göz yaşlarını,
Göydən mələk kimi gələrdi yağış;
Çiçəklər qaldırıb gül başlarını,
Yağan yağışlara deyərdi alqış.
Göylərin səpilən incilərinə
Anam da baxanda çox sevinərdi.
Şad olub anamın bu sevincinə,
Sanki bulud-bulud sevinc enərdi.
Yarəb! Yenə həmin yağışlar yağır,
Süzülür, anamın qəlbinə axır;
Əbədi ocağı su içindədir,
Bu dərd ürəyimi yaman göynədir.
Ağlayır, yağdıqca yağış, çağlayır,
Yandırır ürəyi, köksü dağlayır;
Hay verib yağışın hıçqırtısına,
Budaqdan düşən hər yarpaq ağlayır.
Elə bil bu yağış mənə ağlayır,
Dərdim bu yağışla düyün bağlayır.
Axdıqca anamın gül sinəsinə,
Səs verir o uzaq lay-lay səsinə...

YAŞADAR SƏNİ
Ömrümün çiçəyi, gülüydün, ana,
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Qəlbimin ən zərif teliydin, ana!
Sənsizəm dünyama qar-yağış gəlib,
Taleyimə boran gəlib, qış gəlib.
Səsin nəğmə idi, dilin bayatı,
Sevərdin can kimi eli, elatı,
Həyatın qəmində sevinc tapardın,
Dünya sənə vurğun, sən ona yardın.
Ölümün ölümə nifrət oyatdı,
Bu dünya gözümdə bir puçdu, ana.
Ölüm haqdırsa, xofu boyatdı,
Ümidsiz yaşamaq bir suçdu, ana!
Ölümü öldürdün... var oldun özün,
Adın qəlbimdədi, dilimdə sözün,
Şerində əbədi yaşadar səni,
Sənin şair balan, Simuzər qızın...

DAHA ATAM XƏSTƏDİ...
Daha atam xəstədi –
Gözləri yol üstədi,
Qulaqları səsdədi,
Qurduğu Qalasından,
Yurdundan, yuvasından,
Ən əziz balasından ayrılır!...
Əhvalı ağırlaşır,
Köçməyə hazırlaşır,
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Dərdidi aşıb-daşır,
Müdrik atam xəstədi,
Ah, köçü yol üstədi...
Bu dünya fani dünya,
Baxmır haya, haraya
Sevgidi insan yaşı.
Məzardakı başdaşı –
Ruhdu, adi daş deyil,
Yaddaşdı, bunu sən bil.

Atam solub saralır,
Ömrün payız çağıdı
Mənə ürək dağıdı.
Atam – ağrıdı, ahdı,
Dünənimdi, sabahdı.
O, bir dəstə çiçəkdir
Göyə yüksələcəkdir.
İlahi dərgahında,
Tanrının pənahında,
Ucalarda qalacaq.
Yerdəsə canım kimi,
Ürəyim qanım kimi,
Mənim, mənim olacaq!....
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GÜNAHAMI
SEVƏNDƏ

BATIR

ĠNSAN

SEVƏNDƏ...
Günahamı batır insan sevəndə,
İlahi, sən mənə belə günah ver.
Qəlbim məhəbbətlə yanıb dinəndə,
Sevinc əsirgəmə, nalə ver, ah ver.
Sinəmdə alışıb ürəyim yanır,
Bir sual əlində qalıbdı yaxam:
Niyə aşiqlərin adı hallanır,
Nədən sevməzlərdi günahsız adam?
Bu qansız qanunu kim yaradıb, kim?
Bülbül oxumazdı qönçə açmasa.
Nə Vurğun olardı, nə də Müşfiqim,
Sevgi – qələminə işıq saçmasa!
Yaşayır sevilən, yaşayır sevən,
Sevgisiz bir ömür boşluqdu, puçdu.
Eşqsiz şair ömrü istəmirəm mən,
Məhəbbət suçdursa, qismətim suçdu.
SƏN AĞLAMA
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Qara gözlüm, şirin sözlüm,
Ürəyimi gəl dağlama.
Bülbül gülün həsrətində,
Mən var ikən sən ağlama!
Söykən, gülüm, mənə söykən,
Mən durmuşam dağlarla tən.
Əlimizdən gedir Vətən –
Mən var ikən sən ağlama!
Axtardığın dərd, qəm mənəm,
Kədər mənəm, ələm mənəm.
Dünya mənəm, aləm mənəm,
Mən var ikən sən ağlama!
Qoşa gedirik sabaha,
Baş qoşma naləyə, aha.
Göz yaşın qurusun daha,
Mən var ikən sən ağlama!
SƏN ÇAĞIR, MƏN GƏLİM
Baxmaram yağan qara,
Yolları yora-yora,
Hara deyirsən, hara,
Sən çağır, mən də gəlim.
Qurban çatma qaşına,
Dönərəm göz yaşına,
Lap ölüm savaşına,
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Sən çağır, mən də gəlim.
Qara, yağışa düşüm,
Çınqıla-daşa düşüm,
Lap yazdan qışa düşüm –
Sən çağır, mən də gəlim.
İnaddan xəbər verim,
Qanaddan xəbər verim,
Həyatdan xəbər verim,
Sən çağır, mən də gəlim.
Tən durum günə, aya,
İmdad ollam haraya,
İstəsən o dünyaya
Sən çağır, mən də gəlim.

AXTAR MƏNİ
Görsən şimşək od ələyir –
Aləmə nur səpələyir,
Ömrü ani o işıqda
Axtar məni.
Qəmlə vüsal vuruşunda,
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Tər bənövşə duruşunda,
Dərdlə lalə yarışında
Axtar məni.
Saz dillənib ney ağlasa,
Qəhər ürəyi dağlasa,
Sevgisə qara bağlasa,
Axtar məni.
Gəl, soruşma kiməm sənsiz?
Heyim qalıb dinəm sənsiz?
Yol nə lazım, durursa iz?!
Axtar məni.
Eşqsiz ömrü ar biləndə,
Əcəl səni yar biləndə,
Axtar məni.
Axtar məni.

MƏNƏ, SƏNƏ...
Dünyanın var-dövləti
Qoy sənin olsun –
Mənə nə gərək?
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Adı-sanı, şöhrəti,
Vəzifəsi, sərvəti
Qoy sənin olsun –
Mənə nə gərək?
Yaxın-uzaq səfərlər,
Ucuz keflər, zəfərlər,
Cah-calal, dəbdəbələr...
Qoy sənin olsun –
Mənə nə gərək?
Sənə bir dünya sərvət,
Mənəsə eşq, məhəbbət...
Sadə dəfinə gərək,
Əsil xəzinə gərək!...

DƏYMƏ...
Çəmən saralıb solanda,
Nisgilli çiçəyə dəymə.
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Bülbülün gözü dolanda,
İnildəyən neyə dəymə.
İndi suç zamanıdı,
Haqqa tövbə anıdı,
Göy tanrı məkanıdı,
Dəymə, sən göyə dəymə.
Xaliq pozar yazını,
Ər çəkər mərd nazını,
Üz şeytan boğazını,
Gəl, sən, mələyə dəymə.
Həsrət boynunu bura,
Vüsala qan uddura,
Eşq burda dura-dura,
Ah çəkib meyə dəymə.
Bəy ol əməlində, bəy,
Qulsansa, boynunu əy,
Nəyə dəyirsənsə dəy,
Bircə ürəyə dəymə...

SƏNDƏN SAVAYI
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Korun-korun yanan sönməz ocağam,
Dərdli ürəklərə isti qucağam,
Qeybətdən uzağam, şərdən uzağam,
Ellər başa düşdü,
səndən savayı.
Qaranlıq gecəndə çıraq mən oldum,
Dar günündə sənə yaraq mən oldum,
Sevgi dünyasına soraq mən oldum,
Eşidən eşitdi,
səndən savayı.
Nə deyim tanrının qanunlarına,
Yüz şeytan yeridib insan canına.
Təmiz eşqim ilə haqq dərgahına
Gedənlər gedərdi,
səndən savayı.
GƏLDİ
Sevməyə, sevilməyə
Gözəl zamana gəldi.
Eşqdən tanrı bəndəsi
Dinə, imana gəldi.
Ömrünü zay edənlər,
Cansız, ruhsuz bədənlər,
Dünən küsüb gedənlər
Döndü, canana gəldi.
Eşqimi dərdli gördü,
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Məni həsrətli gördü,
Nalə çəkib hönkürdü,
Bülbül fəğana gəldi...

