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Söz mülkündə açan
a
çiçək
k
(ön söz əvəzzi)
Söz ilahi tö
öhfəsi olduğun
ndan hər kəsin ana südü, ggünəş ziyası qədər
q
gəərəkli sayılan bu əvəzsiz ünsiyyət
ü
vasitəsindən yaraarlanmaq haqqını
daanmaq mümk
kün deyildir. Bununla belə
ə ana dilinin iincəliklərinə yetə‐
rin
ncə bələd olan hər yetənin
n qələm əhli sayılması
s
da rreallıqla səsləşmir.
Bu
unun üçün ilk növbədə Tanrı
T
payı say
yılan istedad vvə yaradıcılıq
q əza‐
bına tablaşmaq
q əsas şərtdir.
Ən istedad
dlı yazıçı, ən rəvan təbli şair belə zəh
hmətə qatlaşşmağı
vəərdişə çevirə bilmirsə gec‐‐tez tükənməyə, eləcə bir nöqtədə durm
mağa
məhkumdur.Yeekun olaraq, mənim fikrim
mcə, bircə qığıılcım alova çeevrilə
bildiyi kimi, zəh
hmət də isted
dadı ilham pə
ərisi ilə vüsalaa çatdırmağı yaxşı
mı ilk növbə
ədə ilham p
pərisini zəhm
mətin
baacarır. Deməəli söz adam
“çəhlimi”ilə gedib tapmalıdıır.
Sovetlər dönəmindən fərqli
f
olaraq ölkəmiz müstəqillik yollaarına
qəədəm qoyand
dan sonra illər boyu kitab nəşr etdirməək arzusunda olan
yaaşlı söz adam
mları ilə yanaşı istedadlı gənclərin
g
də iistəkləri realllaşdı.
Yaaşlı həmkarlarından fərqli olaraq ədəbi gənclik bu fü
ürsətdən yetərincə
yaararlanmaqla,, nəinki ədəb
bi nümünə sayıla
s
biləcək
k əsərlərini, hətta
h
bəədii cəhətdən zəif hesab ed
dilən ilk yazılarını belə çeşşidli qəzet – ju
urnal
səəhifələrində sərgiləyə
s
bild
dilər. Sözlərim
min davamı olaraq deyim
m ki,
so
onradan – son
nraya yazıçı – şair olmaq
q sevdasına d
düşənlərdən fərqli
f
olaraq, sənətə yanğılı
y
ürəkləə gəlmək istəyində olan in
ndiki ədəbi gəənclik
ən
n uzaq məsafəələri belə qət etmək gücün
ndə olduqlarından, onların
n əzəl
– axır məqsədllərinə çatacaq
qları şübhə doğurmur.
d
Sevvindirici hald
dır ki,
indiki günlərim
mizdə ədəbiy
yyatsevərlərin
n qarşısına sanballı əsərrlərlə
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çıxmaq istəyində olan gənc qələm sahiblərinin sırasında yer alanlardan
biri də Mingəçevir ədəbi mühitinin yetirməsi Elvin Mütaliboğludur.
Qarşınızdakı kitabına xeyir‐dua verdiyim Elvin Mütaliboğlu təbli
olduğu qədər də “yaradıcılıq əzabına”, – zəhmətə sinə gərməyi bacaran
oğlandır. İndiki günlərimizdə özlərinə karyera qurmaq üçün dəridən‐
qabıqdan çıxan yaşıdlarından fərqli olaraq o, ilk yeniyetməlik illərindən
sözlə sirdaşlıq edir, ən mərhəm sirlərini heç vaxt əlindən yerə
qoymadığı qələminə pıçıldayır.
Və qəlbinin bulud harayını, sevəcəyi hansısa qıza deyəcəyi sözləri
misralara çevirir.
Hələ çox gənc olmasına baxmayaraq, Elvini məhsuldar söz adamı
hesab etmək olar. Son altı il ərzində “ Həmin o röyalar yaşadır məni”, “
Mən dünyanı öz dünyamda yaşadım”, “ Mənim də səmada bir ulduzum
var” şeir və poema kitabları və “Con Perlinin ruhları” romanı çeşidli
nəşriyyatlarda işıq üzü görüb. Ədəbi aləmdə qazandığı uğurlara görə
“Qızıl qələm” və “Araz” mükafatları laureatıdır.
Yaşadığı şəhərdə Elvini istedadlı gənc yazar kimi tanıyanlar, onun
ədəb‐ərkanlı, sadə‐təvazökar bir oğlan olduğunun da fərqindədirlər.
Elvin Mütaliboğlu bir çox yaşıdlarından fərqli olaraq kitabı, ‐ illah
da bədii ədəbiyyat nümunələrini söz xəzinəsi hesab edir, vaxtaşırı
olaraq ən yaxşı kitabları təbliğ edir, onları sevdirməyə çalışır. Təsadüfi
deyil ki, onun özünə məxsus olan “Gənclik” elektron kitabxanası da elə
bu məqsədlə fəaliyyət göstərir… Gənc həmkarımın klassik ədəbi irsimi‐
zə, ‐ illah da Şeyx Nizami Gəncəvinin yaradıcılığına sevgisi adamda qibtə
hissi oyadır. Bəlkə də elə bu təqdirəlayiq istəyin nəticəsidir ki, Elvin us‐
tad şairin ruhuna hörmət əlaməti olaraq yeni kitabını “Xəmsə” adlan‐
dırıb.
Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sində olduğu kimi Elvin Mütaliboğlu‐
nun yeni əsərinin məğzini beş nağıl‐poema təşkil edir. Ədəbiyyat tarixi‐
mizdən məlumdur ki, zaman‐zaman Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sindən
bəhrələnən xeyli sayda türkdilli şairlər eyni ad altında yeni əsərlər
yazıblar. Elvinin “Xəmsə”sinin ustad şairimizin poemaları ilə müqayisə
etmək fikrindən uzaq olduğumdan deyərdim ki, uğurlu‐uğursuz olub‐
olmamasının fərqinə varmadan bu addımı təqdir etməyə dəyər. Əslində,
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Elvin Şeyx Nizami babamızı yamsılamadan, onun söz xəzinəsindən
yararlanmaqla yeni məzmunlu mənzum nağıllar yaratmağa nail olub.
Və özü də hiss etmədən gənc yaşlarında olmasına rəğmən bir sıra yadda
qalan aforizmlər yaradıb.
Aşağıda müəllifin ayrı‐ayrı mənzum nağıl – poemalarından nümunə
kimi sərgilədiyimiz misralar da bunu təsdiq edir:
Qızıldan qursan da qarğaya qəfəs,
Qarnı ac olanda qarıldayacaq...
***
Hər kəsə qiymət ver, tutginən uca,
Heç kəsin yanında gərəksiz olma.
***
Mən nadir bir inci deyiləm, dostlar,
Günəş parlayanda al‐əlvan olam.
Tər bahar sevinci deyiləm, dostlar,
Çiçəklər açanda gülüstan olam!
***
Söz bir az ərköyün, bir az da kürdü,
Söz var ki, insanın qəddini əyər.
Söz var ki, uşaq tək mehriban, həlim, ‐
Söz var ki, qiymətdə dünyaya dəyər...
Yeri gəlmişkən deyim ki, Elvinin nağıl – poemalarının sujet xətti ilk
oxunuşdan diqqəti cəlb edir. Oxucu hadisələri sona qədər maraqla iz‐
ləyir. Həmişə olduğu kimi Elvinin əsərlərinin sonunda xeyir şəri üstələ‐
yir, yalan – riya küncə çəkilməli olur.
Elvinin özünə də demişəm, ‐ mənə elə gəlir ki, o oxucu mühakimə‐
sinə verdiyi nağıl‐poemalarını klassik ədəbi ənənələrimizə uyğun şəkil‐
də, ‐ məsnəvi üslubunda yazsaydı daha ürəyə yatımlı olardı.
Əlbəttə gənc bir yazar olaraq Nizami Gəncəvi ədəbi irsinə ehtiram
əlaməti olaraq Elvinin öz “Xəmsə”si ilə geniş oxucu auditoriyası qarşısı‐
na çıxmaq arzusu təqdir olunmağa layiqdir. Bəlkə elə buna görə də Elvi‐
nin yaradıcılığının ən kamil çağlarının irəlidə olduğunu nəzərə alıb,
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əssərdə arabir nəzərə
n
çarpan
n qüsurlardan
n yan keçmək
klə cavan həm
mkarı‐
mızı gələcəkdəə bu üslubda daha
d
gözəl əssərlər yazmağğa sövq etmişş ola‐
rıq
q. Elə isə, gəəlin yuxusuz gecələrin barrı‐bəhrəsi olaan “Xəmsə”yəə ha‐
mılıqla bir dahaa xeyir‐dualarr verək və Elv
vinə isə: ‐ Əziz dost, səndən da‐
s bundan ssonra da oxuccuları
haa gözəl əsərləər gözləyirik. İnanırıq ki, sən
seevindirə biləcəəksən.
İssmayıl İmanzzadə,
Azərbayycan Yazıçılarr Birliyi Mingəəçevir
bölməsinin səədri, şair – pub
blisist
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SÖZ
Z XƏZİN
NƏSİ
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Yaxşı sö
öz saf incidir...
Baldan şirin olur mən
nalı söhbət,
Qulaq eşidəndə, könül şad olur.
Mənasız sözlərsə tapaammır şöhrət,,
Bayağı kəlmələr qəlbə
ə yad olur.
İncitək zərifdir, çiçəkttək gözəl,
Ürəkdən
n‐ürəyə saf sözz yol açar.
Dildə, ağğızdadır hər sə
ətri əzəl,
İncitək hər
h yanda gur işıq saçar.
Yaxşı sözz təmizlik dem
məkdir əlbət,
Qəlbi təm
miz kəslər bəxxtiyar olar.
Adam vaar sirrini saxlaayır xəlvət,
Dilə gətirrməyir qorxu
ur car olar.
Hər sözləə xəzinə yarattmaq çətin,
Yersiz sö
öz qum kimi ovulan
o
qaya.
Doğru sö
öz nurudur saaf məhəbbətin
n
Yalansa samandan
s
qu
urulmuş taya.
Hər sözü
ün hikməti mə
ənasındadı,
Misra var elə bil incidi, dürdü.
Sevgi saff ürəyin aynassındadı,
Söz bir az ərköyün, bir az da kürdü
ü.
Söz var ki,
k insanın qəd
ddini əyər,
Söz var ki,
k uşaqtək meehriban, həlim
m.
Söz var ki,
k qiymətdə dünyaya
d
dəyər,
Söz var ki,
k işlətsəm od
dlanar dilim.
Məclisdəə söz demək asan
a
iş deyil,
Hər yetən bunları baccara bilməz.
Mənasız danışmaq dü
üz vərdiş deyill,
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Yersiz deeyilən söz ölçü
üyə gəlməz.
Söz desən elə de, olmaasın rəzil,
Eşidən həzz alsın, peşman olmasın.
Küknar tək
t yamyaşıl olsun
o
hər fəsil,
Gül kimi gah açıb, gah
h da solmasın.
d
hərdən bal kimii,
Hopsun dodaqlara
Könüldən
n boylanıb alə
əmə baxsın.
Köksünd
də canlanan biir iqbal kimi,
Dönüb dağ çayına çölllərə axsın.
Saxsı qab
b kimidi sevdaalı ürək,
Söz isə qəfildən
q
atılan
n bir daş.
Onunçün
n elə söz söylə
ə ki, gərək,
Sonra deeməyəsən qırm
mayaydım kaş.
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Bərbər, əcəl və oğru
Bir zamaan hadisə olmuşdu belə,
Bir bərbəər əcəllə yan‐‐yana gəlir.
Nə qədərr gülməli görü
ündü elə,
Sanki leşş iyinə bir son
na gəlir.
Yenə can
n ovuna çıxan bir əcəl,
Bərbər dükanının
d
yan
nından keçir.
İşçi həm yaşlıdı, həm qozbel,
q
keçəl
özləri onu tezz seçir...
Əcəlin gö
Sanki şim
mşək vurdu əccəli o an,
Yaman təəccüblə
t
baxırdı ona.
Birtəhər özünə gəldiy
yi zaman,
Tələsik özünü
ö
atır dük
kana.
İlk tilovu
un tora keçilm
miş bilir,
Bilir tükəənməyib arzu
u‐murazı.
Bərbəri əliboş
ə
ziyarətt edir,
Ancaq çö
öldə qoyur, qo
oca dəryazı.
Gəzir orttalıqda o yan‐‐bu yana,
Bir əl çən
nəsində, bir əl belində.
Arabir giizlicə göz qoy
yur ona,
Hərdən bir
b söz dolaşırrdı dilində.
Qocanı bu
b halda görərrək çaşan
Bərbər yuxusundan
y
saanki ayılır.
Çöldəki dəryaza
d
gözü sataşan
Bir oğru xəlvəti onu qaçırır.
q
Boş‐boşu
una əcəl istəm
mir baxmaq,
Yaman hövsələsiz,
h
səb
birsiz idi.
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Artıq can almağı düşünür axmaq,
Başına gələndən xəbərsiz idi.
Bərbər boylanaraq əcələ deyir, ‐
Yamanca uzanıb sənin saçların.
Əli çənəsində eyləyib seyr, ‐
Dillənir, ‐ qalındı yaman qaşların.
Əcəlsə söyləyir, ‐ küsmə sözümdən,
Yetmişi, səksəni ötüb keçmisən.
Niyə sən bu qədər mənim gözümdən,
Kiçik iynə kimi düşüb itmisən?
Yavaşca dəryaza atır əlini,
Hiss edir, deyəsən yoxdu yerində.
Dişiylə sıxanda uzun dilini,
Gördü oğru qaçır, dəryaz əlində.
Duz dəymiş yara tək qəfil göynəyir,
Hay‐haray salaraq dalıycan gedir.
Bərbər də fürsəti əldən verməyib,
Tez qaçıb dükanı tamam tərk edir.
Onun arxasınca qaçsa da belə,
Bayırda itirir onun izini.
Əcəl düşməmişdi bu günə hələ,
Çatlayıb hirsindən döyür dizini.
Oğru da işinə tam nail olur,
Satır o dəryazı dəyər‐dəyməzə.
Əcəlsə hamıdan təkbətək sorur,
Deyin, ‐ kim rast gəldi qədirbilməzə?
O oğru əlimə keçdiyi zaman,
Sonacan içəcəm onun qanını.
Deyir ki, nədənsə səhv etdim yaman,
Vaxtında alardım gərək canını.
Çox qəddar bir varlıq olsa da əzəl,
Heç nəyə çatmırdı daha hünəri.
İtirdi, biryolluq tapmadı əcəl,
Dəryazı, oğrunu, bir də bərbəri...
12
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Ağcaqan
nad və şair
İsti bir yaay günü çəmə
ənlik üstə,
Bir şair sakitcə
s
edirdi seyr.
Gözləri yoldaydı
y
qulağğı səsdə,
Arabir co
oşanda yazırd
dı şeir.
Bilinmird
di qələminin sürəti,
s
Söz vərəqə bulaq kimii axırdı.
Qəlb açırrdı o nurani siifəti,
Gözlərində ildırımlar çaxırdı.
O qədər ki,
k xəyala dalm
mış idi,
Hiss etm
mirdi heç istiniin şiddətin.
Gül‐çiçək
klər dörd yanın sarmış idi,
Onunçün
n də göstərmirdi qüdrətin.
Sanki fərrəhindən açm
mışdı qanad,
Hər tərəff sakitdi onun
n bəxtindən.
Qəflətən dəvətsiz bir ağcaqanad,
a
Şairin fik
krini dağıtdı birdən.
b
Vızıltı salaraq o yan, bu
b yana,
Təmaməən şeirdən alıb
b aparır.
Onu heç bilmədən yığğaraq cana,
Beynindəən ilhamın daartıb qoparır.
Şair tez boylanır
b
qıraq
q‐bucağa,
Gözləri axır
a ki, onu tezz seçir.
Qələmi möhkəmdən
m
çırpıb
ç
varağa,
Qamətin düzəldib dərrin ah çəkir.
Hirsli baxxışlarla dayan
nıb bir az,
Əvvəlcə seyr
s
edir ağcaaqanadı.
15

Görür ki, əl çəkmir ondan yaramaz,
Həm şikayətləndi, həm də qınadı.
Söyləyir, ‐ ey canlı, ağıldan xəstə,
Şairə, şeirə hörmət etsənə.
Nə vızıldayırsan başımın üstə,
Bir az buralardan uzaq gəzsənə.
Sözləri eşidən bu ağcaqanad,
Yamanca şairdən inciyib küsür.
Qonur qələminə ta açmır qanad,
Səssizcə duruşu şairi üzür.
Deyir, ‐ nə görmüsən güldə‐çiçəkdə,
Məyər ki, deyirsən, çıxıb gedirəm.
Sənə təsir etmir soyuq külək də,
Bəs niyə ancaq mən təsir edirəm?
Nə üçün seçirsən məndən onları,
Məni də onlar tək Tanrı yaradıb.
Mənim tək incitmə sən adamları,
Vaxt gələr görərsən yeri boş qalıb.
Sözümü payızda salarsan yada,
Bax onda çiçək də, çəmən də solar,
Sevməyə cəhd etsən bir gün dünyada,
Ən çirkin gözündə ən gözəl olar.
Sözünü söyləyib bitirən kimi,
Yerindən tərpənib qalxır havaya.
Şairsə sözləri eşidən kimi,
O zərif qəlbində kök atır həya.
Tələsik yalandan xəyala dalıb,
Hey ağcaqanadı edirdi seyr.