GƏL, ÜRƏYİM...
Gəl, ürəyim, üzmə məni,
Bir ilham donunda gəl.
Ayrılıqdan içim-çölüm
Buz bağlayıb donanda gəl.
Arzularım olub çin-çin,
Yanıram için-için,
Eşq ümidi mənimçün
Alışıb-yananda gəl.
Gecə-gündüz yatmadın,
Eşqsiz qaldım – atmadın,
Gəncliyimdə çatmadın,
Gəl, ömrün sonunda gəl!...
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BAĞIŞLADI
Mən ürəyi düz adamam –
Tanrım alqış bağışladı.
Çəmən lalə, nərgiz verdi,
Dağlar qar-qış bağışladı.
Həsrət məni gözlətsə də,
Tab gətirdim, sızlatsa da.
Günəşimi gizlətsə də –
Bulud yağış bağışladı.
Adi ömrü, sönük ömrü,
Ürək deyil – sümük ömrü
Məhəbbətə dönük ömrü
Tanrı yanlış bağışladı...
YUVA SALAN HƏSRƏTİN
Vədə xilaf adətin,
Gec getməyin mənə
bəlli deyildi.
Ürəyində yuva salan,
Həsrətini, bilirdim.
Gecə kimi qara saçım,
Bəyaz telli deyildi.
Qara saçda ağ sayırıq
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indi biz,
Qəm ocağı qırağında
ikimiz...
ƏSİR QIŞ KÜLƏYİ
Əsir qış küləyi,
titrəyir meşə,
Dağlara qar düşüb
Üşümürəm mən;
Eşqi,
məhəbbəti
anıb həmişə,
Qəlbimdəki yazı
düşünürəm mən...

SEVƏ BİLMƏYƏNLƏRƏ
Sevgi də taledi, eşq də qismətdi,
Kiməsə dərd verər, kimə səadət.
Sevgi də taledi, eşq də qismətdi,
Sevməzə məzardı, sevənə cənnət.
Durub gözləməklə qismətin gəlməz,
Şərik də olmarıq özgə payına;
Talelər içində taleyini gəz,
Həm haysan, həm vaysan öz harayına.
İşıq payındısa şamın şöləsi,

510

Xaliqi qınama, incimə, gözlə.
Bəndəyə bəladı tamahı, nəfsi,
Verən Tanrıdırsa, onu əzizlə.
Sevməyənə həyat paradı, puldu,
Aşiqə sevginin dərdi gərəkdi.
Yazıq o şəxsə ki, sərvətə quldu,
Sevənin sərvəti yanan ürəkdi.

MƏNĠM
AĞRILARIMDI...

ġERLƏRĠM

MƏNİM ŞERLƏRİM
Mənim şerlərim – ağılarımdı,
Demirəm qəmlənək, dövran ağlasın.
Mənim şerlərim – ağrılarımdı,
İstəməm ürəkdə kədər çağlasın.
Yağsız çıraq kimi,
yanıb sönərdim,
Şersiz mən kiməm –
batardım yasa.
İnanın, qanadsız quşa dönərdim,
Əgər şerlərim uçar olmasa...
SÖZ DÜNYASINDA
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Yenə söz dünyasındayam...
Arzumdu gətirən məni,
Qəlbimin öz dünyasına,
ayrılmaz söz dünyasına.
Uzaqdan, yaxından,
İlıq bir səda,
Həzin bir pıçıltı
səsləyib məni,
sevginin oduna –
köz dünyasına!
Körpə bir uşağam – beşiyim səndə,
Bələ sevgi bələyinə,
Uyuyum,
bir buta alım kaş mən də,
axsın
eşq
odu
kirpiklərimdən
dünyanın
məhəbbət
dənizlərinə...
Ən əziz pay olsun, qoy sovqat olsun,
qəlbimin
dostuna,
əzizlərinə!
Narın ləpələrdə üzən xəyalım
Səpilsin sahildə inci qumlara.
Mavi səmalarda süzən xəyalım,
Ucalsın sayrışan
ağ ulduzlara.
Səmadan nur kimi, bir işıq kimi,
Şəfəq saçsın ana yurda,
üz tutsun sabaha,
karvan yolu tək.
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Əsrə
dirək olsun,
nəsilə ürək!
Sonrasa...
Sonrasa yenə
Dönüb bir eşqin baxışlarına,
Qovuşum
dünyanın
dərddən
hörülmüş,
Sevincdən hörülmüş naxışlarına.

BU DÜNYA
Dünya möcüzədir –
anlamaq çətin.
Taledi insana axtarış yəqin.
Gedənin haçansa qayıtmağı var,
Ana laylasının
gül yuxusundan
Südəmər
körpəni
ayıltmağı var!
Sədası xoş gəlir yaxın-uzağın,
Nəğməsi məndədir bağçanın-bağın,
Qaya dibindəki sısqa bulağın,
Arzusudu dəniz, çay –
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çatmağı var.
Kəsəyi, sal daşı quş edən dünya,
Gerçək ömürləri duş edən dünya,
Məni ağrılara tuş edən dünya –
Evimdə, qapımda toy çatmağı var!...

DÜNYA
Göz açıban tamaşalı
dünyada,
Heyran olduq tamaşalı
bu ada.
Ad qoyubdu, dünya, açıq, gizli
Dünya dünyada.
Sən ey bağlı qala, bağlı dünya,
təpər aldıq,
bağ saldıq,
Çiçəkləndi bu dünya.
Bəndəsini qahmar görüb
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Ürəkləndi bu dünya
Neynəməli,
bağban olduq
Güllərini qoruduq
İllər bizi yorğun saldı,
yorulduq.
Gəldi zaman,
Getdi zaman,
qaldı ümid,
qaldı güman:
Dünya yenə bağlı dünya,
Tamaşalı, açıq dünya.
Dünya elə həminkidir...
Köksündən dağlı dünya.

QƏM GÖZÜNƏ DÖNDÜYÜM
Ayrılıq mehi əsir,
Dərd yükü məni gəzir,
Sinəmdə koma gəzir
Qəm gözünə döndüyüm.
Dərd-sərdi yuva qurur,
Ürək bezir, yorulur,
Dumana arxa durur
Çən gözünə döndüyüm.
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Doğmalar uzaq olmur,
Hər soba ocaq olmur,
Gözümdən iraq olmur
Nəm gözünə döndüyüm.

UŞAQ VƏ KƏPƏNƏK
Bir uşaq oynayır kəpənək ilə,
Baxıram, ağlımı alır əlimdən.
O, elə oynayır ürəklə, elə,
İnan, belə oyun görməmişəm mən.
Min cür tamaşa var gözəl həyatda,
Qələmdə dil açır dilimin sözü;
Ürəyim uçunur – ayağım altda,
Uçan kəpənəyə dönür Yer özü.
Düşündüm gör nəyi, duydum gör nəyi,
Oyunlar – həyatın nur diləyidi.
Kəpənək – çəmənin titrək ürəyi,
Uşaq – insanlığın kəpənəyidi...
HARDA KÖRPƏ İMƏKLƏYİR...
Yaşıl bir yarpağam,
Təbiət qızıyam,
Harda güllər çiçəkləyir – ordayam,
Harda çaylar coşur, sığmır bəndinə,
Harda göylər şimşəkləyir – ordayam.
Ağrı-acı gördüm – gözüm dörd oldu,
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Xəyanətlər ürəyimə dərd oldu;
Gənclərimiz ərən oldu, mərd oldu
Harda qızlar mələkləyir – ordayam.
Gedim durum ayla, g ünlə yanaşı,
Gedim görüm kiminkidi baş daşı?
Harda yağış dönüb olur göz yaşı,
Harda bir eşq diləkləyir – ordayam.
Harda gördüm mərd böhtanla satılıb,
Halal aşa haram, zəhər qatılıb.
Harda gördüm bir ağbirçək atılıb,
Harda körpə iməkləyir – ordayam....

OD – SU
Mən oddan yaranmışam,
Bəlkə də sudan?
Deyirlər,
bədənin
üçdə ikisidi su;
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bəs onda nə üçün, niyə
Eşqimiz yanğıdı,
Sevgimiz alov?!
Bəs onda nədən ürəyə
Oddu ölüm, oddu arzu
... Yaşayıram beləcə:
Bir əlim od,
biri – su...

ÖMÜR YOLU – DƏMİR YOLU
Bu dünyanı dərk eləyib,
Seviləndən, sevən gündən –
Dəmir yolu düşünmüşəm,
Ömür yolu deyəndə mən?
Aylar keçdi, illər ötdü,
Yaş üstünə hörüldü yaş;
Bu hikmətin mənasını
Mən anladım yavaş-yavaş,
Quruduqca gözümdə yaş.
Qalan relsdi, gedən qatar,
Ötür illər, qalır yaddaş.
Ömür yükün tək aparar,
Dünya-dünya yük daşıyar,
Tapılmasa həmdərd, sirdaş.
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Ömrü sona çatdırammaz...
Heydən düşər sevən ürək;
Bəndə üçün arzu, muraz;
Bir getməkdi axıradək,
Qoşa dəmir relsləri tək...

YAZDIQCA YAZIM...
Açılar güllər kimi,
Kükrəyər sellər kimi,
Sona bülbüllər kimi
Özünü öyər, yazım!
Alovlanar gur ocaq,
Sırsıradı buz bulaq.
Mərdin ürəyi sayaq
Açılsın göylər, yazım.
Qəlbin dolusa əgər,
Hələ yanmağa dəyər!
Dostlarım tərifləyər,
Düşmənlər döyər, yazım.
Nə var vətənim kimi,
Çölüm, çəmənim kimi,
Bənövşə mənim kimi
Boynunu əyər, yazım.
XATİRƏ YAĞIŞI
Yenə də yağış yağır,

519

Sellər-sulardı axan –
Bizim ulu dağların
sıldırım yamacından.
Dərələrsə zövq alır,
Tanrının su bacından.
Düşünürəm bayaqdan...
Bir soruşan gərəkdi,
Gözəlliyin acından:
Silkələsən
nə qədər
qəm yağar,
dərd tökülər
Xatirə ağacından?!
TİKANLI GÜL
Dünyanın xaliqi, ulu Yaradan,
Sirrindən bixəbər qalıbdı insan.
Böyük əsərindi varlıq, kainat,
Dadımlıqdı həyat, doyumluq deyil,
Zaman aciz qalıb, söz tapmayır dil.
Barmaqda nə sirr var, nə möcüzə var,
İnsan duyğuların ucunda yaşar?
Ürək ağrıyanda barmaqlar bilər,
Ən zərif tellərdən xəbər gətirər,
Sənə dünya boyda dünya yetirər.
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Qızılgül – güllərin, o padişahı...
İçində gəzdirir ətiri-ahı.
Yan-yörəsi tikan, solub-saralır,
Tikanlar barmaqdan aralı salır?
Nədir bu mənalar,
nədir bu həyat?
Niyə sirli-sirli susur kainat?...
ƏBƏDİYYƏT
Dərdin də fərqindədi,
Səadətin də.
Kim deyir
ağlamır, gülmür bu həyat?
Doğulan körpəylə
gəlir cahana,
Yaxşı ki, ölənlə
ölmür bu həyat...
AZƏRİMƏ
Keçdikcə boranlı, şaxtalı illər,
Açdıqca çəməndə, bağçada güllər.
Sevincdi, bayramdı hər il ad günü,
Azər balamızın, gözəl, şad günü...
Bir evə oğuldu, bir elə hoydu,
Gör necə şadlandı, güldü bu dünya!
İlahi payıdı-nəsildi, soydu
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Şərəfi yüksəlsin Günəşə, Aya.
Şerim Azərimin qəlbində dinsin,
Nəğməyə çevrilsin arzu, ümid tək.
Vətənim oğluna Vətəndaş desin,
Odlu nəfəsinə ellər isinsin.
Eşqin dəryadan da qoy olsun dərin,
İşıqlı gələcək həmdəmin olsun.
Şerim alqışındı, duandı sənin,
Həyatda nə dərdin, nə qəmin olsun...
NƏCİB, GÖZƏL XANIMLAR
Bizim nəcib xanımlar,
Yandırıb qəlblərini,
Millətə məşəl kimi;
Ucalıb gözəlliyə,
Saflığa heykəl kimi.
İncə duyğularıyla
Gülə inci qatıblar.
Sənətin, insanlığın
Tükənməz sərvətiylə
Zirvələrə çatıblar.
Eşqində pərvanədi,
Saflıq, paklıq peşəsi.
Həyata divanədi,

522

Analıqdı nəşəsi.
Yazıb-yaratdıqları
Xəzinədi, sərvətdi.
Yandıqca çıraqları
Yaşamağa dəvətdi.
Qədrin bilənə vardı,
Nəsilə zəmanətdi.
Məhsətidi, Nigardı...
Həcərdən əmanətdi.
Təkaldüzün ustası,
Sitarə şölə saçır.
Nur əliyir siması,
Ürəklərə yol açır.
Sən ol ilhamım, coşum,
Adına nəğmə qoşum:
Memar, nəqqaş, xalçaçı,
Şair, bəstəçi bacım.
Gözəlliyə sən sirdaş,
İnsanlığa sən daş-qaş,
Mənim sənətçi bacım!
Ucal yüksəl həmişə,
Sevənlər ehtiyacı.
Yaraşıq ver günəşə,
Layiqdi zəfər tacı –
Sənə, sənətçi bacım!
Oxşayır yanan şama,
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Müdrik, ağbirçək ana.
Əriyib damla-damla,
Taleyin alovuna.
Gözündən kirpiyinə,
Süzülüb dərdi-səri.
Mənalı illərinə
Bəzəyidi əlləri.
...Gözəl nəcib xanımlar,
Həyatın özü kimi,
Haqqın tək sözü kimi,
Əbədidi dünyada.
Cümlə-cahan həmişə,
Baş əyibdir bu ada!...

TANRI ELÇİSİ
(Müqəddəs peyğəmbərimizin
mövlud
günü
münasibətilə)

Ya rəbb, dünyalar xəlq edən
böyük hökmüran,
Sən ey böyük Allah,
ülvi yaradan!
Sevgidən yaratdın cümlə-bəşəri,
Qismət verdin ona xeyiri, şəri.
İltifat göstərdin bəndələrinə,
Dərd verdin, gərməyə dözümlü sinə,
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Ağıl, qüdrət, idrak, cəsarət, hikmət,
Kədər, qüssə, sevinc, dözüm, səadət,
İnsana min verdin, Mələyəsə bir,
Tükənməz bu qüdrət, Tanrım, sənindir
Haqdır ölüm, həyat, sənin sirrindir,
İnsanı şeytansız qoymadın ancaq,
Nə qədər insan var, şeytan olacaq.
Şeytanın gücüdü məkri, hiyləsi,
İnsana ağılı sən nicat verdin.
Bəlada susanda vicdanın səsi,
Varlığı zəkaya amanat verdin.
Ötüb aylar, illər, ötüb əsrlər,
Adəmdən, Həvvadan qalan nəsillər.
124 min peyğəmbər hər an, hər zaman,
Qorumuş insanı şərdən, şeytandan.
Varlığa, idraka səpələnib nur,
Elçi Yaradanın görən gözüdü.
İblisdən uzaq qaç, sən yarat, sən qur,
Elçi Yaradanın hökmü, sözüdü.
Son Rəsul yetişdi, haraya, haya,
Həzrəti Məhəmməd gəldi dünyaya.
Tanrının Rəsulu insançün yandı,
Bəndə xaliqinə, haqqa inandı.
Dini İslamiyə qüvvətdi Rəsul,
Bəşərə Tanrıdan hörmətdi Rəsul.
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Elçi xilaskarın qəti sözüdü,
Müqəddəs varlıqdı, haqqın özüdü.
Bir adı xeyirdi, bir adı adil,
Şeytana uymayıb, şərdən qaçıbdı.
Aradan keçsə də min il, milyon il,
Mənalı kitabdı, hikmət saçıbdı.