Guya vızıltıdan o xoşallanıb,
Ondan ilham alıb yazırmış şeir.
Kiçik canlı bütün bunlara baxıb,
Fərəhindən yerə‐göyə sığammır.
Səsini də tamam başına alıb,
Vızıldayır özü üçün, dayanmır.
16

Şair də ondakı
o
sevincii görüb,
Qəlbini təzədən
t
qırmaaq istəmir.
Arabir asstaca, xəlvəti gülüb,
Oyuna həələlik o davam
m edir.
Beləcə yaanında bir az dolanıb,
Birdən ağcaqanad yoxx olub gedir.
Şairsə dəərindən ta nəffəs alıb,
Şeirə təzzədən bir nəzə
ər edir.
Sevincdəən gözündə yaansa da işıq,
Ancaq bu
u sakitlik uzun
n getməyir.
Birdən yaxınlıqdan
y
qaarmaqarışıq,
Səs gəlib
b yazmağa maacal verməyir..
Bu səslərr şairi diksind
dirir bərk,
Gözlərin qırparaq çək
kir ahu‐zar.
Görür ki,, bir topa qaraa bulud tək
Başının üstündə
ü
ağcaq
qanad var.
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Meşəbəy
yi və canavarrın nağılı
Keçmiş zamanlarda
z
tü
ürkmən elindəə,
Meşəyə can
c qoyan birr insan vardı.
Evini qurraraq dağın belində,
Hər gələn
n səslərdən lə
əzzət alardı.
Əgər xəsstələnsə canlın
nın biri,
Nazını çəəkərdi, əzizləy
yərdi.
Təzədən sağalıb duraana kimi,
Ona öz ev
vində qulluq edərdi.
Çox az‐azz görürdü insan üzünü,
Ancaq həəyatından tam
m razı idi.
Tənha hiiss etmirdi heeç vaxt özünü,,
Bu onun bəxtində bir yazı idi.
Anlayırd
dı, başa düşə bilirdi,
b
Heyvanlaarın, həm quşşların dilini.
Canlını, bitkini
b
qəlbən
n sevirdi,
Ayırmazdı onların heçç birini.
Bu meşəbəyinin yanın
nda bir də,
oplanı vardı.
Tünd sarrı rəngində to
Təzə ev tikərmiş
t
itə hər ildə,
Körpə uşşaq kimi ona baxardı.
b
Balaca vaaxtından böyü
üdüb onu,
Özü ilə aparardı hər yana.
y
Sirdaşı bilirdi
b
həmişə bunu,
“Topuş” deyə səslənərrdi toplana.
Bir gecə meşədə bərk külək olur,
Bir ağac qırılıb güclü səs
s edir.
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O an meşəbəyi yerindən durur,
Toplanı götürür oraya gedir.
Görür ki, bir qoca küknar ağacı
Küləyə dözməyib aşıb torpağa.
Ancaq bunun sonu olur çox acı,
Gözü gölə dönür, ürəyi dağa.
Toplanın səsinə yaxına gedib,
Görür havalanıb əsən bu külək
Canavar yuvasın tam viran edib,
Bir anda zülmətə qərq olur ürək
Bir ana canavar üç də balası,
Ağacın altında qalmış idilər.
Onların çox idi yaman yarası,
Al qanı hər yana sarmış idilər.
Yalnız buradakı üçüncü bala,
Bunlara baxanda salamat imiş.
Düzdü çox olsa da aldığı yara,
Tanrıya şükür ki, hələ diriymiş
O sınmış ağacın ağır budağı,
Qabaq ayaqların sındırmış idi.
Həm çör‐çöpü, həm də qıraq bucağı,
Dərisin təmamən sıyırmış idi.
Onu meşəbəyi evə yetirib,
Astaca sarıyır yaralarını.
Çöldən iki parça qamış gətirib,
Bağlayır qırılmış ayaqlarını.
Beləcə vaxt ötür, dəyişir zaman,
Aradan bir neçə fəsillər gedir.
Körpə canavar da böyüyür yaman,
Toplan nə edirsə o, təkrar edir.
Bağında bir dovşan tapanda Topuş,
Quyruğun bulayıb astaca hürür.
Çəməndə uzanıb yatanda Topuş
Canavar dovşana cumanda görür.
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Qaçır zavallıya vurmasın ziyan,
Ancaq ki, canavar boğur dovşanı.
Yemi böləcəyin edərək güman,
Toplanın da yerə tökür qanını.
Qanlı mənzərəni olduğu kimi,
Meşəbəyi gəlib pis olur görüb.
Toplanın yanına qoyur dizini,
Baxır ki, can dostu çoxdandan ölüb.
Odun parçasını alıb əlinə
Naxələf “qonağı” döymək istəyir.
Canavarın qan dəymişdi dilinə,
İndi sahibini yemək istəyir.
Meşəbəyi pis olmuşdu yamanca,
Bütün olanlara məəttəl qalır.
Yazıq qoca büdrədikdə bir anda,
Əcəli başının üstünü alır.
Yalquzağın xain olduğun bilir,
Ancaq hələ anlamayır bunları.
Onu da canavar pam‐parça edir,
Bu cür olur ikisin də sonları.
Əsərimi mən yalanla hörmürəm,
Bu dünyada hərə bir cür xəstədi.
Canavarda qəti günah görmürəm,
Günah ona dostum deyən kəsdədi.
Qiymətli oxucum, gördünmü özün,
Dost da dost qəlbinə sancarmış nizə.
Anlaya bilməsən, deyilən sözün
Son bəndin tam agah edirəm sizə.
Kasıbdan pul umsan can verər əbəs,
Varlılar çöpü də zığıldayacaq.
Qızıldan qursan da qarğaya qəfəs,
Qarnı ac olanda qarıldayacaq...
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Yaşılbaşş sona və qarrğanın
hekayəssi
Soyuq bir qış günü ov
v gedən çöldə,
Bir qarğaa, bir sona söh
hbət edirdi.
Qarğa şaah palıdda, son
nasa göldə
Onlar bir‐birindən qeeybət edirdi.
Deyir ki, gözələm yaşıılbaş sona,
Səsim dəə incədi, bülbü
ül kimiyəm.
Qarğa caavabında deyir ki, ona
Ta denən
n torpaqda sü
ünbül kimiyəm
m.
Tərifləm
mə çox özünü bir
b belə,
Öyünmə ki, səni aləm biliblər.
Həmdə ki,
k nə olsun gö
özəlsən elə,
Hər gözəəldə ağıl olmaz deyiblər.
Sona onu
un dözə bilmir sözünə,
Deyir, ‐ kəs
k səsini, eyb
bəcər məxluq..
Gözəlliyiim demək giriir gözünə,
Axı, sən bunlardan
b
çək
kirsən yoxluq
q.
Sənin maazut kimi boy
yalı rəngin,
Bir də zəəhlə tökən boğğuq səsin var..
Mənim adım
a
kimi axı, nə zəngin,
Nə də ki, can deyən biircə kəsin var.
Yalandan
n özünü tərifləyərək,
Ağlına nəə gəldi deyird
di sona.
Qarğa daa yerindən tərrpənməyərək,,
Sakitcə baxırdı
b
yalnızcca ona.
Hərəkət eləmir, nə də dinməyir
21

Çıxarmadı bircə kərə səsini.
Qonduğu budaqdan yalnız dinləyir,
Ədabaz sonanın hekayəsini.
Sona var‐gəl edir gölün üzündə,
Susmaq bilmir “vıdı‐vıdı” danışır.
Tərif edir özünü hər sözündə,
Gözəlliyin sübutuna çalışır.
Dözməyib sonunda qarğa da dindi,
Ay sona, özünü yaman öyürsən.
Mən boğuq səsimlə susmuşam indi.
Sən gözəl səsinlə zəhlə tökürsən.
Məgər ki, hər bir kəs səni çox sevir,
Bəs niyə gizlənib durmusan burda?
Qalx səmaya, hər kəs eyləsin seyr,
Yada gəl yanıma budaqda dur da.
Yaşılbaş gülməkdən gözləri dolar,
Özünə gələrkən söyləyir ona: ‐
Mənim o palıdda nə işim olar,
Mən qarğa deyiləm, sonayam sona.
Sənə kim deyir ki, gizlənmişəm mən,
Burdakı sükunət mənə xoş gəlir.‐
Deyib qamışlıqdan çıxanda birdən,
Ovçu hədəfinə qəfil tuş gəlir.
Sözləri yarımçıq qalır sonanın,
Güllə üzür onun başını təmiz.
Lovğalıq canını alır sonanın,
Dediyi sonadan qalmayır bir iz...
***
Qan götürdü o an gölün üzünü,
Zalım ovçu bunu necə də etdi?
Dil qurbanı olan quşun özünü,
Gəlib ov tulası apardı getdi.‐
Qarğa isə tərpənmirdi heç bu an,
22
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Bir neçə dəqiqə durub
b gözlədi.
n özünə gəldiyi zaman,
Sonradan
Sonanın dalınca belə söylədi:
s
‐
ün mənə tam oldu aydın,
İndi sözü
Hər bir zaman
z
yaddaşşımda qalacaq
q.
Saydığını sən yarıyacaan saydın,
Qalanınssa daha fələk sayacaq...
s
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Dilənçi padşahla
p
millyonçu
təbibin dastanı
d
Bir cənub
b elində hakim
mlik edən,
Həm gücclü, həm çevik
k, bir padşah vvardı.
Sitayiş ed
dərdi tanıyan
n, bilən
Ancaq həəyat ona yamaanca dardı.
O xalqın içində çox sadə biri,
Dövlətin başında yeniilməz idi.
Hər kəsin
n qəlbində gö
örünür yeri,
Qədiri‐qiiyməti bilinm
məz idi.
Həddind
dən artıqdı varrı, dövləti
Paxıllıq edərmiş
e
padşahlar ona.
Hər ölkəni bürümüşdü
ü şöhrəti,
Yaxşılıqla yüksələrmişş ad‐sana.
u padşahın əziz övladı, ‐
Bir də bu
Gözünün
n işığı bir oğlu
u varmış.
Dəyanətd
di padşah oğlunun adı,
Təəssüf ki,
k əslində nan
nkor olarmış,,
O, getməəzdi atasının yoluyla,
y
Öz bildiy
yin eyləyərmişş hər səfər.
Çopur üzzü, iki qarış bo
oyuyla,
Bəyənməəzdi bu ölkədə bir nəfər.
Hər sözü
ünün üstündə qalmaq üçün
n,
Durardı padşahın çoxx vaxt üzünə.
Uduzand
da qisasın alm
maq üçün,
O, xəsarəət yetirərdi özzünə.
Yazıq padşah qorxusu
undan hər zam
man,
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Qoca bir təbibə xəbər edərdi.
Zəhmətinin müqabilində hər an
Ona hey qiymətli bəxşiş verərdi.
***
Bir gün salıb bir gözələ meylini,
Padşah oğlu aşiq olur bir anda.
Eşq atəşi cilalayır beynini,
Elə bil ki, kor olur bu zamanda.
Maraq etmir kimdir axı sevdiyi,
Hansı nəslin, hansı bəyin qızıdı.
Çox gözəldir budur onun bildiyi,
Sanır ki, bəxtinə çıxan yazıdı.
Qaçıb atasına danışır bunu,
Ondan xahiş edib kömək istəyir.
Padşah gülümsəyib oxşayır onu,
Vəzirini hüzuruna səsləyir.
Deyir, ‐ gedin tapın həmin o qızı,
Mənə onun kim olduğun yetirin.
Qayıdanda özünüzlə ən azı
Atasını tapıb bura gətirin.
Vəzir dörd‐beş atlı yanına alıb,
Həmin anda yola düzəlib gedir.
Hər yana hay vurub səs‐səda salıb,
O qızın evini tam təyin edir.
Üç gün keçir o qayıdır saraya,
Padşaha xəbəri çatdırır bir‐bir.
Dəyanət də bu an gəlir oraya,
Sevincindən nə edəcəyin bilyir.
Təəssüf ki, qısa sürür sevinci,
Həvəs ilə xoş xəbəri gözləyir.
Vəzir burda dilə gəlir birinci,
Arxasıyca padşah belə söyləyir.‐
Əmr etmişdim o qızı tapmaq üçün,
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Ancaq indi boş dönüblər buraya.
Atası kamına tez çatmaq üçün,
Xəyanət etmişdi o vaxt saraya.
Oğrudur, ‐ alnında köhnə damğa var,
Onu mən saraydan qovmuşdum özüm.
Ola bilməz onun qızı sənə yar,
Budur mənim sənə sonuncu sözüm.
Atadan bir dəstək görə bilməyib,
Dəyanət belə bir yola baş vurur.
Beləcə atını o yəhərləyib,
Gedib sal qayanın başında durur.
Enib atdan özün cəsur göstərir,
Ancaq həyəcandan bədəni əsir.
O, özünü ələ almaq istəyir,
Titrəyən dişləri dilini kəsir.
Bu xəbəri yetirirlər padşaha,
O da tez vəzirlə oraya gedir.
Atasını görən kimi bir daha
Dəyanət onunla bazarlıq edir.
Söyləyir padşaha, de bu həyatda,
Mən nə qədər günü‐günə qatacam?
Gəl icazə verki, evlənim, ya da,
Özümü qayadan yerə atacam.
Sözünü desə də Dəyanət belə,
Həmin o cəsarət yox idi onda.
Qorxudan gözyaşı dönmüşdü selə,
Axır ki, atası “hə” deyir sonda.
Sevincdən hey atlanıb bir anda,
Ayağında taqətini itirir.
Ata isə tuta bilmir zamanda,
Dəli oğlan ömrün qəmə yetirir.
Padşah yenə tez təbibi çağırır,
Vəziyyətin ağır olduğun bilir.
Bütün olanları tam gözə alır,
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Hər kəsin
n önündə qoccaya deyir, ‐
Bu işi fik
kirləş yenə də aldır,
Xəzinə qır‐qızıl saçda dənindi.
Təzədən oğlumu ayağğa qaldır,
m, sarayım ham
msı sənindi.
Dövlətim
Dəyanət əziyyət çəksə
ə də yenə,
Təzədən həyata qovuşşa bilir.
Daha qay
yıtmayır bir də
d ötənə,
Atası nə desə ta onu edir.
e
Padşahın
n vədəsi çatmışdı sona,
Sarayı o təbib əlinə aldı.
Bütün vaar‐dövlətdən yalnızca
y
ona,
Təmiz ad
d‐sanıyla libassı qaldı.
İndi dilən
nçidən heç fərqi yoxdur,
Dalıb xəy
yallara çox fik
kir edir.
Dərdi də, səri də o qəd
dər çoxdur,
Bir gün dözəmməyib
d
dünyadan
d
ged
dir.
Yatmış taaleyi də ayıltm
maq olar,
Şəfəqi sö
önübsə nə mənası var?
Ziyanı yaarıdan qayıtm
maq olar,
Axırdan dönübsə nə mənası
m
var?
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Uşaq və
v tülkünün nağılı
n
Bir gün
n ova çıxmış tü
ülkünün işi,
Təəssüff ki, yaxşı getm
mirdi hələ.
Acından
n titriyir yazığğın dişi,
Ancaq ki,
k naharın etm
mirdi hələ.
Gözləri axtarır o yan
n, bu yanı,
Ayaqdaa durmağa hey
yi yox idi.
İsti bir quş əti istəyirr canı,
Nəfisi gücündən
g
dah
ha çox idi.
Görür ac
a qalacaq ta getsə
g
belə,
Fikrini dəyişib işini bilir.
b
Dəqiq bir
b qərara gələndə elə,
Ən yaxıın kəndlərə üzz tutub gedir..
Birinci girdiyi kəndd
də pis olur,
Burda da
d işləri yoluy
yla getmir.
Kəndlilər tüfənglə tü
ülkünü qovur,,
Amma bu
b əhvalat bu
urada bitmir.
Daha hiiyləsinə o, əl ataraq,
a
İşin təh
hlükəli olduğu
un bilir.
Zamanıı‐zamana bir az
a sataraq,
Növbətti bir kəndə üzz tutub gedir.
Burda da
d bir müddətt o ac dolanır
Qorxud
dan hər işə yaxxınlaşmırdı.
Acından
n ürəyi yaman
n bulanır
Ancaq buralardan
b
uzzaqlaşmırdı.
İşləri taam bərbad olaan zamanda,
Uzaqdaan bir xoruz sə
əsi eşidir.
30
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Dilin dodağına sürtüb o anda,
Qaçaraq tez gedib ora yetişir.
Görür ki, bir uşaq əlində çuval,
Hini zibillərdən təmizləyirdi.
Tülkü də çağırıb verir bir sual, ‐
Ancaq ki, qorxudan kəkildəyidi.
Soruşur uşaqdan bu nədir belə,
Buranı nə üçün təmizləyirsən?
Xoruz ayağına dolaşır elə
Sənsə onu hey əzizləyirsən.
Uşaqsa xoruzu göstərib deyir,
Bu cənab istədi eləyək bunu
Otəmizkarlığı yaman çox sevir,
Biz də tək qoymadıq bu işdə onu.
Tülkü də durmadan söyləyir ona,
Onda qoyun sizə köməklik edim.
Mən də təmizliyi xoşladım yaman,
Daha istəmirəm heç burdan gedim.
Uşaqsa göstərir kiçik otağı,
Deyir, ‐ bax şef özü orda oturur.
Get al icazəni işçisayağı
Sonrada qayıt gəl çox işlər durur.
Tülkü də uşağın sözündən qanıb,
Sanır ki, toyuqdu kefi şeş vurur.
Tələsik özünü daxmaya salıb,
Qəfildən bir itlə üz‐üzə durur.