Sonuncu Rəsuldu, sonuncu Elçi,
Hikməti cahanda oldu birinci.
Qurani Kərimdi diri möcüzə,
İlahi sözüdü, o, verdi bizə.
Ululardan ulu, əfv elə məni,
Hüsnünü, nurunu öymək çətindi.
İlahi, xoşbəxtlik sevməkdi səni,
Simuzərəm, dedim bir neçə kəlmə,
Acizəm qarşında, günahkar bilmə.
YAZMAQ İSTƏRƏM
Eşq ilə dolarsa, hər ötüşən gün,
Bürüyər dünyanı şadlıq, toy-düyün.
Həmdəmsə ürəyə şirin xatirə,
Qəmə rəqib olar sevinc büsbütün.
Eşqindən nur alsın göydə şəfəqlər,
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İşıqlı gecələr, nurlu səhərlər.
Qovsun qaranlığı, qara zülməti,
Gətirsin ömrümə sonsuz zəfərlər.
Səs varmı ürəkdən qopan səs kimi,
Hayqıran səs kimi, yanan səs kimi.
Dünyaya layladı, üsyandı bu səs,
Baxma gəl sən ona bir həvəs kimi.
Kədər meşəsində azmaq istərəm,
Dərdimi, sərimi pozmaq istərəm.
Bilsəm ki, ömrümün sabah sonudu,
Bezmərəm, yenə də yazmaq istərəm...
BAYATILAR
Yaxşılığım dərd oldu,
Səbəbkar namərd oldu.
Xaliqimə tapındım,
Məndən mənə yoldu bu.
Oxşayır qara gözə,
Kim çəkdi qara gözə?
Ağ yanaqda qara xal
Yaraşar qara gözə.
Eldə min bir söz olar,
Ocaq yanar köz olar.
Oğul çıraq yandırar,
Yurdçun yanan qız olar.
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Dağlardan düzə baxdım,
Bir gözəl üzə baxdım.
O gözəlin gözündə
Min bir ulduza baxdım.
Dünyada nə çox sərvət,
Qiymətlisi məhəbbət.
Ey dost, qismətin olsa,
Bil ki, budur, səadət.
Bu dağların səfası,
Bülbülün xoş sədası.
Min dərdin dərmanıdır
Talış dağlar havası.
Eşqin vüsala çatsın,
Könlün qəm yükün atsın.
Sevginin qədrini bil,
Səni daim yaşatsın.
Əzizim, paralandı,
Unutma yara andı.
Bilmədim bir ox atdım,
Öz ahum yaralandı.
Könlüm yaralı quşdu,
Uçub sizə qonmuşdu.
Özün məndən aralı,
Oxun sinəmə tuşdu.
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Möhtac qaldım səsinə,
Səsinə, nəfəsinə.
Ox atdım, tuş gəlmədi
Hicranın sinəsinə.

QƏZƏLLƏR
Qəlbi eşqiylə yanan aşiqlərə dildar istədim,
Şanı dünyanı gəzən elimə gülzar istədim.
Bağların, çəmənlərin güllərini çox aradım,
Bülbülə ətri-güli-bənövşəni yar istədim.
Eşq ağacında bitən budaqların kölgəsinə,
Yığışan o eşqsiz gözəllərə ar istədim.
Qurdular toy məclisi, yüksəldi musiqi səsi,
Avazı-bülblüə mən, sədai-tar istədim.
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Simuzər, eşq ilə dili düz olan insanları mən,
Səslədim eşq bağına, bir əbədi var istədim.
***
Əsir payız küləyi, qəmdən ürəyim çat-çat olur,
Səpir yenə ömrün gününü, xəzəlim qat-qat
olur.
Uymuram faniyə, görsə bu fani dünyada əgər,
Qəlbi təlaşım tərk edir, ürəyim rahat olur.
Dolaşır başımın üstündə mənim, sevgi mehi,
Xoş keçir ömrün belə anı, çox gözəl saat olur.
Çək hesab, ötüb getdikcə ömrün-günün hər
anını,
Bəlkə yaxşı-yaman arasında insaf bir sədd
olur.
Vaqiələr görürəm, gör nə gözəl gözlər tutulub,
Açılsa gər belə gözlər, aləm bir cənnət olur.
Nə qədər ömür eləsən, cövr eləsən cümləcahanda,
Yenə sonu gələcəkdir, bil, hər ömür qarət olur.
Şah, vəzir, cümlə mühafiz, ta qurulur şaha
oyun,
Bil ki, Simuzər, gəlir axırda yenə Şah mat
olur...
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***
Yar ola qəlbimə, bir yar istərdim əzəldən,
Həmdəm ola, həm də seçə çirkini gözəldən.
Eşqə sultan ola o, taxtı-tacıma bəzək,
Çəkə nazım, qoymaya gedə qəmzəmi əldən.
Gələ yazın sorağı, çəməndə güllər sevinə,
Azad ola bülbül bu qədər nalə-həzərdən.
Qaşla bəzənər derlər, üzük bundadır hikmət,
Hikmətli gərəkdir həm də qaşı düzəldən.
Ey könül, sən ki bülbül kimi cəh-cəhdə idin,
Güllər donunu biçdi niyə söylə xəzəldən.
Dedilər, yazma qəzəl, sən də Simuzər bunca,
Necə bəs yan keçim indi, gözəl-naz qəzəldən.

***
Eşqinlə yanan qəlbimi ey yar, gəl salma təlaşa,
Çün mənə xoşdur bu təlaş, yandır, qəlbim alışa.
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Qəlbi qəmxanə edibdi ki, tək atəşi eşqin sənin,
Yandır bu yanan qəlbimi, yansın vursun qəmi
başa.
Atasan od içinə gər şüşəni illərlə o yana,
Çevirər odlu hərarət onu, ləli-gövhəri-daşa.
Bəzəyir gör necə də ömür-günü şövqiməhəbbət,
Necə ki, sürməli gözlər yaraşır ay kimi, qoşa.
Baği-məhəbbətdə olan sərv ağacı gər ucala,
Ona layiq gül-çiçəkdi, boynuna təki dolaşa.
Yanar eşqin oduna, yandıqca Simuzər yaşayar,
Necə pərvanə yanar şam oduna, o ki, baxmaz
yaşa...
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NƏVAİYƏ TƏXMİSLƏR
Yana canım oduna, atəşi-canım gəldimi?!
Alışam eşq oduna, çağlaya qanım gəldimi?!
Canım-mülki mənim, cümlə-cahanım gəldimi?!
Gül saçır, yel bağlarda, sərvi-rəvanım
gəldimi?!
Can iyi güldən gəlir, arami-canım gəldimi?!
Getməyir əksi, ay camalı gözümdən, söyləyin,
Düşməyir o şirin söhbəti sözümdən, söyləyin.
Bezməmişəm
gözləməkdən,
dözməkdən,
söyləyin,
Adını çəkdi könül, getdim özümdən söyləyin,
Könlümün aramı ol, bixanimanım gəldimi?!
Çalışma aşiqin eşq atəşini söndürməyə,
Haqqın varmı məcnuna Nofəlləri güldürməyə,
Gəlmişəm, ey könül, dərdi, sevinci bildirməyə,
Söyləyin ki, gəldi məhvəşlər səni öldürməyə,
Söyləyin bir: qatili-namehribanım gəldimi?!
Aşiqə yaraşarmı bəlayi-sevda tənəsi?!
Cavabdı tənəyə sevginin gücü, eşqin səsi.
Ölərsəm bəsimdi yari-vəfadarın nəfəsi,
Hicridən öldüm – demin ki, başımə gəlmiş
Məsih,
Söylə ol, asayişi-ruhi-rəvanın gəldimi?!
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Gecə-gündüz gəl dedim, tuti dilim oldu qəbər,
Dərdim sevincimdi, eşq aləmində mənəm
bəxtəvər,
Dedilər, gözləmə gəl, ey yari-birəhmidən təpər,
Bir deyil min-min qapında aşiqdən tutdun
xəbər,
Demədin lakin, mənim ol banişanım gəldimi?!
Hicridən atəşdə yanmışam, bunu sən bilmisən,
Ahıma, fəğanıma ki, dözmüsən, sən gəlmisən.
Yaşamaq yanmaqdı, Simuzər, sən ki
görmüsən,
Məscidə etmə qaxınc, neyçün könülsüz
gəlmisən,
Ey Nəvai, çox dedim: “gəl”, mehribanım
gəldimi?!
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*****
Tanrı vermiş gülüzlülərə bir belə qayda,
Həsrətini çəkir olsun ki, səmada ay da,
Gizlətsə əgər gül camalın, onda nə fayda?!
“Olsa üzünün əksi əgərçi, suda peyda,
Ol su haraya axarsa açılar güli-rəna.”
Əsdi badi-səba, zülfi-pərişan niyə oldu?!
Güldü üzü gülyanağı, gözlər niyə doldu,
Duyduqca duyuq düşdüm, bu dərdim mənə
qaldı,
Zülfün qəmi könlümü belin fikrinə saldı,
Gör, bir nə xəyalata salıbdır onu sevda.
Düşdü ürəyim eşq oduna, gül açdı həyat,
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Heyhat! Möhnəti-hicran qat bağladı, qəlbimdə
qat,
Divanəlikdi qismətim, halımı bildi elat,
Əhvalıma Fərhad ilə Məcnun də qalıb mat,
Eşq etdi bu danələr içində mənim rüsva.
Ruhum oldu sevgimin ağrı-acısına dözüm,
Eşqin gülüstanında məhbub axtardı gözüm,
Gördüm güli-rüsxarı, payızım oldu yazım,
Hər yanə tamaşaya ki, ol şux eləyir əzm,
Xoş mənzərədir ki, el edir anə tamaşə.
Eşq ilə yanan atəş odun sönməyə qoyma,
Eşqin alovu yaxsa da yaxsın, cana doyma.
Aşiqi gər dövran olsa, Simuzər, aləmə yayma,
Dövran sənə zülm etsə, Nəvai, onu sayma,
Qan udsan əgər kasə ilə, dəhrə nə pərva?!