İtsə tez başlayır onu qovmağa,
Tülkünün heç bəxti gətirmir yenə.
Uşaqsa başlayır ondan sormağa,
“Şef ” nə dedi, ‐ icazə verdi sənə?
Deyir ki, bu “ boz şef” baxır qaçmağa,
Burdan qaça bilsəm onda verəcək.
Hələlik çalışır məni tutmağa,
Əgər tuta bilsə imza çəkəcək.
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Padşah və
v kəndli
Çox uzaq
q əsrlər, illər öncəsi
ö
Ədalətli, dindar bir paadşah vardı.
Yoxdur onun
o
nə gündüzü‐gecəsi,
Çox zamaanı o işində olardı.
Bir gün kəndli
k
gəlir on
nun yanına,
Ağsaqqal tək qarşılanır bu qoca.
Şaha dey
yir, ‐ qurban olaq
o
adına,
Səni elim
mizdə tuturuq uca.
Vaxtınızıı çox almayacam əlbət,
Mən tarlada iki tacir görmüşəm.
g
Pıça‐pıçla danışırdılarr xəlvət,
Ancaq şü
ükür niyyətlərrin bilmişəm.
Siz bu gü
ün tarlaya ged
dəcəydiniz,
Düşmənllərin bundan
n varmış xəbərri.
Əgər gettsəydiniz öləccəydiniz,
Sarayda casus var, nə vaxtdan bəri.
Padşah çox
ç mat qalır onun
o
sözünə,
Deyir, ‐ düzdü
d
yanınızza gəlirdim.
Fikrə ged
dib əlin qoyurr üzünə,
Gəlib sizllə söhbət edim
m deyirdim.
Dedim, ‐ birdən sizin dərdiniz
d
olar,,
Çəkinərssiz gəlib mənə
ə deməyə.
Sonra yo
ol tapmayıb çaarəsiz qalar,
Mən gəlirdim bax bun
nları bilməyə.
Onda sən
n sus, qoy söh
hbət yayılmasın,
Mən də görüm
g
necə taapacam bunu..
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Qoy casus da hələ tam ayılmasın,
İsti izlə yaxalayaq biz onu.
Kəndli deyir, ‐ ta belədisə məgər,
Bu söhbəti unutmuştək edərəm.
Ancaq bir gün məni axtarsaz əgər,
Evimdəyəm, əmr edərsiz gələrəm.
Padşah çox düşünür, vermir nəticə,
Casusdan nə bir iz, nə xəbər bilir.
Axırda görkəmin dəyişib gecə,
Atını çaparaq düz kəndə gedir.
Axtarıb kəndlini taparaq o an,
Fikrini təzədən ona bildirir.
Kəndli də ki, xəbər edib bu zaman,
Kənddən məsləhətə adam gətirir.
Çox fikirlər söyləyirdilər hərə,
Artıq düşmən məlum olur bax elə.
Yenə casus ağla gəlmir bir kərə,
Axırda qərara gəlirlər belə. ‐
Padşah gedib məktub yazır düşmənə,
Agah edir səni bizə satıblar.
Lazım deyil namərdcə döyüş mənə,
Bütün işi bir‐birinə qatıblar.
Gözləmə tarlada, boş yerə əlbət,
Öldürəsən mən də gedəndə ora.
Öz casusun bilginən səndən xəlvət,
Tələ qurub sənin üçün, get ara...
Bu məktub şikarın gözündən vurur,
Onlar öz adamın düşmən biliblər.
Padşah isə bir gün yuxudan durur
Eşidir vəzirin edam ediblər.
Bax, belədir bu həyatın mənası,
Mərdi kürəyindən tək namərd vurar.
Çətindir ayırmaq dostu, sirdaşı,
Xeyirlə şərdə də libas bir olar.
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Tülkü və
ə qoca
Bir uçuq daxmada yaşşayan qoca,
Başlayır tülküylə möh
hkəm dostluğaa.
Tülkü dəə dostluğu tutaraq uca,
Nöqtə qo
oyur tənhalığaa, yoxluğa.
Qocanın daxmasın hərr axşam, səhəər
Qoruyard
dı ziyankardaan, oğrudan.
O nəfsinii saxlayaraq bir
b təhər,
Toyuqlarra qulluq edirr doğrudan.
Bütün gü
ünü bəsləyərd
di onları,
Ordan‐bu
urdan yem daaşıyıb verirdi..
Qoca isə hiss edərək bunları,
b
Tülkünün dostluğun möhkəm
m
bilird
di.
n
Ötüb keççir bir neçə müddət, zaman
Yaxşı qullluq toyuqlarıı kökəldir.
Tülkü dəə bu vaxtı dəyişir yaman,
Tamahkaar başını bir az
a dikəldir.
Bir gün bir
b toyuğu yey
yərək xəlvət,
Yavaşca yerinə tez keççib yatır.
Qoca da bunları
b
bilənd
də əlbət,
Tülkü bəəhanəylə boyn
nundan atır.
Söyləyir xəbəri yox im
miş ondan,
Qocaya baxaraq
b
ah‐fəğan edir.
Guya təsirlənib yaman
nca bundan,
Tülkü qaayıdaraq o and
da deyir, ‐
Yox, dosttum, mən layiiq olmadım səənə,
Günahlarr məndədi, bu
unu bilirəm.
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Nə qədərr çalışdım, vuruşdum yenəə,
İşə yaram
madım çıxıb gedirəm.
g
Qoca da tülkünü
t
tez tu
umar edir,
Söyləyir günahsız oldu
uğun bilir.
m
keçir,,
Ancaq ki, aradan bir müddət
ə baş verir.
Bu köhnəə hadisə yenə
Tülkü isəə salır yağlı sö
özlərin,
And içir vicdana,
v
üz tu
utur göyə.
Qocasa bu
b dəfə açır gö
özlərin,
Başlayır “dostundan” şübhələnməyyə.
Bir müdd
dət o hində pu
usqunu qururr,
İşlər bu dəfə
d
də tərsin
nə dönür.
Başlayır tülkünün özü
ünü pusur,
dostunun” hiy
yləsin görür.
Beləcə “d
Əvvəlcə dinməyib hirssini udur,
Tülkü birr toyuğu tam yeyib doydu.
Qoca birccə anda tülkü
ünü tutub,
Boğazın üzərək, dərisin soydu...
Heç kəsd
də yoxdusa bir ismət, vəfa
Bəs, kimə güvənək, kimə dost deyəək?
O kəsin ki,
k vermir dosstluğu səfa,
Gərək on
nu yoxmuş kim
mi biz bilək...
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Balıqçı və
v pişik
Pişik arxx üstündə gəzd
diyi zaman,
Qoca balıqçıyla gəlir üz‐üzə.
ü
Görür ki,, çuvalı doludur yaman,
Dayanıb yerində güc verir
v
sözə.
İstəyir qo
ocaya o kələk
k gəlib,
Balıqlard
dan oğurlasın yeməyə.
Balıqçı da
d onun kələyiin bilib,
Bir kəlmə söz tapmır ona deməyə.
Tez duru
ub ayağa əşyasın yığır,
Söyləyir,, ‐ çox gecdi, qoy
q çıxıb gedim
m.
Pişiksə yavaşca
y
qabağğa çıxır,
Deyir, ‐ icazə ver köməklik edim.
Qoca torbalardan birini verib,
Deyir, ‐ bircə
b
buna köm
məklik elə.
Düzdü əv
vvəl pişik yardımın edib,
Sonra daa xəlvətcə üz tutur
t
çölə.
Balıqçı həmin
h
vaxt bunu hiss edir,
Ancaq fik
kir vermir, gu
uya görmədi.
Bir az gü
ülümsəyib yoluyla gedir,
Pişiyinsəə bəxti yenə gülmədi.
Az keçməəmiş balıqçın
nın yanından,
Pişik çığııraraq qaçıb gedirdi.
g
Quyruğu
undan, qulağın
ndan, burnundan,
Xərçəngllər yapışıb zülm edirdi.
Ya kələkb
bazlara qurbaan ol, ya da
Özün kəlləkbaz ol, gəlgginən kələk.
Məqsədəə çatmaqçün zalım
z
dünyada,
Tülküyə tülkülük eylə
əmək gərək.
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Bağban və şahzadən
nin
nağılı
Çox uzaq
q keçmişdə bir qoca bağban
n,
Solğun bir çinara qullu
uq edirdi.
k
ötən xoş
x çağdan,
Onunla keçdiyi
Ağaca xittabən hərdən
n deyirdi, ‐
De görüm
m nə oldu sən
nə, ay çinar,
Qəm‐kəd
dər qəddini əy
yibmi sənin?
İndi də yerində
y
durmu
usan bimar?
Bir naməərd xətrinə də
əyibmi sənin??
Mərdcə qurtulmusan
q
bütün çətindəən,
Bilməzdiim olarsan birr gün ahu‐zarr.
Od tutub
b yanardın əzə
əmətindən,
Sən demə odun da sön
nən vaxtı var.
İgidlər dincəlib kölgən
ndə sənin,
Biri şeir deyib, nəğmə
ə oxuyub.
Biri söyk
kənərək yatıbdı sərin,
Biri də yaaylığa naxış to
oxuyub.
Beləcə daanışır çınarla qoca,
Su töküb
b belləyir, qoy
ymayır sola.
Heç də isstəmirdi bu bo
oyda uca,
Bir ağac quruyub tarım
mar ola.
Arxadan səs gəlir elə bu
b zaman,
Görür ki,, şahzadə eylə
əyir seyr.
Sən demə süzürmüş qocanı
q
hər an,,
Axırda dillənib beləcə
ə deyir.‐
Ona dar ayaqda kim olacaq
o
yar,
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Közərə‐közərə sönən ocaqdır.
Onu qorumağın nə mənası var,
Onsuz da kökündən ayrılacaqdır.
Bu ağır cümləyə dözəmmir qoca,
Qəlbində bir nifrət oyanır buna.
Səsini yüksəldir çinar boyunca,
Ucadan qəzəblə səslənir ona.
Deyir, ‐ rəvadırmı mən bu ağacı,
Gözüm görə‐görə qurudum belə.
Ey zalım, dilin tək gəl olma acı,
Bir az da sən düşün, bir əncam elə.
Xatırla, uşaqkən sən bax bu yerdə,
Oturub gizlincə ağladığını.
Xatırla bir səhər çinarla birgə,
Yarınla əhd‐peyman bağladığını.
İndi çoxalıbdı şöhrətin‐şanın,
Ağılsız qoca tək baxırsan mənə.
Daha var‐dövlətlə isinir canın,
Artıq lazım deyil bu kölgə sənə.
Şahzadə səssizcə durur yerində,
Qocasa astaca yollanır dağa.
Çoxlu zaman keçir, günün birində
Bağban xəstələnib düşür yatağa.
Taqətsiz olsa da hər axşam‐səhər,
Çinarı düşünüb pis olur yaman.
Bir gün fürsət tapıb durub birtəhər
Ağacın yanına yollanır o an.
Çox uzun müddətdi baş çəkməyirdi,
Elə bilir ta məhv olmuşdur yəqin.
Gör nə vaxtdı heç qulluq etməyirdi,
Fikirləşir artıq solmuşdur yəqin.
Yetişir çinarın bitdiyi yerə,
Qoca qəlbi aşıb‐daşır təzədən.
Təəccüblə boylanır ağaca elə,
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Görür ki,, o yaşıllaşıb təzədən.
t
Söyləyir yaşıldı təzədə
ən donun,
Kimsə rəəhm elədi dem
mək sənə də.
Bir yad əl
ə toxunur çiyninə onun,
Dönüb gö
örür şahzadədi yenə də...
Sevgidən
n hər kəsə dan
nışma böylə,
Qəlbi daşş olanın sevəccəyi yox.
Sözü başşa düşən birin
nə söylə,
Qanmazıın onsuz da biiləcəyi yox...
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Sultan Validlə
V
çörək
kçinin
dastanı
Keçmiş zamanlarda
z
biir sultan vard
dı,
Nə zülm,, nə küdurət bilməzdi
b
nədi.
Xalqının qeydinə hər an
a qalardı,
Qoymazd
dı incitsin kim
msə bir kəsi.
Bir gün Sultan
S
Valid bir
b qərar verib
b,
Tacir libaasında eli dollaşır.
Hər kəsəə qürbətdən gəlmişəm
g
deyiir,
Çölləri dolanıb,
d
dağlaarı aşır.
Sultan istəyir ki, gözüy
ylə görsün,
Millətə nə
n tərzdə həyaat bəxş edib.
Həm də o istəyir bilsin
n ki, özün
Camaat nə
n cürə qəlbə nəqş edib.
Bir səhərr yoluyla getd
diyi zaman,
Oçörək bişirən
b
kişini görür.
g
Çörəkçi həddindən
h
qo
ocaydı yaman,
Ancaq daayanmadan işşini görür.
Sultan teez içəri baxır o anda,
Hiss edirr əziyyət çəkirr çörəkçi.
Görür ailləsi durub birr yanda,
Hamısı işşləyir yoxdur köməkçi.
Bu vaxtı əlini cibinə attır,
Qocaya bəxşişi
b
vermək istəyir.
Kisəni kiişiyə uzadıb baxır,
b
Onu qəbu
ul edəcəyin gözləyir.
Çörəkçi təəccüblə
t
dillənir ona,
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Bu nədirr, ay kişi, verirrsən mənə.
Valid də ki, cavab olarraq buna,
Söyləyir,, ‐ sultandan bəxşişdi
b
sənə..
Özü verib
b qəbul elə sə
ən bunu,
İstəmir ki,
k ta əziyyət çəkəsən.
ç
Öz oğlu tək
t qəbul eylə
əyib onu,
Hədiyyəssin elə əziz biləsən.
Qoca dey
yir, ‐ onda gett de oğluma,
Bağışlasıın hədiyyəsin almadım.
De, istəm
mir oğlundan da
d pul uma,
Ancaq yeenə yaxşılığın anladım.
Bir güc verdi
v
onun sö
özləri mənə,
Qocalığı ta unutdum bax
b bu an.
Əməyimə qiymət verirsə yenə,
dən yorulmarram heç zaman.
İşləməkd
İstərsən sultan ol, istə
ərsən xoca,
Çörəyi taapdayıb çörək
ksiz olma.
Hər kəsəə qiymət ver, tutginən
t
uca,
Heç kəsin
n yanında gərrəksiz olma.
Hər vaxtt zəhmətinlə yaşa
y
dünyada,,
Üzünü tu
utginən sabah
ha doğru.
Bil ki, avaraya, tənbələ
ə, ya da
Fərsizə çörək
ç
yox, Mü
ütaliboğlu...
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Oğru və it
Bir şəhərrdə çoxlarından seçilən,
Ortaboy,, imkanlı bir kişi
k vardı.
Onun da evində hər vaaxt sevilən,
b
iti olardı.
Sevimli balaca
Qoruyard
dı onun var‐d
dövlətini,
Hər bir zaman
z
ayıq‐saayıq olardı.
Kişi isə malını,
m
sərvətiini
Etibarlı əllərdədi
ə
sanaardı.
Bir gün məharətlə
m
cib kəsən oğru,
Bilir ki, bacarmır
b
onun
nla heç kəs.
Bir sümü
üyü atıb o, itə doğru,
Bilir ki, ta
t ondan çıxm
mayacaq səs.
Hər vaxttını oğru qızıl bilərək,
Girdi içəəriyə bu an birrtəhər.
O evi təm
mamən talan edərək,
e
Qaçıb uzaqlaşır ordan
n müxtəsər.
İtin ki, sü
ümüyə dəydi dişləri,
Dünya daağılsa da vecinə almaz.
Bax, beləədi bu dünyan
nın işləri,
Tamaha aldanan cəzaasız qalmaz.
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Əkinçi və
v sərhədçiniin
söhbəti
Səhər‐səəhər bir‐birinə
ə ilişib,
İki qonşu
u bir araya gə
əlirlər.
Başlayırllar sübh çağın
nda didişib,
Özlərini acı sözlə didirrlər.
Biri deyir əkinçidi baxx peşəm,
Mən olm
masam, sən nə yeyib içərsən
n?
İşim bud
du torpağa taxxıl əkəm,
Sən də yeeyib rahat keşşik çəkəsən.
Səninki tək
t yoxdur asan bir peşə,
Nə kotan
n görürsən, nə
ə oraq, dəryazz.
Ancaq mənsə
m
hey düşürəm təşvişə,,
Soyuq olsa tarlamı mə
əhv edər yaz.
Axşamaccan tarladayam
m bilirsən,
İşdən‐gü
ücdən əlim qab
bar bağlayıb.
Sənsə məənə “işləyirəm
m” deyirsən,
Bütün gü
ünü hey zarıyııb, ağlayıb.
Əsl keşik
k mən çəkirəm
m tarlada,
Canavarlla döyüşürəm
m ürəkli.
Sənin kim
mi yekəxana zorbada,
z
Millət üççün özün sanırr gərəkli.
Ütülənm
miş paltardasan, yox tayın,
Mən heç bunun nə old
duğun bilmirəəm.
Rahat gəəzib dolaşırsan
n arxayın,
Mənsə bu
unu çoxdandıı ki, görmürəm
m.
Sərhədçiisə deməsə də
ə bircə söz,
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Əsəbindəən yara kimi göynəyir.
g
Bu təhqirrə, bu tənqidə
ə sən gəl döz,
Sonda o da dilə gəlib söyləyir.‐
s
də dayanmasaan torpağın
Keşiyind
Söylə nəy
yi əkib becərə
ərdin bəs?
Sənin kim
mi bir paxılın,, yaltağın
Sabahı yo
ox qorumasam
m bircə kəs...
Paxılın əməli üzə görü
ünməz,
Tamahı yolundan dön
ndərər onu.
Özünün pis
p günü gözə
ə görünməz,
Özgənin sevinci öldürrər onu.
sentyabr,
s
2009
9
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QAN
NADLA
ANMIŞ
DU
UYĞUL
LAR
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üşüncələri haqqında
h
Həyat dü
Həyat dü
üşüncəsi müxttəlif olur,
Hər insan
n bunlarla bacara bilmir.
Ömür çiçək kimi axırd
da solur,
Tale də bülbül
b
tək çoxx gülü sevmir..
Getmək olmur
o
bir yol ilə sonacan,
Əvvəl‐axxırya qurtarır,, ya itir.
Anlamırssan sonda neccə keçir an,
Göz qırpımı ömür axırr, il keçir.
Biz yaşa doluruq, qəlb
b deyir yaşa,
Hərəmiz bir arzu, bir niyyət
n
ilə.
Bir də gö
örürük ki, il çaatdı başa,
Yaşayand
da əzab‐əziyy
yət ilə.
Şirin olur yaşamağın ləzzəti,
l
mırsan bu həyaatın dadından
n.
Doyamm
Xoş taled
di yaşamağın sərvəti,
Uğurlu gün
g çıxmaz heç vaxt yadınd
dan.
Ömür qo
ol‐budaqlı palııd ağacı,
Hər yarp
paq bir tale yaazısı imiş.
Baharı şiirindi, payızı acı,
a
Bəs görəən qış nəyi yazzası imiş?
Yaz da yo
olun salır hər yana doğru,
Külək dəə əsdikcə soldurar bir az.
Günlər üz
ü tutduqca xə
əzana doğru,
Qısaldar ömrünü eyləyər taraz.
Hamımızz qonağıq fanii dünyada,
Ancaq ev
v yiyəsi kimdii bilinmir?
Ya dünyaa kimsəsiz birr yerdi, ya da
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Sahibi qonağı görüb sevinmir.
İnsan taleyini, insan ömrünü
Mələklər gizlicə yazırmış demə.
Həyat sevgisini, həyat zülmünü
Son ucu söykənir kədərə, qəmə.
Bu dünya əlimdə olsaydı mənim,
Məhv edib təzədən yaradardım mən.
Kəsilərək zaman hökmünə qənim,
Onu dağ çayıtək qurudardım mən.
Payız gözəlliyin, yaz təravətin
Toplayıb yığardım bütün qəlblərə.
Qışın nəcibliyin, yay şərafətin,
Məlhəm eyləyərdim bütün dərdlərə.
Biçarə qoymazdım heç bir bəndəni,
Uşaq tək hamının nazın çəkərdim.
İnsanı qocaldan saçda ağ dəni
Qoparıb yerinə qarə səpərdim.
İnsanda daxili gözəllik çoxsa,
Zahiri gözəllik necə ucalsın?
Məgər ki, nə dərdi, nə səri yoxsa
Yetmişi ötsə də niyə qocalsın?
Böyük bir səhnədi həyatın özü,
Hərə öz oynunu oynayıb gedir.
Çoxu da bacara bilməyir düzü,
Səhnəni vaxtından əvvəl tərk edir...
Sehirli nağıla dönür ömrümüz,
Xəyal dünyasıdı bizim dünyamız.
Şamdan da tez yanıb sönür ömrümüz,
Fikir xülyasıdı bizim dünyamız.
Anlamırıq bəzən onun mənasın,
Kimsə möhkəm tələ qurub elə bil.
Saxlayırıq təmiz sevginin yasın,
Tale qəlbə düşmən durub elə bil.
Zamanın da bir qəddar padşah kimi
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Zülmündən savayı iş‐gücü yoxdu.
Kimi günahlandıraq, axı biz kimi,
Başsız bir qoşunuq, əmr edən çoxdu...
Kimisi bir hakim olmaq istəyir,
Kimisi rüşvətlə qalib olmağı.
Biri qatarını durub gözləyir,
Biri də kimisə yola salmağı.
Hərə öz taleyin əliylə yazır,
Edilən günahın pis cəzası var.
Biri öz dostuna bir quyu qazır,
Dostu da onunçün düzəldir məzar.
Bax, bu cür tələdi dünya bilginən,
Gərək qorunasan ömrün şərindən.
Dara da düşəndə özün çıxginən,
Bəlkə tutan olmaz o an əlindən.
Özünün qədrini bilməsən inan,
Heç kəsin qədrini bilə bilməzsən.
Mənasız xülyadan qaç görüm bir an,
Qəlbin kinli olsa sevə bilməzsən.
Dünyanın min cürə qonaqları var,
Onunçündə fikir vermir bizlərə.
Həyatın hələ çox sınaqları var,
Uğur diləyirəm burda sizlərə...
Əsərin başlanğıcı
Bakı şəhərindən xeyli kənarda,
Ağır şəraitdə ailə vardı.
Səfalət haqlayıb onları burda,
Həyat hər biriyçün məhbəstək dardı.
Vüsal usta, ‐ yəni ağsaqqal kişi,
Dülgərliklə məşğul olur hər zaman.
Dayanmadan o görürdü bu işi,
İstirahət etməyirdi bircə an.
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Axşam gəlir yorğun halda evinə,
Heyi olmur ayaq üstə durmağa.
Səhər durub yenə gedir işinə,
Gücü çatmır asan bir iş qurmağa.
Hətta bu ustanın həyat yoldaşı,
Aynur xanımın da işi ağırdı.
O, təzə ötsə də qırxıncı yaşı
Başına yetmişin dəni yağırdı.
Əzab çəkir o, yoxsulluq yolunda,
Hər sübh çağı qalxıb işə gedirdi.
Fərli işi yox idi heç onun da,
Bir məktəbdə xadiməlik edirdi.
Evdə ən ağır iş ona düşürdü,
Həm işə çatdırır, həm də ki evə.
Getdikcə belini illər bükürdü,
Ancaq gözəlliyin itirmir hələ.
Çox ağır olsa da yükü onların,
Yenə də dözürlər, səbr eyləyirlər.
Bu yoxsul həyatın çətin sonların,
Tez bir zaman bitməsin gözləyirlər.
Bir də bu ailənin bircə çırağı,
Qumru adı ilə bir qızı vardı.
Təkcə onda idi yaşam marağı,
Qəlbində sabahın avazı vardı.
Xəyalında xoşbəxt görür dünyanı,
Dərd çəkmirdi onunçün düz görmürdü.
Təmiz qəlblə təmiz sevir dünyanı,
Ona nifrət, nə də qəzəb hörmürdü
Beş yaşına yetişən bu qızcığaz,
Gözəlliklə heyran qoydu hər kəsi.
Bir il də keçəndə dəyişdi bir az,
Məlahətli oldu avazı, səsi.
Məktəb dövrü elə ki, gəldi çatdı,
Oyuncağa daha yaxın durmadı.
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Hər birin topladı bir küncə atdı,
Bir kəs də əlini ona vurmadı.
Kitablardan ayrı durmadı bir an,
Həvəsliydi, oxumağı sevirdi.
Tapşırığın öhdəsindən hər zaman,
Əziyyətlə, layiqincə gəlirdi.
On bir yaşa yetişəndə elə bil,
Bu qızda bir dəyişkənlik baş verdi.
Musiqiyə Qumru salaraq meyil,
Pianino ürəyimdi deyirdi,
Təmiz qəlbli, incə ruhlu bu uşaq,
Hər tərəfli savad görür eləcə.
Gündən‐günə olur qoçaqdan‐qoçaq,
O, hələlik davam edir beləcə...
Ömür keçdi, yaşı oldu on iki,
O səs saldı biliyilə hər yana
Yavaş‐yavaş yaşadıqca bildi ki,
Bilikdi aparan şöhrətə, şana.
Bircə dəfə səhv hərəkət etməyir,
Müəllimlər and içirlər başına
Kitab eşqi bunda heç vaxt bitməyir,
Oxuduqca uğur çıxır qarşına.
Yaşı gəlir ötüb keçir on beşi,
Gözəlliyi tam dəyişir, canlanır.
Dəniz gözü, al yanağı, qar dişi
Bir gülüşlə od püskürür, can alır.
Heç bir zaman onun ata‐anası,
İzin vermir kasıblığı görməyə.
Bununçün də olmur qəlbin yarası,
Eşq axtarır ürəyinə hörməyə.
Ali məktəb həvəsiylə çalışır,
Gecə‐gündüz zəhmət çəkir, tər tökür.
Biliyilə zəkasına qarışır,
Savadına naxış vurur, zər tökür...
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Həyatın sınağı
Gedir axarıyla yenə də zaman,
Yavaş‐yavaş dəyişilir hər nə var.
Gündən‐günə dövr elədikcə hər an,
Qanadlanır bir quş kimi duyğular.
Tale üzün yavaş‐yavaş göstərir,
Təzəlikcə Qumru hələ hiss etmir.
Qəlbinin sevincin zəmanə dərir,
Yamanca çoxalır dərd‐səri, bitmir.
Onun bu həyatda böyük diləyi,
Var‐dövlət içində xoş həyat idi.
Başı dik gəzməkdi yalnız gərəyi,
Ancaq bütün bunlar ona yad idi.
Bəziləri ucuz tuturlar onu,
Bəziləri üz tutmurlar yanına.
Nimdaş başmaqları, köhnəlmiş donu,
Əsəbini yığır təmiz canına.
Əsər qalmır qara‐dinməz uşaqdan,
Hər olana əsəb göstərir elə.
Dərslərində fəal olan qoçaqdan
Günü‐gündən şikayət gəlir evə.
Qumrunun atası xəstə olsa da,
Yenə də kürəyin yerə vurmurdu.
Hər dəfə çox halsız, yorğun qalsa da,
O, qızından heç də ayrı durmurdu.
Şirin dillə başa salır Qumrunu,
Deyir ki, savadın yolları çoxdu.
Təkrar qarşısına alır Qumrunu,
Söyləyir bununçün xoş günüm yoxdu.
Mənim də savadım olsaydı əgər,
Sənə xərcləyərdim əlimdə nə var.
Kasıbın yumruğu özünə dəyər,
Həqiqətən düz deyibdir atalar.
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Neyləyim, taleyim belə gətirdi,
Yaşamağın ləzzətini görmədim.
Yoxsulluq təmamən məni bitirdi,
Bir ürək dolusu deyib gülmədim.
Sənin məktəbində elə öz anan,
Gör nə qədər əzab‐əziyyət çəkir?
Halımıza yoxdu bir dənə yanan,
Atan da bu yaşda dülgərlik edir.
Sən də oxu ali savad alginən,
Zəhmətimiz barı hədər getməsin.
Onda həyat şirin olur bilginən,
Oxu, dərdin bizi bimar etməsin...
O, incitmək istəməyir qızını,
Buna görə sözün xeyri olmayır.
Vüsal usta pisləməyir qızını,
Onunçün də Qumru ciddi almayır.
Zaman hey axdıqca o, yaşa dolur
Yavaş‐yavaş yoxsulluğu dərk edir.
Dönür qızılgülə getdikcə solur,
Xoşbəxtlik astaca onu tərk edir.
Sadiq dostu pianinosu olur,
Çətin vaxtda köməyinə o gəlir.
Elə ki pis olur, gözləri dolur,
Musiqini qəlbə təsəlli bilir.
Kitaba da həvəs qalmır o qədər,
Dəyişir dünyası keçdikcə zaman.
Qəlbini göynədir gizli bir kədər
O fikri dağınıq dolaşır çox an.
Yenə də atası əl çəkmir ondan,
Oxumağın daşın qoymur atmağa.
O, Qumrunu çəkindirir bu yoldan,
İzin vermir bu zəkanı yatmağa.
Təzədən həvəsə gəlsə də bir az,
Ancaq yenə əvvəlki tək deyildi.
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Sökülmüş ürəyi olmayır taraz,
Heç bir zaman olmayacaq bilirdi.
Gen dolanır, uzaq gəzir hər kəsdən,
Geyimindən, üst‐başından utanır,
Yoldaşları lovğalanırlar qəsdən,
Qumru isə geri düşür yubanır.
O qədər də şansı olmayır bunun,
Orta qiymətlərlə oxuyub gedir.
Axırdan‐axıra məktəbin sonun,
Bir az həvəslənib o təkrar edir...
***
Bir səhər Qumrunun xalası Nərmin,
Gəlir ki, onları ziyarət etsin.
Aynur ona açıb söyləyir dərdin,
İstəyir hamsını bacısı bilsin.
Düşünür ki, nəsə köməyi dəyər,
Qızının dərdləri onu üzürdü.
Oxusaydı yaxşı qiymətlə əyər,
İndi biliyilə naxış düzürdü.
Nərmin xanım bacısına söyləyir,
Həyat budu Qumru bunla barışsın.
Ondansa bir usta işçi gözləyir,
Denən getsin dərziliyə alışsın.
Bax, onsuz da ayrı yolu yox bunun,
Heç olmaya bunu əldən verməsin.
Bəri başdan özü seçsin öz yolun,
Məktəb kimi bunu da itirməsin.
Aynur xanım dözə bilmir bu sözə,
Bu vaxtı o boğulur gözyaşına.
Bacısıyla durub o an üz‐üzə,
Söyləyir əlini atıb başına.
İndiyəcən o əziyyət görməyib,
Hamısın biz çəkdik onun yerinə.
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Tale heç vaxt üzümüzə gülməyib,
Kədər çöküb hər an bunun yerinə.
Gör nə qədər əzab gördük dünyada,
Birtəhər səbr edib dözdük sonacan.
Ömrü əziyyətlə sürdük dünyada,
İlan tək sürünüb gəldik buracan.
İstədik ki, oxuyub savad alsın,
Düşməsin heç yaşıdlarından geri.
Bütün dərdi‐səri arxada qalsın,
Halal bir sənətə çatsın əlləri.
Nərmin xanım qulaq asıb dinməyir,
Sakit durub danışığı gözləyir.
Ancaq artıq heç də buna dözməyir,
Bu an dönüb bacısına söyləyir.‐
Ay Aynur, buna da min şükür eylə,
Bir az gec olsa da bir qızın oldu.
Ancaq mən heç zaman olmadım böylə,
Hər körpə görəndə gözlərim doldu.
Nəyə əl atdımsa olmadı xeyri,
Tanrı bəxş etmədi bir uşaq bizə.
İndi də Qumruya heyranam xeyli,
Hərdən qibtə ilə baxıram sizə.
Hər kəsin bir cürə taleyi vardı,
Dəyişə bilməzsən bəxti, qisməti.
Kiməsə həyat xoş, kiməsə dardı
Dünya çox qəddardı, var əziyyəti...
İki bacı bu iqballa danışır,
Bu da Aynur üçün bir təsəllidi.
Qumru bu söhbəti dinləyib çaşır,
Artıq bütün bunlar ona bəllidi.
Hələ qarşısında bir il qalmışdı,
Gərək ki, bunu da ziyan etməsin.
Həyəcan içini tamam almışdı,
İstəyir əməyi hədər getməsin.
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Bir az kin oyanır onun qəlbində
Nərminin təklifi xoşuna gəlmir.
Düzdü, çarə qılır bunun dərdinə
Nə olsun qız bunun qədrini bilmir.
Sanır xoşbəxtliyin istəmir heç kəs,
Ya da ayrı yol var demirlər bilib.
Qumrunun fikrində görən nədir bəs,
Nə üçün qəlbindən sevgini silib?..
Bir anda dəyişdi tamam üz‐gözü,
Sifəti hirsindən rəngə boyandı.
Pis oldu əslində eşidib sözü,
İçində yeni bir qorxu oyandı.
Gördü oxumasa işi yamandı,
Bir də fikirləşir durub yerində.
Tələsmək lazımdı, çox az zamandı
Sonra peşman olar günün birində.
Yığır kitabların artıq yanına,
Təzədən başlayır təkrar etməyə.
Yeni bir güc gəlir sanki canına,
Çalışır arzuya çatıb yetməyə.
Təsadüfi sevinc
Gecə də, gündüz də Qumru çalışır,
Onuncu sinfi də yetirir sona.
Zəhmətlə sonunda işə qarışır,
Oxumaq güc verir elə bil ona.
Ancaq səy etsə də zəhməti hədər,
Artıq çox gec idi oxumaq daha.
Bəlkə hiss etmədi indiyə qədər,
Ancaq indən sonra gələcək baha.
Təhsilsiz bir insan qanadsız quşdu,
Gücü olmayanlar yem olar qurda.
Bir də görərsən ki, xəyalı uçdu,
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Gözləri səmada, ayağı burda.
Biliyin yetdiyi zirvəyə heç vaxt,
Pulun gücü ilə yetmək olmayır.
Biliklə mümkündü yaradasan taxt,
Pul ilə uzağa getmək olmayır.
Savadsız insanın günü qaradı,
Sonu ya fəhlədi, ya da ki, nökər.
Qəlbləri həmişə qəmdi, yaradı
Hər günü min əzab‐əziyyət çəkər.
Bilikdi yüksəldən şöhrətə‐şana,
Onsuz bu həyatda bir məna qalmaz.
Bilikdi ruh verən hər bir insana,
Ruhsuz bir bədəndə cisim də olmaz.
Təhsili yarımçıq olan millətin,
Keçmişi, bu günü, sabahı olmaz.
Para gücü ilə olan şöhrətin,
Bu gün adı keçər, sabaha qalmaz.
Ən sadiq dostudu kitab insanın,
Heç zaman xəyanət nədir anlamaz.
Yalnız xoş duyğular alar dörd yanın,
Digər çox dostlarsa qədir anlamaz.