ABLOŞKA
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ZAMAN ÖZÜ DEYƏCƏK
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Biz i??qdan q?z?n?r?q
Dünya, doğrudan da gözəldir.
Dünya – nurlu poeziyası ilə ikiqat gözəldir.
Əgər bu gözəl dünyanın gözəl bir qadını şeir
yazırsa, deməli, bu sevib vurulduğumuz yaşamalı
dünya üçqat gözəlləşəcək gözümüzdə...
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Bütün bu xoş duyğular bilirsənmi nə oyatdı
ürəyimdə, əziz oxucu? Gözəl şair dostumuz, gözəl
ürəkli insan Aydın Kərimin mənə ön söz yazmaq
üçün verdiyi əlyazması. Simuzər xanım Baxışlının
cəsarət eləyib toplu halında görmək istədiyi şeirləri!
Niyə məhz cəsarət?! Fədakar şair dostlarımızdan
olan Tofiq Bayramın yanğılı misraları verir ən dəqiq
cavabı:
Hər ömür bu yola gətirməyir tab,
Şairlik nə bəylik, nə sultanlıqdır.
Şairlik ən böyük əziyyət, əzab,
Şairlik ən böyük qəhrəmanlıqdı!
Qaldı ki, kitaba – bu məlum həqiqətdir ki, hər
bir şeir yazanın şairliyinə yalnız onun öz şeirləri
şəhadətnamədir. İndi oxuyacağınız bu misralardakı
işığa, səmimiyyətə, həyatiliyə fikir versəniz,
görəcəksiniz ki, eyniniz-gözünüz neçə açılır, könül
dünyanız təzədən durulub necə aydınlaşır:
Qadın – ana nəsihəti:
Yaşa bu dünyada fərəhlən, əylən,
Namusa, vicdana yer ver həmişə.
Halal əməyinlə binələn, əylən,
Əl vermə namərdə, haramyemişə.
Qadın qeyrəti:
Əzizdir Vətən daşı,
Həm torpağı, həm daşı.
Vətən – qeyrətsiz oğlu
Sanmaz öz vətəndaşı.
Qadın zərifliyi:
Əzizim, üzə düşdü,
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Ağırlıq dizə düşdü,
Düz demək gözə qaldı,
Qızarmaq üzə düşdü.
Qadın məhəbbəti:
Əzizim özgə sinə,
Yad nəfəs, özgə sinə.
Yarım özgəyə qismət,
Mən qismət özgəsinə.
Qadın düşüncəsi:
Haradasa, nə vaxtsa bir ömür bitər –
Deyərlər ölümün oğurluğudur.
Qadın dəyanəti:
Ümmana sinə gər,
Seli yar, yara gəl.
Qadın həssaslığı:
İşığım sən ol ki,
Zülməti təkləyək.
Bəli, poeziya, doğrudan da, işıqdır.
İnsan işıqdan qızınır...
Ustad sənətkarımız Səməd Vurğun bir vaxt
yalnız özünəməxsus böyükürəkliliklə deyirdi ki, hər
hansı bir kəs tək bircə yaxşı şer yazıbsa, deməli, o
– şairdir.
Simuzər xanımı da anası şair doğub...
Bu yazıya xoş ovqatla başladıq. Elə xoş
ovqatla da qurtaraq deyirəm.
Oxuyun, siz də poeziya işığına qızının.
Amin...
Səyavuş Sərxanlı,
Məmməd Araz mükafatı laureatı.

VƏTƏN DARA DÜŞƏNDƏ
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Dedin Vətən dara düşüb,
Rahat yatım mən nə təhər?
Sən güvənib qeyrətinə
Yola düşdün bir gün səhər.
Anan, bacın, qohum, qonşu,
Uğur dedi yollarına.
Qanad çaldı zəfər quşu,
Qüvvət gəldi qollarına.
Düşmən üstə gedirdin sən,
Nigarandın, doğma Vətən.
Qurtaracaq nə vaxt görən
Deyirdin ki, fəlakətdən?
Qurban olum qeyrətinə,
Hamı dedi qəhrəmansan.
Yağılara qənim kəsil,
Düşmənlərə vermə aman.
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“ŞƏHİDLƏR XİYABANI”NDA
Azərbaycan torpağı
Bir gecədə talandı,
O şənbə gecəsində
Sinəmdə od qalandı.
Anaların bağrına
Çəkildi bala dağı,
Alovla pəncələşdi
Azərbaycan torpağı.
Tufan qopdu elə bil
Bir ümman dalğalandı,
Yerin bağrı yarıldı,
Asiman dalğalandı.
Məzarların başında
Məşəllər şölələndi,
Bütün Azərbaycana
Qərənfillər ələndi.
Qərənfillər üstünə
Süzüldü göz yaşlarım,
Ah, şəhid bacılarım,
Ah, şəhid qardaşlarım.
Bir xiyaban yarandı –
“Şəhidlər xiyabanı”
Bunun əvvəli hanı?
Bunun bəs sonu hanı?
Neçə övlad itirdik
Ömrünün gənc yaşında,
Neçə ağı yarandı
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Hər məzarın başında.
Siz, ey şəhid olanlar,
Bu dərdə dözmür ürək,
Məzarınız önündə
Baş əyirəm ana tək!
Baş əyirəm ana tək!

SƏN NƏBİSƏN, KOROĞLUSAN
Vətən üçün vuruşursan,
Torpağımın mərd oğlusan;
Haqq yolundan dönməz olan
Sən Nəbisən, Koroğlusan!
Bu torpağın böyütdüyü
Şah palıdın bir qolusan;
Azadlığa körpü salan
Sən Nəbisən, Koroğlusan!
Millətimin inam səsi,
Min cığırın haqq yolusan;
Babək yolun yolçususan –
Sən Nəbisən, Koroğlusan!
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ZAMAN ÖZÜ DEYƏCƏK
Dağılasan, a dünya,
Dağılasan, a zaman!
Ümidimiz itibdir,
Heç nəyə yoxdur güman.
Anaların ürəyi
Vallah, qana dönübdür.
Sanki bəxt ulduzumuz
Qaralıbdır, sönübdür.
Yeriyir üstümüzə
Düşmənlər axın-axın,
Zamanın gərdişinə
İnsanlar, yaxşı baxın.
Vətən qan içindədir,
Vətən qana boyanıb.
Neçə-neçə kənd, şəhər
Alışıb oda yanıb.
İnsanlar qaçqın olub,
Öz doğma vətənində,
Qardaş, dərdin çox imiş,
Dərdim çoxdur mənim də.
Torpaq qan içindədir,
Vətən dara düşübdür.
Ana qürbət şəhərə,
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Bala hara düşübdür?...
Xocalı torpağında
Azərbaycan qızının
Tapdalandı isməti,
Gəlinlərin, qızların
Bu imişmi qisməti?
Neçə-neçə ananın
Düşmən kəsdi döşünü,
Tarix unuda bilməz
Kəlbəcər döyüşünü,
Ağdərə döyüşünü.
Vətənin oğulları
Düşmənə sinə gərdi,
Fəxrəddinim, Adilim*
Vallah, nər oğlu nərdi.
Qələbə eşqi ilə
Onlar şəhid oldular,
Tarixin gərdişinə
Onlar şahid oldular.
Neçə-neçə körpəni
Düşmən əsir apardı,
Ana haray qopardı,
Bacı fəryad qopardı.
Bəs sən necə, “Eloğlu”,
Yaşadınmı bu anı?
Gözün, könlün doymayır
Versələr də dünyanı.
Vətəndə yer tapılmaz
Sənin kimi satqına,
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Ellər dara düşəndə
Pas atmış qılınc kimi
Çəkilmisən sən qına.
Hey vəzifə dalınca
Süründün dizin-dizin,
Harayına yetmədin
Ana vətənimizin.
________________________________
*
– Hər ikisi Milli qəhrəmandır, məzarları
“Şəhidlər xiyabanı”ndadır