Kitaba marağı olan hər bir kəs,
Həyatda istəyi başqa cür olur.
Şairlə oturub‐duran hər bir kəs,
Gücünü ilahi pəridən alır.
Elmin dərinliyi qəfil yox olsa,
Alimin gədayla fərqi olmazdı.
İnsanda oxumaq eşqi çox olsa,
Dünyada nə bir dərd, nə sər qalmazdı!
Ziyalı insanın həyat sevgisi,
Dünyaya baxışı maraq oyadır.
Çünki artıq olur bu cür bilgisi,
Onunçün ürəyi dağdır, qayadır.
Heç dönməz sözündən kəsilsə başı,
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Söz Quran ayəsi, səs haqq səsidir.
Hər qələm yazarın dostu, sirdaşı
Hər kitab şairin abidəsidir.
***
Qumru yavaş‐yavaş günlərin sayır,
Sonuncu sınağa çox az vaxt qalır.
Hər anın su kimi axdığın duyur,
Əl açıb Tanrıdan mərhəmət alır.
Allaha yalvarır, etsin köməyin,
Dar günün əlindən eyləsin xilas.
İstəmir ki, yerə vursun kürəyin,
Bununçün gərəkdi çalışsın bir az.
Gedilən hər hansı ziyanlı yolu,
Yarıdan döndünsə ümidin çoxdu.
Ancaq ki, sonacan gedərək bunu,
Lap sondan döndünsə heç yeri yoxdu.
Qumru da bu yolla getsə də hər an,
Tən yarı olanda anlayıb döndü.
Düzdü, çox itirdi arada zaman,
Yenə də min şükür dərk edib çöndü.
Bildi bu addımla geri qalacaq,
Arzusu gözündə boğulacaqdı.
Sonradan‐sonraya ta gec olacaq,
İçində peşmanlıq doğulacaqdı.
Ali məktəb idi tək çıxış yolu,
Həyatın qurtarar qazana bilsə.
Olmasa ömrünə yağacaq dolu,
Tale çiskin olar o busə versə.
Ata‐anasının çəkdiklərini,
Təzədən başlayıb özü çəkəcək.
Bu yolda onların əkdiklərini,
Bilir ki, axırda özü biçəcək.
Yenə əyiləcək özgə yanında,
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Başını dik tuta bilməyəcək o.
Kədər qaynayacaq artıq qanında,
Ürəkdən sevinib gülməyəcək o.
Yenə də sökülmüş köhnə üst‐başı,
Yenə rəngi qaçmış o başmaqları.
Yenə xor görəcək dostu‐sirdaşı,
Yenə də qaldıra bilməz bunları.
Oxumaq əziyyət deyil heç zaman,
Ancaq oxumamaqəzab çəkməkdi.
Savadlı bir insan görməyir yaman,
Sanki xam torpağa əkin əkməkdi.
Zamanı gələndə cücərib çıxır,
Pöhrələr boy atır, inkişaf edir.
Savadsız insanı zəmanə yıxır,
Savadsız olmağın dəyəri nədi?
Qoymur ki, dik tutsun kimsə başını,
Bənövşə tək boynu bükük saxlayır.
Hər an çox göstərir onun yaşını,
Gözün qəmli, qəlbin sınıq saxlayır.
Halbuki oxusa olmazdı belə,
Qartal tək zirvələr şahı olardı.
Gözyaşı dönməzdi leysana, selə,
Sevinc, fərəh kimi qəlbə dolardı.
Demirəm hər bir kəs oxumalıdı,
Azacıq savadı vardırsa yetər.
Deyirəm biliyin toxumalıdı,
Biliksiz bir ömür yarıda bitər.
Hər insan malikdi sonsuz yaddaşa,
Kimsə yararlana bilmir bununla.
Tanrı ömür verir deyir ki, yaşa
Demir oyuncaq tək oyna onunla.
İnsanın ömrü çox kiçik məqamdı,
Onu da boş yerə xərclədinsə, heç.
Savadsız yaşasan hər gün fəğandı,
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Onda taleyini özün otur seç.
Bunları Qumruyçün söyləmirəm mən,
Onuntək çox insan var bu dünyada.
Ta yola gəlməyin gözləyirəm mən,
Çünki çiskin yağır, qar bu dünyada.
***
Bir gün qonaq gəlir Nərmin bunlara,
Ana‐bala ikisin də gətirir.
O, açıb söyləyir qəlbin onlara,
Xəyalında dərdi‐səri bitirir.
Deyir, ‐ bir qonşum var pullu‐paralı,
Oğlu da palıd tək möhkəm, zirəkdi.
Böyük ferması var, mallı‐qaralı,
Düşündüm sizə də bunlar gərəkdi.
Keçən gün yoldaşı bizə gəlmişdi,
Evdar bir xanımdı, Röyadır adı.
Məni o, özünə yaxın bilmişdi,
İstəmirdi bəyan eyləsin yadı.
Oğlu artıq həddi‐buluğa çatıb,
Mədəni oğlandı, ‐ adı da Elxan.
Uşaqlıq dövrünü keçmişdə atıb,
İndi həsrət çəkir boyuna baxan.
Atası Namiq də arabir deyir, ‐
Artıq evlənməyin zamanı yetdi.
Ən böyük iş budu eyləyin seyr,
Yaxşı bir qız olsa qayğısı bitdi.
Röya danışanda bunları mənə,
Fikrimdə Qumrunu tutmuşdum o an.
Dedim bir danışım sizlərə yenə,
Birgə qərar verək olmasın güman.
Zənnimcə alınsa heç də pis olmaz,
Əksinə qızın da qurtarar canı.
Çəkdiyi zülmündən əsər də qalmaz,
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Zər‐ziba içində olar dörd yanı.
Nərmin heç sözünü bitirməmişdən,
Qumru da oranı bu an tərk edir.
Cümləni sonuna yetirməmişdən,
Yarıda kəsərək o durub gedir.
Dalır fikirlərə bu vaxtı Aynur,
Danışıb‐dinmədən səssizcə baxır.
Durğun bir çay kimi hey axdı Aynur,
Sonradan qərara o, gəldi axır.
Vüsalla danışım qoy bu söhbəti,
İkimiz birlikdə tam qərar verək.
Səhəri gün sənə deyərik qəti,
Ancaq ki, qıznan da danışaq gərək.
Gün ötüşür, axşam çağı yetişir,
Usta Vüsal dönüb gəlir evinə.
Dağa dönmüş yaraları bitişir,
Bu şad xəbər girən kimi beyninə.
Ata‐ana razılığa gəlirlər,
Düşünürlər daha bir iş qalmadı.
Qumrunu da buna layiq bilirlər,
Lakin yenə bu da asan olmadı.
Qumru heç də buna olmayır razı,
Elxan məndən çox böyükdü, ‐ söyləyir.
Onun yaşı iyirmi beşdir azı,
Deyib susdu atasını gözləyir.
Baxır görsün atası nə deyəcək,
Bilir heç vaxt iki etməyib sözün.
Onunçün də bilir nə cür edəcək,
Zarafata salıb qurtarır özün.
Vüsal usta nə eyləsin, ‐ anlamır,
Neçə yerə üz tutsa da gümanı.
Yenə dinmir incitməyir, danlamır,
Bilir ki, qalmayıb gücü, amanı.
Aynur isə çox susmayır o qədər,
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O danışır qıza tutub üzünü.
Xeyri olmur artıq etsə də nələr,
Qumru dəyişməyir bir kəs sözünü.
Bu zaman atası sözə başlayır,
Deyir, ‐ övladına incimə məndən.
Durmadan bu həyat məni daşlayır,
Mən də bir köməklik istərəm səndən.
Xətrinə dəyəsi bir sözüm yoxdu,
Təki qəm içində sən çəkmə avar.
Sanırsan hələ ki, şansın da çoxdu,
Lakin tam qarşında iki yolun var.
Ya ali məktəbə girərsən, yada
İkinci yolun da budur biləsən.
Bir dəfə həkk eylə, salginən yada,
Özün bildiyini özün seçəsən.
Bu sözlər Qumruya gəlir çox ağır,
Sanki gözlərinə qaranlıq çökür.
Elə hey üzündən qəm‐kədər yağır,
Hamıya naz edir, qaş‐qabaq tökür.
İncidir qəlbini sağalmaz yara,
Əlləri heç nəyə çatmayır daha.
Bilmir nə etsin, üz tutsun hara,
Güc gələ bilməyir kədərə, aha.
Vaxtında bilmədi zamanın qədrin,
Onunçün indi də ah‐fəğan edir.
Özü görə‐görə qazıbdı qəbrin,
Səhvin də axırdan‐axıra bilir.
Ömrün tələsinə çoxu düşərək,
Vaxtını dəyərsiz işə satalar.
Olub keçənləri fikirləşərək,
Doğrudanda düz deyiblər atalar.‐
İnsanın ömrü də ağac kimidir,
Hər səhər yarpağın biri azalır.
Elə bil saatın əqrəb simidir,
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Dünya yerindədi, zaman qocalır.
Biri əzizləyir keçmişin, dünün
Biri də səhərə salıbdı tamah.
Heç bir kəs düşünmür bu günkü günün,
Bu gün yaşamasan gələrmi sabah?
Gələcək zamanın xoş olsun deyə,
İndiki zamanın qədrini bilin.
Ömrünün hər anı xoş olsun deyə,
Ömürlə birlikdə zamanı sevin.
Hər vaxtın qızıl tək qiyməti vardır,
Tək bircə anlığa düşünək gərək.
Bunu bilməyənə dünya da dardır,
Bununçün hər anın qədrini bilək.
Qaçsaq da zamanı qova bilmərik,
Yenə öz yoluyla bu cür gedəcək.
Un kimi ovucda ova bilmərik,
O, bizi qum kimi narın edəcək.
Qurtarmır baş fikir, gözlərsə nəmdən,
Həyatda min cürə ağrı‐acı var.
Demə ki, ürəyim çırpınır qəmdən,
Onun da zamana ehtiyacı var...
Anbaan yaşadı Qumru bunları,
Nə olsun bilmədi qədrini bir kəs.
Özü çəpər edir yolun sonların,
Sonra da inciyir necə olsun bəs?
Ata‐anasını qınayır elə,
Özü də istəmir bir addım atsın.
Nə qədər keçsə də olarmı belə,
İstəyir bir işlə başını qatsın.
İmtahan müddəti yaxın gəldikcə,
O da çox qorxurdu daha da ondan.
Atanın qərarın duyub bildikcə,
İndi də ürəyi çırpınır bundan.
Ancaq ki, Vüsalın bu cür qərarı,
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O qədər ciddi də deyil əməli.
Qumruydu tükənməz dövləti‐varı,
Onunçün yolundan atdı təməli.
Qorxuzaraq o qızını beləcə,
Qarşısına yaman ağır iş qoyur.
Qumru da inanır buna eləcə,
Qorxudan fikirlər ürəyin oyur.
Artıq bu işlər də heç hədər getmir,
Qız da bütün günü çalışıb durur.
O, heç bir dərsini yalandan etmir,
Hər şeyi anlayır, beynində qurur.
Bilmədiyin müəllimdən soruşur,
Dərk etməyə çalışırdı hər birin.
Gec olsa da o zəhmətə qovuşur,
Hələ indi‐indi tapırdı yerin.
Bir səhər Aynur da işə getmədən,
Nərminə zəng edib deyir bunları.
Qonşuların heç hazırlıq etmədən,
Ümidində ta saxlama onları.
Mən Vüsala danışdım bu söhbəti,
Nə eylədim razı gətirəmmədim.
Artıq oda qərarı verdi qəti,
Bu kəsdə arzumu bitirəmmədim.
Dedi, ‐ Qumru hələ kiçikdi yaman,
Onunçün evlənmək vədəsi deyil.
Bir az keçməlidi üstündən zaman,
Belə işə çox tez salmayın meyil.
İnstitut dövrünə artıq az qalıb,
Görək Tanrı hansı qərar verəcək?
İnşallah, tələbə adını alıb
Sonunda bizə də tale güləcək.
Bu sözlərə Nərmin heç nə söyləmir,
Razılaşır Aynur ilə sonunda.
Düzdü, pis olsa da bir iş eyləmir,
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Axı böyük arzusuydu onun da.
O, Qumrunu öz övladı bilirdi
İstəmirdi kimlərəsə baş əysin.
Canından daha çox onu sevirdi,
Qoymaz idi kimsə qəlbinə dəysin.
Günlər aya dönür, hey axıb gedir
Qumru da məktəbi təmiz bitirir.
Zaman bu iqballa bir az dövr edir,
İmtahan müddəti özün yetirir.
Bakı şəhərinə tutub üzünü,
O gəlir test imtahanı verməyə.
Əvvəlində tam itirir özünü,
Yanındakı oğlan çatır köməyə.
Öz testini tamam yazıb bitirir,
Sonra da Qumruya köməklik edir.
İmtahan zamanın sona yetirir,
Hər kəs yığışaraq oradan gedir.
Təşəkkür eyləyir Qumru insana,
Ancaq qazanmağa ümid qalmayır.
İmtahan şifrəsin verib oğlana,
Telefon nömrəsin gizli qoymayır.
Qayıdıb yenidən rayona gəlir,
Çox üzgün şəkildə oturub qalır.
İmtahan pis təsir ona bəxş edir,
Səhvini dərk edib, qəlbinə salır.
Məcburən ailə quracaq yəqin,
Günahkar sanacaq özün arada.
Girir otağında oturur qəmgin,
Ötüb keçənləri saldıqca yada.
Sonradan hiss edir anası bunu,
Qızın otağına astaca gəlir.
Açıb bəyan edir beləcə onu,
Qumrunun halı da bir az düzəlir.
Bir həftə beləcə keçdikdən sonra,
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Qumru xalasına zəng edir bir gün.
Özü qərar verib seçdikdən sonra,
Dərzi olmaq üçün çalışır düzgün.
Deyir, ‐ təklifini qəbul edirəm,
Gəl axşam ikimiz ora baş çəkək,
Alınsa sabahdan işə gedirəm,
Ancaq bu gün gedib danışaq gərək.
Sözünü bitirib dəstəyi asır,
Ata‐anası da bunları bilir.
Oturub süfrəyə orucun açır,
Təzədən telefona bir də zəng gəlir.
Bu səfər dəstəyi Aynur götürür,
Görür ki qızını axtarır bir kəs.
O da telefonu qıza ötürür,
Deyir ki, uzaqdan gəlir bir az səs.
Qumru telefonu götürən kimi,
Görür imtahanda olan adamdı.
Sevinclə danışıb bitirən kimi,
Od tutmuş barıt tək birdən qalandı.
Ucadan qışqırıb söyləyir elə,
İndi ən uğurlu xəbər almışam.
Təsadüfi sevinc baş verir belə,
Mən ali məktəbə daxil olmuşam!
Unudulmaz xatirə
Həyat surprizlə doludur yaman,
Bir anda dövr edir qarşıya çıxır.
Bunlar da müxtəlif olur hər zaman,
Birini ucaldır, birini yıxır.
Bir anda hər insan varlana bilər,
Bir anda dünyasın dəyişib gedər.
Bir anda təzədən vurulub, sevər.
Bir anda dərd onu viranə edər.
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Duymaq olmur bu zamanın gərdişin,
Hər anı sehirli nağıla bənzər.
Bilmək olmur bu dünyanın vərdişin,
Bilmirsən atanda nə verəcək zər.
Dünya nərd oynuna oxşamır heç də,
Şeş‐beş atmaq ilə işlər düzəlmir.
Bu ağır həyatda, bu keçmə‐keçdə,
Çox vaxtı ağıla bir fikir gəlmir.
Sən nələr gözlərsən, nələr baş verər,
Bu dünyaya ümid bəsləmək olmur.
Arzular, diləklər bir vaxt puç edər,
Onsuz da hər qəlbə məhəbbət dolmur.
Həm zülm, həm əzabla ömür sürərsən,
Bir günün sevinci ovudar səni.
Birinə yar deyib ümid verərsən,
Ancaq sən ölmədən unudar səni.
Zamanı çiçəktək qurutma heç vaxt,
Qoyma ki, quruyub saralıb solsun.
Xoş günü, sevinci unutma heç vaxt,
Saxla pis günündə təsəllin olsun.
Qumrunun həyatı dəyişdi bir an,
Sevinci nə yerə, nə göyə sığmır.
Ümidsiz olsa da alındı yaman,
Qəlbi aşıb‐daşır bir yerə yığmır.
İmtahan zamanı yardımçı olan,
Oğlanın adı da Bəxtiyar idi.
Ona ömrü boyu minnətdar qalan,
Qumrunun taleyi, bəxti yar idi.
Həmin gün zəngləşib söhbət edərək,
Olub keçənləri bölüşürdülər.
Bir azca fərəhdən açılır ürək,
Danışıb, bəzən də gülüşürdülər.
Verən kimi Bəxtiyar şad xəbəri,
Vüsal usta inanmadı o qədər.
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Gedib cavablara baxdı səhəri,
Sevincdən yığıldı gözünə qəhər.
O zamandan Vüsal usta dəyişdi,
Kirpiyi gözündə yaşa dəyirdi.
Düzdü, anlamırdı bu nə cür işdi,
Məhv olmuş arzusu çiçəkləyirdi.
Aynur ana xoşbəxt sanır ta özün,
Ağrısı‐acısı ömründən itdi.
Daha zülmətə də açmayır gözün,
Deyir, ‐ bütün dərdim təmamən bitdi.
Qumru alnı açıq gəzirdi hər an,
Sevincindən çağlayırdı elə bil.
Tələbə adını aldığı zaman,
Günəş kimi parlayırdı elə bil.