Harınladın artınca
Var-dövlətin, sərvətin,
Adını kişi qoydun
Hanı səni namusun,
Hanı sənin qeyrətin?!
Bir gün sənin qapını
Xocalı körpəsinin
Körpə ruhu döyəcək.
Sənin günahlarını
Gələcək nəsillərə
Tarix özü deyəcək,
Zaman özü deyəcək.
VAY MİLLƏTİN HALINA
Millətə bax, millətə,
Əcəb düşdü zillətə.
Uyub kimin sözünə,
Qəsd elədi özünə?
Vay-vay onun halına
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Ver şələsin dalına.
Al əlindən parasın,
Nə tapsın, nə arasın.
Sal çöllərə qarnı ac,
Qoy yaşasın yalavac.
Vay millətim, millətim,
Nə çox imiş zillətin?
Gədə-güdə çoxaldı,
Əlinə silah aldı.
Açıq-aşkar, xəlvəti,
Hədəf seçdi milləti.
Özlərini öydülər,
Əllərinə düşəni
Əzişdirib döydülər.
Açıq-aşkar, xəlvəti,
Yığdılar mal-dövləti.
Millətimi soydular,
Yaman günə qoydular.
Nə yoğurub-yapdılar,
Hazır kökə tapdılar.
Heç gəlməzdi gümanə, –
Ki, dəyişə zamanə.
Millət dözmədi daha
Şükür olsun Allaha.
İçindən yana-yana,
Birdən döndü aslana.
Qəfil bir nərə çəkdi,
Səs yayıldı hər yana.
Dağ oynatdı yerindən –
Tanıdı kimdi düşmən
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Nə sısqadı, ağladı,
Yandı o öz halına,
Ümidini bağladı
Keçmiş ağsaqqalına.
Ay millətim, millətim,
Daha olmaz zillətin.
Şükür eylə Allaha,
İnanıb bir də daha
Sən yadların sözünə,
Qəsd eyləmə özünə.
Millətə yol göstərən
Olacaqsa bir naşı –
Min müsibət çəkəcək
Yenə bəlalı başı.
BÜTÜN DÜNYA GÜLÜR BİZƏ
Bütün dünya gülür bizə,
Rəhm etmirik özümüzə.
Dəyişibdir zaman,
İtibdir din-imanımız,
Özümüzün özümüzə –
Yoxdur bizim gümanımız.
Düşmən gəlir üstümüzə,
Düşmən durub qəsdimizə.
Bizsə bölüb xalqımızı
Demokrata, partokrata,
Talayırıq özümüzü –
Özümüzə sata-sata.
Bu qüssəni, bu kədəri
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Millətə dərd eyləmişik,
Mərdləri də qova-qova
Vallah, namərd eyləmişik.
Güvənsək də “ordumuza”,
Od vurdular yurdumuza.
Qarabağın var-yoxunu
Satan kimdir, alan kimdir?
Millətimi bu bəlaya
Aman Allah, salan kimdir? –
Sualını çox vermişik özümüzə,
Bütün dünya gülür bizə.
Düşmən gəlir üstümüzə,
Düşmən durub qəsdimizə.
Daha bəsdir, Vətən oğlu
Ver əlini əlimizə,
Atıl döyüş meydanına,
Qıy qanına, qıy canına.
Sən sinəni sipər eylə,
Qoy boyansın yağı düşmən
Al qanına.
Vətən yaman dara düşüb,
Yetiş onun imdadına.
Vətən bizi haraylayır,
Gəl susmayaq bir daş kimi,
Tarixlərə yazılağın
Bir dost kimi, qardaş kimi.
Çaldığımız zəfər marşı
Qoy titrətsin göyü, yeri,
Bütün dünya baxıb desin,
Azərbaycan əsgəridir,
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Qalib kimi dönür geri.
Günəş doğsun üzümüzə,
Aylar ötüb, keçsə zaman,
Qoy gəlməsin dilimizə
“Bütün dünya gülür bizə”.

DEMOKRAT
Bu gün dövran gah sənindi,
Gah mənimdi.
Zaman yaman dəyişib,
Sabahı düşün indi.
Haqq sözünü deyən varsa,
Mətindən də mətindi.
Bunu demək əvvəllər də çətin idi,
Elə indi də çətindi.
Dür atdan düşüb
Minsək də Qır atı –
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Eh, kimdi vecinə alan
Sənin kimi demokratı?!

BU ELİN ÖVLADIYAM
Bu elin övladıyam,
Azərbaycan qızıyam.
Babam Dədə Qorqudun
Sazı üstə köklənib –
Mənim ana beşiyimin laylası.
O laylanın alovundan yaranmışam,
Od babamın közüyəm.
Dədə Qorqud ocaq çatıb, söz deyib,
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Ozan deyib, şair deyib,
El sözünü saz deyib.
Dərd bir deyil, iki deyil,
Kim deyibsə, az deyib.
Neçə dərdli anaların
Deyilməmiş sözüyəm.
Babalarım: səbirli ol,
Gözlə, – deyib, döz, – deyib,
Tarixlərə yazılası
Neçə-neçə söz deyib.
Zaman keçib, illər ötüb
Anaların harayı
Bu millətin fəryadını yaz, – deyib.
Bunu mənə öz döşündən
Damla-damla süd verən
Od yurdunun odlu qızı –
Anam deyib, düz deyib.

XƏZƏRİN DƏRDİ
Xəzərim, Xəzərim, coşqun Xəzərim,
De, hansı dənizə olub bənzərin?
Sənin maviliyin, daş-qaşın, zərin,
Mirvari suların dərdlərə dərman,
Sərvət məkanısan ölkəmə hər an.
Bəs necə qıydılar sən tək gözələ?!
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De, alan kim oldu, satan kim oldu?
Öz el-obasına xəyanət edən,
Sənin də üstündə bir hakim oldu.
Bilirəm səni də satdılar vara,
Bütün varlığını çəkdilər dara.
Günəş zülmətləri səndə boğardı,
Köksündə parlayıb, səndə doğardı.
Xəzansız olardı bağlar, bağçalar,
Süfrələr bəzəyi olardı şanın –
Qızlar bəzəyirdi xonlar, xonçalar.
De, hanı ondakı şöhrətin, şanın?!
Xəzərim, Xəzərim, Xəzərim mənim,
Ay mavi suları göy zərim mənim.
Köksündə olmazdı ulduzun sanı,
De, hanı ondakı büsatın, hanı?
Deyib qağayılar öz nəğməsini,
Aləmə yayardı şaqraq səsini.
Deyirəm, insanlar, düşünün bir az,
Xəzərlə xəzərlik eyləmək olmaz.
Biz ona xainlik etməsək barı,
Yeməz sahilləri acgöz suları...