O, girdiyi institutda oxuyub,
Axırda da müəllimə olacaq.
Sonra da orada işini qurub,
Fikri var ki, Bakıda da qalacaq.
Sentyabr yaxınlaşır getdikcə,
Kirayə bir ev də tapılmır amma.
Bahalaşır, günlər davam etdikcə
İndi də gəl burda alışıb yanma.
Bir günü Bəxtiyar zəng edir yenə,
Qumru məsələni açıb danışır.
Deyir, ‐ gəl köməklik eyləyim sənə,
Beləliklə o da işə qarışır.
Dostlarını oçağırır köməyə,
Dərslərin vədəsi getdikcə çatır.
Boş‐bekar dayanmaq hədərdir deyə,
Tanış köməyilə bir təhər tapır.
Kirayə verilib bir ev üç qıza,
Qumru da dördüncü nəfər olacaq.
Sahibi aylığı endirir aza,
Hərədən yüz manat ayda alacaq.
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Qumrugildə razılaşır bununla,
Vüsal ata gedib o evə baxır.
Tam kifayətlənir bu da onunla,
Bir az sevincindən gözləri axır.
Qumrunun alınmaz bir işi qalmır,
Vaxtın keçməsini durub gözləyir.
Keçmişdə olanı vecinə almır,
Tələbə dövrünü çatsın istəyir.
Bəxtiyar da instituta giribdi,
Coğrafiya müəllimi olacaq.
Qumru onu çoxdan təbrik edibdi,
Söz də verib bir hədiyyə alacaq...
***
Atası illərdi bər‐bər işləyir
Orta təhsillidi, adı Teymurdu.
Əvvəl ayrı bir iş qurmaq istəyir,
Sonunda məcburən bu işi qurdu.
Böyük hörməti var tanış yanında,
O bərbər olsa da adlı‐sanlıdı.
Məhəbbət yurd salıb sanki canında,
Mülayim insandı, istiqanlıdı.
Anası işləmir artıq heç yerdə,
Əvvəl əczaçıda satıcı olub.
Adı Yeganədi, evdardı bir də,
Gənclik təravəti indi də qalıb.
Bir də Bəxtiyarın bir bacısı var,
Özündən iki yaş böyükdü amma.
Anasıtək yaman gözəldi Bahar,
Gəl də, bu gözəlin odunda yanma!
Tam ali təhsilli olmasa da o,
Üçüncü kursdaykən işə düzəlib.
Bakı şəhərində qalmasada o,
Gəncədə işləri yaman düz gəlib.
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Atasının məsləhətinə baxıb,
Üç aydır ailə həyatı qurub.
Ata sevgisini qəlbinə taxıb,
Onun sözləriylə oturub‐durub.
Bir səhər Bəxtiyar yemək zamanı,
Açıb ailəsinə deyir söhbəti.
O, xoşlamır heç gizlini, yalanı
Onunçün də belə eyləyir qəti.
Söyləyir, ‐ imtahan verdiyim vaxtı,
Testin sualına dalıb getmişəm.
Bu vaxtı gözlərim Qumruya baxdı,
Yazammırdı ona kömək etmişəm.
Həyəcandan titrəyirdi yamanca,
Qorxusundan bilmirdi nə eyləsin.
Mən də hey yazırdım artıq zamanca,
Ona dedim bir az məni gözləsin.
Öz testimi tamam bitirən kimi,
Tez başladım ona yardım etməyə.
Ona köməyimi yetirən kimi,
Az qalmışdı imtahan da bitməyə.
Şükür olsun ali məktəbə girib,
Kirayə ev isə mümkün olmayıb.
Yenə də köməyə tək məni bilib,
Onu da həll etdim heç nə qalmayıb.
Atası da gəlib baxıb bir zaman,
Olanlarçün təşəkkür etdi mənə.
Evin yeri yadda qalmadı bir an.
Bir də gəlsə mən aparacam yenə.
Bu vaxt Bəxtiyarın atası deyir, ‐
Əsirgəmə heç vaxt Allah köməyin.
Tanrı özü yardım etməyi sevir,
Uğur olsun hər an sənin gərəyin.
Sentyabr axır ki, gəlib çatır,
Qumrunun ömründə vərəq açılır.
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Kənddəki günlərin keçmişə atır,
Gözündə tələbə eşqi saçılır.
Atasıyla birgə verib əl‐ələ,
On üçündə Bakıya yollanırlar.
Sevinci qəlbində dönmüşdü selə,
Hamısı bu günü bayram sanırlar.
Yolda Bəxtiyara Qumru zəng edir,
Bakıya çatacaq vaxtı bildirir.
Bəxtiyar əynini dəyişib gedir,
Məhlədə anası bir az dindirir.
Deyir, ‐ tək getməyin heç düzgün çıxmaz,
Gözlə mən də gəlim, ikimiz gedək.
Atası bu işə heç yaxşı baxmaz,
Gəl ikimiz o evi təhvil verək.
Bəxtiyarın atası Teymur kişi,
Yoldaşının sözlərinə səs verir.
Uyğun görür ta hər biri bu işi,
Bəxtiyar da qayıdıb bu vaxt deyir. ‐
Siz nə cür deyirsiz elə də olsun,
Sözünüzdən çıxmışammı heç sizin?
Məsləhət sizindi belə də olsun,
Gərək əvvəlcədən alardım izin.
Anasıyla birgə düşərək yola,
Qumrugilin qarşısına çıxırlar.
Təki bu işlərdə bir xeyir ola,
Gedib vağzala da çatıb baxırlar.
Axır Qumrugili bir təhər tapıb,
Salamlaşıb görüşürlər həmin an.
Vüsal usta Bəxtiyargilə baxıb,
Deyir, ‐ minnətdaram sizə hər zaman.
Ancaq anasıyla gəlmişdi deyə,
Bu Vüsalın bir az xoşuna gəlir.
Böyük‐kiçik yerin bilmişdi deyə,
Burda o kişinin qəlbinə girir.
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Dördü də gedirlər həmin o yerə,
Qumrunu ev ilə tanış edirlər.
İşlər də yoluna düşəndə belə,
Bəxtiyargil artıq dönüb gedirlər.
Vüsal usta bircə gecə qalsa da,
Səhəri gün o qayıdır rayona.
Bu iki gün bir az yorğun olsa da,
Sevincindən təsir etməyir ona.
Qumruyla bir yerdə qalan qızların,
İkisi həmin gün gəlib çıxmışdı.
Sevinci tədricən çoxdu onların,
Həyəcan üçün də yaman yıxmışdı.
Bunlardan təmamən, fərqli olaraq,
Dördüncü qız isə gec gəlir yaman.
On dördündə, axşam gəlib çıxaraq,
Dördü bir araya gəlirlər bu an.
Birinci qız Nərmin Qaxdan gəlmişdi,
Təhsilinə, zəkasına söz yoxdu.
Öz gücünə o hüquqa girmişdi,
Savadı həddindən artıqdı, çoxdu.
Türkan isə bəxşişiydi Göyçayın,
O, jurnalist röyasında üzürdü.
Sanki parçasıydı göydəki ayın,
Gözəlliyi damla‐damla süzürdü.
Sonuncu qız həkimliyi oxuyur,
O da kasıb evin çırağı idi.
Ancaq biliyindən çələng toxuyur,
Savadı başının darağı idi.
Lənkərandan təşrif buyurub bu da,
Lap əvvəl bacısıgildə qalırdı.
Onun yeznəsiysə dönmüşdü yada,
O Ləmana darlıqdan söz salırdı.
Bu da sonda tamam yığılıb cana,
Əşyasın götürüb ta çıxır ordan.
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Yeznəsi pis təsir bəxş edir ona,
Təhsilinə davam edəcək burdan.
Qumru da tanıdır onlara özün,
Deyir, ‐ bura Qobustandan gəlmişəm.
Özü haqda danışır bir çox sözün,
Söyləyir ki, instituta girmişəm.
Toplanırlar bütün qızlar burada,
Bir‐biriylə tam ünsiyyət qururlar.
Mehribanlıq dövr eyləyir orada,
Sübh çağı hamısı erkən dururlar.
Qumru instituta tutub üzünü,
Qrupunu, sinfini artıq öyrənir.
Çox xoşbəxt sanırdı hələ özünü,
Xoşbəxtliyi göz önündə görsənir.
Səhəri gün ilk dərsinə gedəndə,
Bəxtiyarçün yolda hədiyyə seçir.
Hədiyyəni büküb hazır edəndə,
Bir daha olanlar gözündən keçir.
Anlayır ki, bütün həyatı qədər,
Bəxtiyara o minnətdar olacaq.
Əvəzində hətta etsə də nələr,
Yenə də hər zaman borclu qalacaq.
Qumru Bəxtiyara orda zəng edir,
Söyləyir səninlə bir az işim var.
Danışa‐danışa ilk dərsə gedir,
Görür ki, qapıda durub Bəxtiyar.
Tez ona uzadır bu an ətiri,
Bəxtiyarsa bir ağacın dalında.
Gizlətdiyi həm bahalı, həm iri
Oyuncaq ayını bəxş edir sonda.
Qumru da itirir özünü bu an,
Qanadlandı sevincindən beləcə.
Təşəkkür eyləyib ona bu zaman,
Yoluna da davam etdi eləcə.
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İlk dərsinə oyuncaqla girmişdi,
Çox uşaqlar ona baxıb gülürdü.
O, bunu da ən xoşbəxt gün bilmişdi,
Gələcəyi elə bu cür görürdü.
Axşam qızlar bir araya gələndə,
Qumru deyir olanları bunlara.
Qızlar isə məsələni biləndə,
Sözün düzü gülünc gəlir onlara.
Ləman deyir, ‐ gəl unutma bircə an,
Ömrün boyu daim xatırla bunu.
Bu oyuncaq bu günündən ərmağan,
Heç bir zaman məhv eyləmə sən onu.
O qədər gülür ki, Qumru o günü,
Gecəni də düz‐əməlli yatmayır.
Yuxu qaçır yuma bilmir gözünü,
Olanları heç başından atmayır.
Sübh çağında Bəxtiyar zəng eyləyir,
Nə vardısa Qumru ona danışır.
Axşam olanları ona söyləyir,
Yenə səs‐küy bir‐birinə qarışır.
Bəxtiyar söyləyir, ‐ heç pis olmadı,
İlk dərs günü demək düşdü yaddaşa.
Əsas odu gün mənasız qalmadı,
Həm uşaq olmaq da baxmayır yaşa.
Bu cür zarafatla danışıb bir an,
Sonradan hərə öz dərsinə getdi.
Qumrunun gözləri gülürdü yaman
Bəxtiyar onu çox bəxtəvər etdi.
Qumrunun Bakıda təhsili üçün,
Atası‐anası hey çalışırdı.
Güclərin toplayıb bir yerə bütün,
Atası hər işə hey qarışırdı.
Gecəsi‐gündüzü yoxdu onların,
Anası da yorulmuşdu yamanca.
82

83

84

Bu cür xoşbəxt, bu cür gözəl anların,
Çox sürməyin istəyirdi zamanca.
Hərdən əzab çəksələr də bu qədər,
Bax, yenə də dayanmırlar bircə gün.
Qızlarıyçün gör ki, edirlər nələr,
Təhsilinə davam eyləsin düzgün.
Ancaq ki, bu qədər qazanc yenə də,
Böyük bir şəhərə eyləməyir bəs.
Qumru iş axtarır artıq belə də
Bütün tanışlarasəs salır bu kəs.
Lakin eşidəndə bunu Bəxtiyar,
Heç razı olmayır yenə də buna.
Düşünür bunlara nə ehtiyac var,
Qumruya zəng edib söyləyir ona.
Deyir ki, Bakı çox böyük şəhərdi,
Bura sənin üçün rayon, kənd deyil.
Bir yeri böhtandı, bir yeri şərdi
Heç də işləməyə sən salma meyil.
Hələ tanımırsan buranı elə,
Onunçün tələsik vermə bir qərar.
İnan bacarmarsan, çox tezdi hələ,
Əksinə yox olar əlində nə var.
Xəbər ver hardasa düşəndə dara,
Yardımçı olaram sənə hər zaman.
Bunu sən eyləmə qəlbində yara,
Qoymaram çətində qalasan bir an.
Bu sözlər Qumrunun xoşuna gəldi,
Sanki duyğuları qanadlanırdı.
Tükənir elə bil qəhəri, dərdi,
Ürəyi sevincdən hey odlanırdı.
Qıy vurur köksündə çırpınan qəlbi,
Bir az da güc gəlir dayanmaq üçün.
O geniş, o təmiz odlanan qəlbi,
Çalışır mürgüdən oyanmaq üçün.
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Bəxtiyar Qumruya pal‐paltar alır,
İstəmir kimdənsə o pis görünsün.
Qumru da yerində tam çaşıb qalır,
Bilmirdi sevinsin, yoxsa öyünsün.
Çox utanır Bəxtiyarın yanında,
O, birtəhər hədiyyəni götürür.
Söz deyəmmir, həyəcan var canında,
O, sözləri hərif‐hərif ötürür.
Səhər onu geyib dərsinə gedir,
Kefi kökdü, damağı da cağ idi.
Libası onu çox füsunkar edir,
Hər kəsin gözündə cağbacağ idi.
Sevinci başından aşıb daşırdı,
Zarafat bir yerdə, gülüş bir yerdə.
Günəş tək Qumru da şəfəq saçırdı,
Ürəyi bürünür sevgiyə bir də.
Bəxtiyarın sevgisini anlayır,
Kədəri, nisgili zülmətdə itir.
Ona qarşı ilgisini anlayır,
Qəlbində təzə‐tər çiçəklər bitir.
Sevgidən hörülür çələng başına,
Gözündə günəşin şəfəqi durur.
Bu gənclik dövrünə, cavan yaşına
Yaradan bəxş edib bir dünya qurur.
Bir dünya ki, kainata sığmayan,
Ancaq qəlbə kiçik olan həyatdı.
Bir dünya ki, öz yolundan çıxmayan,
Sona kimi sadiq qalan həyatdı.
Qumru bu həyatdan tam razı olur,
Sevə‐sevə o, yaşamaq istəyir.
Xəyala dalanda gözləri dolur,
Görür ki, keçmişi eşqə səsləyir.
Yeni bir ruh girir sanki canına,
Dəyişir dünyaya tamam baxışı.
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İmtahan verməyi düşür yadına,
Bu an selə dönür gözün yağışı.
Amma gözyaşları acı deyildi,
Sevincin gücündən yağırdı yəni.
Bu yalnız xoş günə düşən meyildi,
Şadlıqdan qərq olur gözlərin nəmi.
Zaman salammadı qəlbinə yara,
Hərdən də sədd çəkir, dözüb dayanır.
Lakin dözə bilmir heç bəxti yara,
Qəlbində kiçik bir sevgi oyanır.
Sən qoca dünyanın hökmünə bir bax,
Sevgi də insanı dustaq edərmiş!
İstərsən qəlbini tam parçala, yax
Yenə öz bildiyin hər an sevərmiş.
Qovuşa bilməsə öz sevdiyinə,
Dünya yer üzünü eyləyər viran.
Kimsə yox deyəmməz o bildiyinə,
Yaralı aslan tək qızışar bir an.
Bürünər dağlarda dumana, çənə
Yenə də saxlayar ülviyyətini.
Qoymaz ki, baş əysin yoldan ötənə,
Hər zaman şah tutar məhəbbətini.
Küknar ağacı tək heç vaxt solmayan,
Palıd kimi uzun ömür dolanır.
Bənövşə tək boynu bükük olmayan,
Bülbül kimi hər bir dərdə dayanır.
Həm payızı, həm də qışı var onun,
Ömrü boyu müjdəsidi o yazın.
Nə boranı, nə yağışı var onun,
Nidasıdır o, bir səsin, avazın.
Gələndə baxmayır neçədi yaşı,
Hopur bir iz kimi ürəyə sevgi.
Vay o günə sən olasan bir naşı,
Dönər dəli yelə, küləyə sevgi.
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Üstündən il ötüb keçdikcə zaman,
Baxırsan dağ kimi əzəmətlidi.
Dost var kölgə kimi çəkilir hər an,
Görürsən tək sevgi dəyanətlidi.
Şöhrətin zirvəsində
Qumruyla bir evdə qalan üç qızı,
Qohumları arabir baş çəkirlər.
Onların da köməyi var ən azı,
Yemək gətirməklə yardım edirlər.
Ləmanın bacısı hər həftə gəlir,
Ən çox yardım edən elə o olur.
O, qıza arabir xərclik də verir
Onu bu evə də elə o, qoyur.
Yeznəsi də mənafeyi naminə,
Hər yerə baş vurar, hər yolla gedər
Ömür‐gün yoldaşı olan Nərminə
Pulda da çox zaman acgözlük edər.
Nərmin özü tibb bacısı işləyir,
Bacısına o da bu yolla baxır.
Bir bazar Ləmanı o yad eyləyir,
Qızın da sevincdən dərd‐səri çıxır.
Salamlaşıb içəriyə gələndə,
Tanış edir onu qızlarla Ləman.
Nərmin olduğunu dönüb deyəndə,
Qumru da təəccüblə söyləyir bir an.
Deyir, ‐ xalamında Nərmindi adı,
Uşaqlıqdan o böyüdübdü məni.
Təəssüf ki, olmur onun övladı,
Ona görə sevmir günü ötəni.
Beləcə danışıb söhbətləşirlər,
Keçmişdən, indidən, ta gələcəkdən.
Olandan, keçəndən qeybətləşirlər,
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Gözlərdən çəkilir elə bil ki, çən.