Deyəsən, xətrinə, Xəzər, dəyirəm,
Vallah, yandığımdan belə deyirəm,
Gündə neçə-neçə qapı döyürəm,
Deyirəm: qurtarın elə bu gündən –
Xəzəri ölümdən, bizi ölümdən.
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SƏMA BALAM
Səma balam səmaların nurudur,
Nəvə balam, qönçə balam, gül balam.
Şükür olsun, böyümüsən daha sən,
Nə açmısan şirin-şirin dil, balam?!
Böyüdəcək nənən səni naz ilə,
Söhbət ilə, nəğmə ilə, saz ilə.
Mən səhəri diri gözlə açaram,
Lay-lay deyib hər gecə avaz ilə.
Danışdıqca sənə “Tıq-tıq xanım”ı,
Kəsdirərsən elə mənim yanımı.
Qoçdan qurban desəm, vallah, az olar,
Nənən sənə qurban deyər canını.
Gözümün işığı mənim qız balam,
Parla səmalarda, ay, ulduz balam.

MİN BUDAQ OLSUN
Nəvəm Azərə
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Yeni bir nəvəm də gəldi dünyaya,
Sevincim nə yerə, nə göyə sığar.
Çöhrəsi bənzəyir günəşə, aya,
Kaş nənə olaydı bütün analar.
Bu qönçə balamın, oğul balamın
Sönməsin, ay Allah, baxt səyyarəsi.
Min halal ocaqda parlayaydı kaş,
Sevgi dünyasının bu bir danəsi.
Atalı-analı böyüsün, Allah,
Çatsın muradına, min budaq olsun.
Səadət həmişə olsun nəsibi,
Xətadan, bəladan qoy iraq olsun.
Necə də əzizdir, necə də göyçək,
Qəlbimdə nə böyük arzum-kamım var.
“Dövlətdə dəvədir, övladda nəvə” –
Beləcə söyləyib bizim babalar.
Sən ay nənəsinin oğul balası,
Şirini, şərbəti, noğul balası.

ANA NƏSİHƏTİ
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Yaşa bu dünyada, fərəhlən, əylən,
Namusa, vicdana yer ver həmişə.
Halal əməyinlə binələn, əylən,
Əl vermə namərdə, haramyemişə.
Dünyanın sərvəti, ülvi mənası,
Alovlu eşqindir, bu atəşdə yan.
Günəşin şüası, ayın siması,
Doğma ocağında parlasın hər an.
Ana nəsihəti əmanət olsun,
Övladım, qəlbinə inci tək dolsun.
Həyat yollarında, addım izində
Zərlə cilalanan bir zinət olsun.
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ÜMİDİSƏN, SEVİNCİSƏN
Şəfaları bəxş edən ay həkim bacı,
Dünyaya sığmayan həyəcanın var.
Hansı gəlin olsa övlad möhtacı,
Tez səni axtarar, tez səni tapar.
Çətinmiş sevilmək, çətinmiş sevmək,
Çətinmiş dünyaya körpə gətirmək.
Çoxu gəlin köçür, ana olmayır,
Arzusu açmayır nə gül, nə çiçək.
Bu da başımıza qaxıncdır, Allah,
Körpəsiz isinməz nə ev, nə eşik.
Dünyaya bir körpə gəlincə, vallah,
Nəzir paylamışıq, qurban demişik.
Elə danlayıblar hey üzümüzü,
Düşmüşük nə qədər borana, qara.
Bircə an üzməyib ümidimizi,
Yenə üz tutmuşuq pərvərdigara.
Yanına gələnin çox olub sayı,
Gözümüz yaşarıb düzü sevincdən.
Bizə vermisiniz bir övlad payı,
Yuxarıda Allah, aşağıda sən.
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MƏNA
Dedin ki, həyatın mənası nədir, –
Doğulub böyümək, yaşayıb ölmək?
Sənin dediklərin bir əfsanədir,
Həyatın özünü duymadın demək.
Həyatın mənasın bilməsən əgər,
Sənin yaşamağın de, nəyə dəyər?
Sənin varlığın da bir varlıq deyil,
Sənin varlığının nə mənası var?
Həyatı duyanlar yaşasın min il,
Qəlbimin nə böyük təmənnası var.
İnsan var yüzü də adlayır yaşı,
Baxsa da həyatı görməyir ancaq.
Sevib, sevilməkdə naşıdır, naşı,
Belə yaşamaqda məna olacaq?
İnsan var yaşayır o, iblis kimi,
Atar namusun da, atar arın da.
Yaşayar həmişə bir xəbis kimi,
Çəkər ayağından yaxşıların da.
Ömründə yaxşılıq gəlməz əlindən,
Arxada hərəyə bir quyu qazar.
Neçə ev dağıdar, ocaq söndürər,
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Yetim də pay ummaz ondan heç
zaman.

Nə olsun ki, çoxdur varı, dövləti,
Oğlu da yaxşılıq görməyib ondan.
O yeyər xəlvəti, içər xəlvəti
Həyatın mənasın bilmədi demək,
Belə yaşamaqdan yaxşıdır ölmək.
İnsan var qəlbində min arzu, dilək,
Yaşayar Vətənçün, ölər Vətənçün.
Vətən dara düşüb diləsə kömək,
Doğma balasın da verər Vətənçün.
Həyatın mənasın bilənlər də var,
Dünyaya kor gəlib, gedənlər də var.
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BALIQ BİLMƏSƏ DƏ,
XALİQ BİLƏCƏK
(Onlarca köməksiz Ģəhid ailələrinə, xəstə
qocalara, əlillərə qayğı göstərən, xeyriyyəçi,
seyid Nizami Ələkbərova ithaf edirəm.)

Asandır qəlbini qırmaq hər kəsin,
Yaxşılıq eyləmək necə çətinmiş?!
Yoxsula əl tutmaq, arxa dayanmaq,
Nizami, bu sənin öz qismətinmiş.
Kimsəsiz bir insan görəndə sənin
Qəlbin qan ağladı, ürəyin əsdi.
Axirət dünyanı qazanmaq üçün,
Vallah, bir qocanın savabı bəsdi.
Kim ki, ümid ilə döydü qapını,
Sən oldun o kəsin qəlbinə sirdaş.
Heç kəsi əliboş yola salmadın,
Allah ürəyincə versin, a qardaş!
Bir dərdli görəndə dərd üzdü səni,
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Elə bil qəlbini çəkdilər dara.
Əl tutmaq Əlidən qalıb deyirlər,
Qardaşım, kömək ol sən yoxsullara.
Unudan olsa da bu haqqı-sayı,
Yaxşılıq etməkdən nə dön, nə əl çək.
Balığı tutdunmu, burax dənizə,
Balıq bilməsə də, xaliq biləcək.
BURDA DEYİN, PİS NƏ VAR
Həyat yollarıma sən işıq oldun,
Sevgi dünyamıza yaraşıq oldun.
Özün də bilmədən bir aşiq oldun,
Burda deyin, pis nə var?...
İstəyirsən, küs, istəsən inci, yar,
Olaram qəlbinin bil, sevinci, yar.
Sən dəniz olarsan, ollam inci, yar,
Burda deyin, pis nə var?...
Haraylasan harayına gələrəm,
Dərdin olsa özümlə tən bölərəm.
Sənin üçün yaşayaram, ölərəm,
Burda deyin, pis nə var?...
DÜŞDÜ
Aylarım, illərim yaman ötüşdü,
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Yaş ötdükcə ömür təlaşa düşdü.
Sənin eşqin, mənim eşqim bir olub
Kösöv kimi yanıb baş-başa düşdü.
Bulaq idim, axıb çaya qovuşdum,
Günəşə qovuşdum, aya qovuşdum.
Həsrətdən qanadı sınmış bir quşdum,
Qanadım qayada bir qaşa düşdü.
Mən ucuz tutmadım söz-sənətini,
Dahi Füzulinin əmanətini.
Simuzər, axır ki, məhəbbətini
O dilbilməz yarın tez başa düşdü.
QOŞMA
Bağçamızda əkdiyin gül solmasın,
Ürəyində qüssə-kədər olmasın.
Ömrün, günün elə keçsin, yar, sənin,
Həyatında arzu-kamın qalmasın.
Xoşlamaram düzü yarın ədasın,
Sevirsənsə, duy könlümün sədasın.
Hicran dağı görməyəydi eşqimiz,
Sevməyənin Allah verib bəlasın.
Qəlbim yanar eşq oduna köz olar,
Səbrim yoxdur hər nə olar, tez olar.
Ay Simuzər, bədnəzərdən qorxma sən,
Tanrı özü eşqimizə göz olar.
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NÖQTƏ
Ürəyim dolanda qəmlə-qüssəylə,
Kövrəlmək, hey susmaq əlimdən gəlir.
Hər şeyə – həyata nöqtə qoyulur,
Qəflətən bir xəbər ölümdən gəlir.
Təsəlli ummaram heç vaxt heç kəsdən,
Səbrimə düşmən tək qılınc çalıram.
Beynimə fikirdən hasar çəkirəm,
Özüm təkliyimdən qisas alıram.
Hər şeyin sonunda nöqtə görürəm,
Axı, nöqtə var bir, əbədiyyətdir.
Dünya nöqtə boyda, göy nöqtə boyda,
Nöqtə var bir neçə, hələ niyyətdir.
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Amalsız, arzusuz yaşamıram mən,
Bir nöqtə qoyulsun bəd əməllərə.
Ölüyə, diriyə rəhmət söylənib,
Min rəhmət – yaxşılıq eyləyənlərə.

DÜŞÜB
Bu həyat eşqiylə vuran ürəyim,
Sevgidən, eşqidən kənara düşüb.
Qaylığı, nisgilli keçən günlərim,
Ayrılıb ömürdən gör hara düşüb?!
Sevən-sevdiyini arayar, tapar,
Ah çəksəm dağın da ürəyi qopar.
Deyərdim ömrümdə olsun yaz, bahar,
Baharım həm qışa, həm qara düşüb.
Eşqimin sən oldun sonu, əzəli,
Ay özü məzəli, sözü məzəli.
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Mən səni görəli, səni sevəli,
Vallah, ağ günümə bir qara düşüb.
Sevgidən həmişə oldum gileyli,
Qönçə idim, açdım, soldum gileyli.
Yazıq Simuzərin hayıf ki, meyli
Eşqidən xəbərsiz bir yara düşüb.

AŞKARDA DOST DEDİN
Aşkarda dost dedin, yetirdin xətər,
İnsanda xəyanət olar nə qədər?!
Kasıblıq daşını ata bilməzsən,
Çəkdiyin zəhmətin gedəcək hədər.
Qəlbində min arzu, diləyin olsa,
Puç olar, bu arzu – fələyin olsa.
Dostuna zərrə tək kələyin olsa,
Vallah, bal yesən də dadacaq zəhər.
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Şanı-şöhrət üçün bir an yanmadım,
Haqqa arxalandım, haqqı danmadım.
Xaini özümə sirdaş sanmadım,
Dosta dost ülfəti bəslər Simuzər!
SEVƏR OLSUN
Məhəbbət aləmi
Həyatda çoxdur.
Fəqət, onun cövhərində
Ləkə yoxdur.
Eyb eləməz, Vətən!
Övlad, ya yar olsun,
İnsan oğlu,
İnsan qızı,
Bu dünyada sevər olsun.
Öz qanını, dünyasını
Sevməyini
Varisinə miras qoysun!
YAŞAYAN ÖMÜR
Həyatın əzəli, sütunu, özü,
İnsanın hörməti, can sağlığıdır.
Olsa bu gözəllik hamıda, düzü,
Könül xoşluğudur, üz ağlığıdır.
O hörmət, o sağlıq olmasa əgər,
Gözlər zəifləyər, işıq, nur itər.
Hardasa, nə vaxtsa bir ömür bitər –
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Deyərlər, ölümün oğurluğudur.
İnsandan bir hörmət duysa bir gül də,
Gələr fəsil-fəsil ətri bir eldə.
Simuzər yaşasa, hətta min il də,
Bu da bir hörmətə bağlılığıdır.
SƏNİN VARLIĞIN
Sən mənim dövlətim, mənim varımsan,
Adımsan, sanımsan, iftixarımsan.
Gəzib dolaşsam da bil ki, hər yanı,
Sənsiz neyləyirəm mən bu dünyanı?
Hicrində odlanıb, çox çəkdim cəfa,
Sən isə gəlmədin bir yol insafa.
Eşqinlə sən oldun ümid çırağım,
Dağları yandırdı ahu-fərağım.
Mənim varlığımdı sənin varlığın,
Demə zaman keçib, vaxt ötüşübdür.
Sənin qismətinə bəxtiyarlığın,
Mənim qismətimə yanmaq düşübdür.
QƏZƏLLƏR
Bu həyat zinətinin ülvi məkanı eşqidir,
Dünyanın varı, dövləti, rüxsarı eşqidir.
Bu sevgi dünyasının çox şahı, çox sultanı
var,
Min sədaqət rəmzidir kim ki, paki eşqidir.
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Məna kəsb etməzsən, eşqilə duymasan
əgər,
Abadi-baği-gülüstanın, taki eşqidir.
Odlara yanan kim varsa öz eşqi yolunda,
Bir gövhərdir, Simuzər, zəri-xaki eşqidir.

***
Qədri gözəl bilənin gözəllikdə qiyməti var,
Şanı hörməti bilənin hörmətində izzəti var.
Varı-dövlət arama, gəl şövkəti xəzinədə,
Eşqə güman edənin gör nə böyük sərvəti
var.
Əql ilə ömür xitabında olan hər şəxsin,
Yaşamaqçün yaranan xəzinədə xidməti
var.
Əcaba, elmidə Vaqif, kəlmədə aqil olanın,
Əqli-şövqü artıran hər ləhzədə hikməti var.
Qismət olsa belə sərvətdən əgər Simuzərə,
Qüssə etməz, deyərlər, gör nə gözəl zinəti
var.
GÜLƏ GƏL
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(Mahnı)

Gözəlim, gülə gəl,
Sən gülə-gülə gəl,
Sevgimin səsisən,
Eşqinlə dilə gəl.
Gözəlim, gülə gəl,
Sən gülə-gülə gəl.
Odunda közərim,
Gəl dilə, dilə gəl,
Qoyma sən, gözəlim,
Çevrilim külə, gəl.
Gözəlim, gülə gəl,
Sən gülə-gülə gəl.
Kamana, tara gəl,
Telini dara, gəl.
Sevdalı könlümü
Axtarıb ara, gəl.
Gözəlim, gülə gəl,
Sən gülə-gülə gəl.
Yolların sel olsa,
Bir ümman göl olsa,
Ümmana sinə gər,
Seli yar, yara gəl.
Gözəlim, gülə gəl,

569

Sən gülə-gülə gəl.
BAYATILAR
Əzizinəm, qıyanda,
Bir fəryad var qıyyanda.
Düşmən, əlin qurusun,
Qardaşıma qıyanda.
Dərdim dağdan ağırdı,
Qəm üstümə yağırdı.
Düşmən gəldi, Vətənim,
Oğul deyib çağırdı.
Bir çay olub çağlaram,
Vətən deyib, ağlaram.
Allah qoysa, gün gələr,
Düşmən, səni dağlaram.
Əzizdir Vətən daşı,
Həm torpağı, həm daşı.
Vətən qeyrətsiz oğlu
Sanmaz öz vətəndaşı.
Vüqarı dağdan aldım,
Boğçanı bağda saldım.
Özüm qürbətə getdim,
Qəlbən Vətəndə qaldım.
Əzizinəm yaz aldı,
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Qışın ömrün yaz aldı.
Bülbüllərin cəh-cəhi
Qarabağda azaldı.
Əzizim, bağlı bağlar,
Sinəsi dağlı bağlar.
İndi gülün xar olub,
Qönçəsi sarı bağlar.
Əzizim paralandı,
Unutma yara andı.
Bilmədim bir ox atdım,
Öz ahum yaralandı.
Əzizinəm, daş ollam,
Qaya ollam, daş ollam.
Qürbət elə də getsəm,
Mən sənə yoldaş ollam.
Mən aşiq, yarım ola,
Sinəmdə tarım ola.
Etibarı gözəldir –
O, mənim yarım ola.
O, gözəl naz eylədi,
Nazı da az eylədi.
Gözlərin elə süzdü,
Qışı da yaz eylədi.
Əzizinəm, mənə yaz,
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Qeybət elə, mənə yaz.
Tanrı, sən o gözəlin
Taleyini mənə yaz.

Əzizim özgə sinə,
Yad nəfəs, özgə sinə.
Yarım özgəyə qismət,
Mən qismət özgəsinə.
Əzizim, gülə döndü,
Od yandı, külə döndü.
Sənsiz keçən bir günüm
Elə bil ilə döndü.
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