Səhəri gün Qumru dərsə gedəndə,
Görür yenə Bəxtiyar da ordadı.
Yaxınlaşıb ona salam verəndə,
Baxır birdən atası da burdadı.
Vüsal usta baxır qızına bir an,
Sonra qucaqlayıb bağrına basır.
Dözəmmir, gözləri yaşarır yaman,
Elə bil köksünü od‐alov qarsır.
Deyir, ‐ darıxırdım səndən ötəri,
Axşam Bəxtiyara zəng edib dedim.
Ürəyim partladı dünəndən bəri,
Gəlim burda səni ziyarət edim.
Sabah səhər mən işdə olmalıyam,
Bu gün isə bir az vaxtım var idi.
Axşamacan ta evdə olmalıyam,
Belə gəldim düzdü zaman dar idi.
Sən dərsə gedəndə mən qayıdacam,
Arada ananla gələcəm yenə.
Beləcə taleyi tam ayıdacam,
Bununçün minnətdar olacam sənə.
Bu zaman institutzəngi də çalır,
Qumru sağollaşıb dərsinə gedir.
Vüsal usta bir az yerində qalır,
Sonra isə evinə dönüş edir.
Bəxtiyar aparıb ta yola salır,
Sonra gec olsa da dərsinə dönür.
Bununçün dekandan bir töhmət alır,
Bu günü beləcə tərsinə çönür.
Bir günsə Nərminin ad günü olur,
O, qonaq çağırır qızın hər birin.
Hamısı toplanıb hədiyyə alır,
Sonra da Ləmandan tapırlar yerin.
Nərminin yoldaşı Elşadsa bu an,
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Digər bir otaqda yatır eləcə.
Bir anın içində dəyişir zaman,
Qızlar şadlanırlar qəlbdən o gecə.
Qumru gedir pianonun yanına,
Heç səbri çatmayır bekar durmağa.
Elə bil məhəbbət hopur canına,
O, başlayır bir musiqi çalmağa.
Onun şux çalınan gözəl ifası,
Elşadı qaldırır yerindən yaman.
Sanır ki, sağaldı dərdi‐yarası,
Elə bil yox imiş qəlbində talan.
Birdən gəlib o an Qumruya deyir,
Niyə musiqidən uzaq durmusan?
Səni burda bir az eylədim seyr,
Gördüm nəğmələrə çələng vurmusan.
Səni gəl biriylə tanış eyləyim,
Beləcə istedad itməsin səndə.
İşdən evə gələnəcən gözləyim,
Qoy ona bunlardan bəhs edim mən də.
Qumru çox sevinir təmamən buna,
Deyir yaxşı olar alınsa əgər.
Nərmin də söyləyir qoy desin ona,
Şöhrətin, ad‐sanın milyona dəyər.
Çox mənfi bir insan olsa da Elşad,
Yaxşılığı bəzən oda bacarır.
Çoxunun qəlbini eyləyərək şad,
Yavaş‐yavaş doğru yola o varır.
Axşam zəng eyləyir dostu Rızaya,
Bütün olanları danışır ona.
Söyləyir ürəyim olmuşdu qaya,
Musiqi qıy vurur çatanda sona.
Rıza deyir səhər gətir yanıma,
Bir yerdə danışıb, bir qərar verək.
İfası yatarsa əgər canıma,
90

91

92

Bax, onda çalışıb bir tədbir edək
Axşam Qumru sevincindən yatammır,
Az qalır ki, kövrək qəlbi partlaya.
O, bu fikri heç beynindən atammır,
Qorxur ki, ürəyi qəfil çatlaya.
Səhəri gün dərsi qurtaran kimi,
Elşad onu həmin yerə aparır.
Rıza hələ anlamırdı heç kimi,
Tapıntı tək tapıb üzə çıxarır.
Etibar eləyir, qıza baxmadan,
Rıza bir başa risk edir düzgün.
Deyir heç ifayla tanış olmadan,
Bir kanalla danışacağam bu gün.
O, Qumrunun nömrəsini götürür
Deyir ki, tezliklə mən zəng edəcəm.
Ta onları qapıyacan ötürür,
Söyləyir ki, sizə xəbər verəcəm.
Həmin günü heç bir xəbər çıxmayır,
Bəxtiyarla o keçirir vaxtını.
Yenə də səssizlik onu yıxmayır,
Çünki Tanrı açır onun baxtını.
Bəxtiyar da ürəyindən keçəni,
Qumruya o zaman açıb söyləyir.
Deyir ki, vurğunam, sevirəm səni,
Köksümdə bu sevda yanır, göynəyir.
Bu sözlərdən qızın qəlbi titrəyir,
Həyəcandan rəngi dəyişir yaman.
Sevincindən kirpiyinə yaş dəyir,
Özünü burada itirir bir an.
Söz tapmayır söyləsin Bəxtiyara,
Utancından başın aşağı salır.
Sevincindən gülümsəyib bir ara,
Məhəbbət qəlbini tam əsir alir.
Əhdi‐peyman bağlayırlar bu zaman,
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Həmin günü bu sevdalı cavanlar.
İkisinin taleyinə də bir an,
Həkk olunur qızıl hərifli anlar.
Onlar uzun müddət söhbət eləyir,
Arada Qumruya zəng gəlir o an.
Bu Rızadı görüş vaxtını deyir,
Qızcığaza artıq bəllidir zaman.
Bəxtiyara açıb söyləyir bir‐bir,
Məsələni ən başından, ən sona.
Cavan oğlan yarı üçün sevinir,
Dəstək olur bu yolda da bax ona.
Görür ki, sevdiyi qıza bir anda,
Şəfəq qapıları açılıb yaman.
Hiss edir çox böyük sevinc var onda,
Söyləyir, ‐eləsə itirmə zaman.
Qumru tez qaçaraq evə qayıdır,
Rıza da təzədən zəng edir yenə.
Fasilə götürüb bir az vaxt udur,
Deyir, sabah erkən deyəcəm sənə.
Səhər Qumru dərsə gedən zamanı,
Baxır ki həyətdə Rıza gözləyir.
Ona deyir, ‐ tez ol gedək bu anı,
Əməkdaşlar işi qurub gözləyir.
O, aparır qızı böyük salona,
Saçlarını yeni stil eylədir.
Bu da çox yaraşır artıq ta ona,
Kanalı da hələ bir az gözlədir.
Burdan sonra onun əyninə baxır,
Yeni dəbli, bahalı libas alır.
Artıq Qumru hər bir ürəyi yaxır,
Kim görürsə ona lap heyran qalır.
Oxşamayır heç də bu qız özünə,
Rıza onu sanki təzə kəşf edir.
Deyir, ‐ bircə diqqət yetir sözünə,
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Onlar birgə artıq kanala gedir.
Qumru həyəcanlı olsa da yaman,
Yenə də ifada bu hiss olmurdu.
Rıza heç də belə etmirdi güman,
Gördü musiqiylə ürək dolmurdu.
Çəkiliş bitdikdən sorasa dərhal,
O, Qumrunu restorana aparır.
Deyir vallah sənə halaldı, halal,
İfan da insanı tamam qoparır.
Yemək bitən kimi sonra yenə də,
O, qızı qoymayır evə getməyə.
Deyir dəyişiklik olsun, sənə də
İzin vermir dərsə təşrifetməyə.
Yolda ona yeni telefon alır,
Sonra getməyinə o, izin verir
Qumru bu işlərdən çox məmnun qalır,
Axşam çəkiliş vaxtın rayona deyir.
Atasına tam danışmır bunları,
Deyir institutdan çəkiblər onu.
Yalanla aldadır artıq onları,
Qorxurdu pis olar söhbətin sonu.
Bəxtiyar da anasıyla yan‐yana,
Oturub Qumruya baxırlar o gün.
Ananın ürəyi isinmir ona,
Deyir dəyişibdi bu qız büsbütün...
Xəyalların üsyanı
Qumrunun həyatı dəyişir birdən,
Elə bil dünənki o qız deyildi.
Gizlin suallar da olurdu hərdən,
Onda yalnız pula olan meyildi.
Artıq Bəxtiyar da çıxmışdı yaddan,
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Kəndə də çox vaxtı cavab vermirdi.
Qumru hey danışır şöhrətdən‐addan,
Daha ondan başqa heç nə bilmirdi.
Bir dəfədə o, efirə çıxmaqla,
Elə sandı hər kəs onun quludu.
Şöhrət oldu guya ki, kəşf olmaqla
Eşq deyəndə duyurdu ki, puludu.
Bir kiçik zaman da dövr edib gedir,
O, bir restoranda piano çalır,
İmkanı düzəlir ta pünhan edir,
Rıza da onunçün gözəl ev alır.
Bir gün instituta Bəxtiyar gedir,
İstəyir Qumruyla danışsın bir az.
Ona eşitdiyi pis təsir edir,
Xar olur bir anda qəlbindəki yaz.
Artıq dərsinə də gəlmir o qədər,
Arabir imtahan qabağı gəlir.
Evdəki qızlar da söyləyir nələr,
Deyirlər onlardan tam ayrı gəzir.
Bu sözlərdən çox pis olur Bəxtiyar,
Qumru işlədiyi yerə üz tutur.
Bu dünya başında tamam olur dar,
Görür qarşında başqası durur.
Gedib nişanlanır qohum bir qıza,
Bu eşqi‐məhəbbət ta çatır sona.
Bu cür xəbərləri bir axşam Rıza,
Qumruya nəql edib danışır ona.
Rıza evli idi, əslinə baxsaq
Yenə də bu qızdan o, çəkmirdi əl.
Əgər bu söhbətin sonuna çıxsaq,
Görərik zəifdi cütlükdə təməl...
***
Bir səhər Rızanın həyat yoldaşı,
Mədinə, Qumrunun evinə gəlir.
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Yanında da düz Rızanın qardaşı,
Bütün olanları bu qıza deyir.
Nihat birdən qıza durub söyləyir,
Bəlkə də qardaşım deməyib sənə.
Bəlkə də zamanın durub gözləyir,
Onunçün gəl başdan qulaq as mənə.
Bütün olanları danışır qıza,
Qumru çox xəcalət çəkir orada.
Sən demə boşanmaq istəyir Rıza,
Onunla bir yerdə yaşasın burda.
Bu gərgin söhbətlər hələ bitmədən,
Yeni bir bəd xəbər rayondan gəlir.
Sən demə atası işə getmədən,
Evdə iş görəndə cərəyan dəyir.
Vüsal usta elə yerində o an,
Dünyaya əbədi yumub gözünü.
Onunçün həyatda bitibdi zaman,
Heç kəs görməyəcək daha üzünü.
Bu pis xəbəri də Qumruya belə,
Xalası zəng edib bu cür də deyir.
Qumru taqətini itirir elə,
Mədinə bir azca onu seyr edir.
Ancaq ki, çox dözmür buna ürəyi,
Nihatla köməklik eyləyir ona.
Amansız zamanın qorxunc küləyi,
Sevincli anları çatdırır sona.
Yazıq Qumru pis şəkildə, bədgüman
Atasıyla vidaya gəlib çatır.
Bir müddət o, təlaş keçirir hər an,
Xəyalən zülməti zülmətə qatır.
Bakıda qoyduğu əşyanı bir gün,
Nihat bir adamla göndərir geri.
Elə bil Qumrunu edirlər sürgün,
Bilir görməyəcək daha o yeri...
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Əşyalar daşınır
d
bir boş otağa,
Qumru da
d axırda oray
ya gəlir
O, həmin
n evdəki küncə‐bucağa
Atılan oy
yuncaq ayını seçir.
s
Bu ona keçmişdən
k
həd
diyyə idi,
Heç vaxtt unudulmaz bir
b tarixi var.
Çox ağır olsa da zaman keçidi
Yenə də yadına
y
düşdü
ü Bəxtiyar.
Keçir pən
ncərənin bu vaxt
v
önünə,
Bir dalğın baxışla keçm
mişə baxır.
Böyük dəərs götürür bu
u an özünə,
Gözlərinin yaşı sel kim
mi axır.
Başında xəyallar üsyaan eyləyir,
Tutur yaaxasından köh
hnə qayğılar.
Ötən gün
nlərini geri səsləyir,
Uçub ged
dir qanadlanm
mış duyğular.
aprel, 2010
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Məhəbbət haqqında birr neçə kəlmə
ə
Mən nə dey
yim məhəbbəttdən görəsən,,
Birkimsənin
n dediyi söz olmasın.
o
Səadətdən, ülviyyətdən görəsən,
g
Nə yazım kii şeirim bimarr qalmasın?
Öz köksünd
də tappıldayırr ürəyim,
Həyəcandan
n az qalır ki, dayana.
d
Deyir, ‐ mən
nə tək sevgidiir gərəyim,
Onun üçün mən üz tutum
m hayana?
Məhəbbət bir
b ləldi, zərif incidi,
Ömür boyu qoruyasan hə
ər zaman.
O qəlbin fərrəhli bir sevin
ncidir,
Heç bir qəlb
b sevincsiz olm
masın bir an.
İnsan unudarmı sevdiyi yarı,
y
Dağ olmuş könlünə
k
bəlkə
ə yağıb qar.
Tökülsə başşından dünyaanın varı,
Yenə də sev
vgiyə ehtiyacı var.
Çox payıza düçar olub yaamanca,
b sevgi.
Sonda isə yaaman soldu bu
Dünya onu cilalayıb zam
manca,
Gör nələrə düçar
d
oldu bu
u sevgi.
Nədir bu dü
ünyanın halı əzəldən,
ə
Aşiqə sağalm
mayan yara verir.
v
Vəsf eləyib hər ürəksiz gözəldən,
g
Qəlbi heçə sayır,
s
dübara verir.
Bahar neçə dəfə gəlirsə, gəlsin
Ürəyin tək barı
b sevgidir ancaq.
a
103

Qoy hamı bunu bir əzbər bilsin,
Hər könlün nübarı sevgidir ancaq.
Əsərin başlığı
Qəlbinin səsini dinləyən İnci,
Araza qoşulub qaçmışdır evdən.
Sanırdı hər şeydən əzəl, birinci
Xoşbəxtdir ürəkdən sevilən, sevən.
Atadan‐anadan izinsiz, xəlvət
Birgə yaşamağa qərar veriblər.
Məhəbbət çaşdırıb onları əlbət,
Onunçün aşiqlər bu cür ediblər.
Saat on tamamı ta çoxdan ötüb,
İnci də hələ ki, durmur yerindən.
Arazsa astaca alnından öpüb,
Qalxmasın istəyir təzə gəlindən.
Bir az mızıldayıb dodaqlarında,
Başını təzədən yastığa atır.
Onların o kasıb otaqlarında,
Elə bil səssizlik özü də yatır.
Araz tərpənməyir ordan heç yana,
Boylanıb sevinclə İnciyə baxır.
Eşqin cansız ruhu gəlirdi cana,
Buzlaq əridikcə çay olub axır.
Məhəbbət ərköyün uşağa bənzər,
İncitmə çox çətin bağışlar daha.
Həyat nərd oyunu, sevgi isə zər,
Şeş‐qoşa atmağın qiyməti baha.
Sevməyi hər bir kəs bacara bilər,
Ancaq sevilməyi bacarmaq çətin.
Sevən aşiqlərin üzləri gülər,
Varmı heç əvəzi saf məhəbbətin?
Tanrı nemətiymiş ülvi məhəbbət,
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Könüldən‐könülə keçə bilirmiş.
Aşiqin qəlbində hər an ülviyyət,
Hər uğursuzluğu heçə bilirmiş!
İnci institutu təzə bitirib,
Arazsa təhsildən kənar biriydi.
Onların taleyi belə gətirib,
Ancaq arzuları hələ diriydi.
Arazın atası sağ olan vaxtı,
Onun savadına fikir verirdi.
Sonradan olanlar qəlbləri yaxdı,
Həyat hey axdıqca zülm edirdi.
Qəfildən dünyasın dəyişən ata,
Oğlunun gözyaşın döndərir selə.
Araz biganəydi bir az həyata,
Hələ ki, nisgili yatmırdı dilə.
Ömürdən, taledən küsən Arazın
Ayağı kəsilir elimdən daha.
Bir anın içində ötüşən yazın
Nəfəsi çatmadı gələn sabaha.
Onunçün sonuncu ümidi olan
İstəkli anası dünyadan gedir.
Fələk də bəxtindən narazı qalan,
Araza dünyanı qaranlıq edir.
Bu qədər dəhşətli sınaqdan çıxan
Aşiqə təsəlli tək yarı idi.
Köksündə qəm adlı dağları yıxan
Qəlbinin inci tək baharı idi.
Onlar eyni ildə məktəbə gedib
Eyni bir sinifi bitirmişdilər.
Sonrakı vaxtlarda əhd‐peyman edib,
Sevgini murada yetirmişdilər.
Onlar bir‐birini çox sevsələr də
İncinin anası narazı idi.
Bunu hər ikisi ta bilsələr də
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Qız üçün ən vacib Arazı idi.
Elə bil nəfəsin ondan alırdı,
Hazırdı hər nə var qurban verməyə.
Araz olmayanda tənha qalırdı
Həvəsi olmurdu deyib‐gülməyə.
Hətta tələbəlik illərində də,
Hal‐əhval tutarmış sevdiyi yardan.
Onu axtarırmış səsdə ündə də,
Yola göz dikərmiş ağaranda dan.
Deyirlər İncinin qıyma gözünə
Bu kənddə çox igid həsrət qalardı.
Sakit gülüşünə, nazlı sözünə
Meylini salanın canın alardı.
On yeddi yaşına o, girən kimi,
Elçilər qapıya çox gələrdilər.
İncinin var idi könül həmdəmi,
Gələnlər qapıdan boş gedərdilər.
Ömründə bir dəfə sevdi qızcığaz,
Heç kəs durammadı önündə onun.
Çoxunu qəlbindən sildi qızcığaz.
Heç bir kəs olmadı gözündə onun.
Beləcə qovuşdu Araza indi,
Özünü ən xoşbəxt sandı dünyada.
O kövrək ürəyi yaman isindi,
Sevinc bəxş elədi doğmaya, yada.
Elə bil sığmırdi sevgi qəlbinə,
Öz eşqindən havalanıb deyəsən.
Kimsə dəyə bilməz idi xətrinə
Bir eşqin üstündə o, idi əsən.
Arazın savadı olmasa belə,
Ancaq ustalığı yaxşı bilirdi.
Təmir işlərinə baxırdı elə,
Sənətini o da yaxşı sevirdi.
Ancaq ki, Ağdaşda iş getmir bir az,
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Nədənsə işləri hərdən əyirdi.
Hərdən o, İnciyə gələn kimi yaz,
Ayrı bir şəhərə gedək deyirdi.
İnci istəmirdi heç getmək düzü,
Yaman qarışdırdı düşüncələrin.
Araz bircə dəfə deyərdi sözü
Haçansa o kəlmə alırdı yerin...
***
Artıq İncinin də ata‐anası
Onun əməlindən xəbərdardılar.
Çox idi onların könül yarası,
Qüssənin əlindən qəmə vardılar.
Əslində o evin kişisi Nadir,
Bilir ki, qız bir gün zəng edəcəkdir.
Çox səssiz qalmağa deyildi qadir,
Düşünmür onları tam siləcəkdir.
Onunçün evdəki Gülçin qızına,
Dönə‐dönə xəbərdarlıq eyləyir.
Deyir zəng eyləmə daha bacına
İndi bilirəm o, soraq gözləyir.
Gülçin “yaxşı, ata” deyərək bu an,
Qalxıb seyvandakı divanda yatır.
Bir az bu sözlərdən keçdikcə zaman,
Atanın sözləri beyninə batır.
Telefonla bacısını o yığır,
İnci telefona tez “alo” deyir.
Gözündən acı su yağış tək yağır,
Arazsa qıraqda edirdi seyr.
Qızın çıraq kimi gözləri yandı,
Gülçinin səsi də xoş gəldi ona.
Qəlbinin sevinci bir də oyandı,
Səhrada su görüb elə bil sona.
Söyləyir nə yaxşı zəng etdin mənə,
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Mən də düşünürdüm yığmazsan yəqin.
Yenə də gümanım var idi sənə,
Səhərdən inan ki, gəzirəm gərgin.
Gülçin də söyləyir hardan bilərəm,
Ata dedi o, zəngini gözləyir
Sonrada düşündüm xəlvət edərəm,
Ana da bütün gün məni izləyir.
Heç bir kəs istəmir danışım sənlə,
Onunçün gəzirlər arxamca yaman.
Bilirlər əlaqə quracan mənlə,
Qoymurlar bununçün rahat bircə an.
Gülər ana bu an çıxanda evdən,
Danışan qızının səsin eşidir.
Gülçin anasını görürkən birdən,
Şübhə oyatmadan sözü dəyişir.
İncinin sözünü yarımçıq qoyub,
Hə Sevda neynəyə bilərik, ‐ deyir.
Gedən çoxdan gedib, olanda olub,
İnci vəziyyəti anlayır bilir.
Atam da tapşırıb onsuz da mənə,
Yığsa da zəngini açan deyiləm.
Düzdü o bacımdı danmıram yenə,
Ancaq çox ağırdı səhvi, bilirəm.
Beləcə söhbəti bitirib burda,
Sağollaşıb telefonu bağlayır.
İnci də anlayır nə oldu orda,
Artıq dözə bilmir yazıq, ağlayır.
Gülər ana dedi kimdi zəng edən,
Gülçin isə dedi, ‐sinif yoldaşım
Sevdadı, səhərdən məni dəng edən,
Söhbətdən əməlli ağrıdı başım.
Ana deyir, ‐ gör ha, düşdük nə günə,
Söz‐söhbətlər artıq hər yana yetdi.
Mən nə deyim bu zavallı sürgünə, ‐
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Dedi, ‐ sonra dönüb mətbəxə getdi.
Arxasıyca Gülçin asta gülərək,
Telefonu çantasında gizləyir.
Anasının acığını bilərək,
Özü yola gəlməyini gözləyir.
***
İnci sanki atəşə düşüb yandı,
Xəyalları beynin viran eylədi.
Araz isə sakit durub dayandı,
Sakitləşər deyib güman eylədi.
Ancaq sakitləşmək bilmədi İnci,
Ağlamaq gözlərin qan eyləmişdi.
Yenə də gözyaşın silmədi İnci,
Ayrılıq qəlbini lap çeynəmişdi...
Ananın ürəyi sınıqdı hələ,
Ona gördükləri yuxu gəlirdi.
Gözləmirdi heç vaxt qızından belə
Onunçün özünü bəxtsiz bilirdi.
Atası Nadir də işə çıxmırdı,
Bütün bu olanlar pis gəldi ona.
Yenə də qürurun yerə yıxmırdı,
Dözüb səbr edirdi dərd çatsın sona.
Xəbər yayılanda bütün kənd boyu,
Buna heç pis gözlə baxan olmadı.
Çoxu gözləyirdi olacaq toyu,
Pis sözlə qəlbləri yaxan olmadı.
Əksinə çoxaldı qonaq‐qaralar,
Təbrik eyləməyə eşidən gəlir.
Çox dostlarla lap isinir aralar,
Çoxu bu xəbəri xeyirli bilir.
Çünki tanıyırdı Arazı hamı,
Bilirlər harama əl atan deyil.
Dilinə dəyməyib içkinin tamı,
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Heç vaxtı salmayıb tamaha meyil.
Nadirin qonşusu Gülağa kişi,
Dostuna daha kin saxlama deyir.
Artıq bəsdi çox uzatma bu işi,
Kin adamı içdən qurd kimi yeyir.
Çox dostlar söylədi barışın getsin,
Olan‐olub keçən‐keçibdi daha.
Bu hicran, bu vüsal burada bitsin,
Ağlı olan kəslər batmaz günaha.
Sevən könül xoşbəxt olur deyirlər,
Sən də alma gəl, bunu əllərindən.
Özləri nə edib yaxşı bilirlər,
Bu işə diqqət et, bir az dərindən.
Beləcə bir müddət dövr edib keçir,
Ancaq səs çıxmayır onlardan yenə.
Araz da bir çıxış yolunu seçir,
İnciyə söyləyir sözüm var sənə.
Deyir, ‐ burda mənim işlərim getmir,
Gəl çıxıb gedək biz daha bu yerdən.
İncini bu sözlər heç qane etmir,
Yox, sözü göyərir dilində birdən.
Deyir ki, atam da, anam da burda,
Onlardan aralı necə olacam?
Bilmirəm axı nə görmüsən orda,
Kimsəsiz bir yerdə necə qalacam?
İnci xəyalında elə sanır ki,
Araz onu ta Zərdaba aparır.
Hirsindən köz kimi elə yanır ki,
Onu Maşatlıdan dartıb qoparır.
Doğrudu Arazın Zərdab elində,
Ata yadigarı olan evi var.
Həmişə deyərdi günün birində,
Köçüb gedəcəyəm ora bir bahar.
Bu söz yuva qurub başında qızın,
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Onunçün narazı idi getməyə.
Deyir, ‐ çəkəmmərəm mal‐qara nazın,
Sən də gəl başlama məcbur etməyə.
Araz başa düşür onun niyyətin,
Bir az gülümsəyib baxır üzünə.
Söyləyir, ‐ eyləmə işləri çətin,
Nə də arxalanma belə özünə.
Səni öz kəndimə aparıram mən,
Mal‐qara alaram sən də baxarsan.
Ay İnci, inan ki, nə etsəndə sən,
Çətin ki, sözümdən daha çıxarsan.
Bu ağır sözlərdən pis olub İnci,
Gözünün yaşını leysan eyləyir.
Deyir, ‐ mən getmirəm istərsən inci,
Bilməzdim ki, məni bunlar gözləyir
Sonda Araz təzədən gəlir dilə,
Zərdab nədi onu sənə kim deyir?
Uşaqlıq eyləmə gəl bilə‐bilə,
Mənim istədiyim o şəhər deyil.
İndi məni bir az yavaş qarala,
Sanma ki, sözlərin qəlbimə dəyir.
Tələs bir az əşyaları topala,
Mingəçevir bizi qonaq gözləyir.
Ya da istəyirsən sən qal, mən gedim,
Arada gələrəm səni görməyə.
Həm də niyə sənə əziyyət edim,
İnci də başlayır daha gülməyə.
Elə bil gözləri şəfəq saçırdı,
Sevincdən bilmirdi nə eyləsin.
Qanadlanıb səmalara uçurdu,
Razıdır o yerdə ala nəfəsin.
Araz ordan iş təklifi almışdı,
İdman üçün bir kompleks qurulur.
Şəhər özü cənnət məkan olmuşdu,
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Hey baxdıqca adam ona vurulur.
Hava qaralana az qalmış zaman,
İnci zəng eyləyir Gülçinə yenə.
Gülçin telefonun açanda o an,
İnci deyir gör nə deyirəm sənə.
Sabah tezdən Araz ilə ikimiz,
Mingəçevir şəhərinə gedirik.
Qərar verdik bu təklifə birgə biz,
Doqquzda buranı biz tərk edirik.
İnci bunun üçün çox sevinsə də,
Gülçin isə pis oldu bu sözlərə.
Əvvəl öz‐özünə çox deyinsə də,
Sonrada yaş gəldi ala gözlərə.
Bilir ki, bacısı vurğundu ora,
İnstitutu dörd il orda oxuyub.
Ayrılıq Gülçini tam çəkdi dara,
Elə bil həyatdan biryolluq doyub.
Bacısına bağlı olub hər zaman,
İndi qorxur ondan ayrı qalmağa.
Uzun çəkən bir vüsal edir güman,
Elə bil yolları dirənir dağa.
İnci isə sevinir sözün düzü,
Əşyaların asta‐asta toplayır.
Ərinin çantasın doldurur özü,
Arazdansa hələ ki səs çıxmayır.
O, səssiz‐səmirsiz bir küncdə durub,
Qızın sevincini seyr edib baxır.
İnci də beynində min fikir qurub,
Sevinci dəli bir şimşək tək çaxır.
Elə bir onunçün durmuşdu zaman,
Sevincindən bilmir o nə eyləsin.
Arabir saata boylanır yaman,
Səbri də çatmırdı daha gözləsin.
Birdən İnci nəsə tez düşünərək,
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Şübhəli gözlərlə baxdı Araza.
İnci, nə olubdu, söylə bir görək,
Ancaq qız yenə də gəlmir avaza.
Əlindən əşyanı atdı kənara,
Qəmdən hörmüş idi üzünə çələng.
Bir neçə saniyə keçəndə ara,
O alma yanağı dəyişdi rəng‐rəng.
Qayıdıb Arazdan soruşdu belə,
Bəs sənin varmıdır qalacaq yerin?
Araz da gülərək söylədi elə,
Bəs indi yadına düşüb bu sənin?
Bax bayaq ağzımdan söz çıxan kimi,
Arxasın deməyə macal vermədin.
Uçursan arzuya sən çatan kimi,
Onunçün burasın daha bilmədin.
Günortadan zəng etmişəm dostlara,
Onlar tapıbdılar yurd‐yuva bizə.
Həm də daha az qalıbdı bahara,
Satıb bunu ev alaq özümüzə.
Bu sözlərdən İnci özünə gəlir,
Həyəcanı ta soyuyur əməlli.
Artıq olanları dərk edə bilir,
Yapışır işindən o iki əlli.
Gecəni də ta o, yata bilməyir,
Gözlərinə yuxu çökmür bir dəfə.
Hey səhərin açılmağın gözləyir,
Düşünür ki, oxu çatıb hədəfə.
Səhərin dan yeri də ağarır sonda,
İnci də lap tezdən qalxıb yerindən
Arazı oyadır yeddi olanda,
Deyir, ‐ qalx gecikmə bu səfərə sən.
Araz da boylanır saata o an,
Bir gözü yumulu, bir gözü açıq.
Görürki, çox tezdi indi bu zaman,
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Başını bulayıb qalxır o yazıq.
Gülçin də sonradan ayağa durub,
Gözləyir bacısı zəng etsin ona.
Gecədən saatın zəngini qurub,
Səs gəlmir əqrəblər yetdikcə sona.
Düz doqquz tamamda saat səslənir,
Gülçinin qəlbinə qəm dolur yenə.
Baxaraq saata asta dillənir,
Yaxşı yol, ay bacım, uğurlar sənə.
İncinin yadından çıxır bir anlıq,
Zəng edib Gülçinə vida etməyə.
Onunçün özündə görür yamanlıq,
Yaman tələsirdi həm də getməyə...
***
Bütün yol boyunca İncinin gözü,
Sevincdən hər yana işıq salırdı.
Arazın özü də sevinir düzü,
Boylanıb İnciyə, fikrə dalırdı.
Gülçin də qüssəli gəzib dolanır,
Heç bir kəs anlamır nə olub ona.
Beynində sualdan ocaq qalanır,
Xəyalı zülm edib tam yığır cana.
Anası çağırıb yanına bir an,
Söyləyir Gülçinə, ‐ iş necə gedir?
Deyir ki, bilirəm səni hər zaman,
Yada salan kimi bacın zəng edir.
Gülçin də deyir ki, getdilər burdan,
Tezdəndən çıxdılar Mingəçevirə.
Qayıdan deyillər heç vaxtı ordan,
Qəlbdən bağlansalar Bozdağa, Kürə.
Gülər ana bu xəbərdən pis olur,
Axı zənn etmirdi olacaq belə.
Gülçinin əsəbdən gözləri dolur,
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Heç ağlamamışdı bu qədər hələ.
İncigil çatırlar nurlu şəhərə,
Təmiz hava heyran edir onları.
Şad olurlar açılan bu səhərə,
Qıza yoldaş olur ötən anları.
***
Mingəçevir, işıqlı gənc şəhərim,
Ömrüm boyu sənə heyranam inan.
Mingəçevir, xoş açılan səhərim,
Şair qəlbim sənə bağlıdır hər an.
Kür çayı da yaraşıqdı hər yana,
Layla deyir aram‐aram axanda.
Dolandıqca qida verir o cana,
Doymaq olmur hüsnünə hey baxanda.
Heydər parkı bir aləmdi hər kəsə,
Nə xaliqə yaradır insan əli.
Hər axşam buranı yad edən kəsə,
Salam deyir Heydər baba heykəli.
Cənnət də yalandı gözəlsə belə,
Axı bu gözəllik olmaz dübarə.
O, könül oxşayan nəğməsi ilə
Bəzək verir musiqili fəvvarə .
Qalxıb buludlara söykənir burda
Mənim ay‐ulduzlu böyük bayrağım.
Daha bir mənzərə yaradır orda,
Arxada ucalan uca Bozdağım.
Bir də burda kiçik açıq səhnə var,
Hər axşam konsertdi sakinlər üçün.
Musiqi sevənlər könlü edir yar,
Həzz alıb sakitcə dinləyir bütün.
Bir‐birindən seçilən gül kolları
Yamyaşıl otları bəzəkdi bura.
Şüşə tək çəkilmiş geniş yolları,
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Romantik mənzərə yaradır ora.
Park ilə üz‐üzə uzanan yolda,
Teatr binası görünür sənə.
O yolda üç bina keçəndə, sağda
Bir şair evi də boylanır yenə.
Mingəçevir mənim hər an gərəyim,
Bununçün dünyanın bəxtiyarıyam.
Odur mənim hey çırpınan ürəyim,
Mən də bu torpağın yadigarıyam...
***
İnci bu torpağın hər qarışını
Əzbərlənmiş şeir kimi bilirdi.
Çox görüb buranın qar‐yağışını,
Buranı hər yandan artıq sevirdi.
Gör ki ürəyində, beynində nə var,
Az qala gözləri dola bu qızın.
Sifəti sevincdən ayna tək parlar,
Duyur nəfəsini o erkən yazın,
Araz isə hələ yaddı bu yerə,
Görməmişdi bu torpağın hünərin.
Axı, o da qədəm atdı bu yerə,
Salamlayır o gələcək illərin.
Bir şeir oxudu yar baxışından,
Sevincin onunla birgə yaşadı.
Həqiqət içində məst oldu insan,
Aralı saxlamır bu şəhər yadı.
Gəzib gözəlliyi hiss edə‐edə,
Qol‐qola girərək İnciylə Araz.
Beləcə gedirlər düz yeni evə,
Ancaq yorğundular gəzməkdən bir az.
Araz da Vaqifdən açarı alır,
Evə girmək üçün tam darıxırlar.
Qapını açaraq içəri dalır,
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Yeni bir həyata qədəm qoyurlar.
Vaqif də Arazın dostudu çoxdan,
Qarağan kəndində böyüyüb onlar.
Bura işdən ötrü gəlibdi çoxdan,
Onunçün çox şirin keçibdi anlar.
İnci əşyaları yerbəyer edir,
Səliqə içində ta hər birini.
Bir anda bacısı yadına gəlir,
Qalxıb telefona atır əlini.
Zəng edib Gülçindən üzr istəyir,
Deyir, ‐ dəli oldum sevincdən inan.
Vaqif də tezdəndən bizi gözləyir,
Sonunda işə də gecikdi yaman.
Hələ təmizliyi az bitirmişəm,
Bir‐iki saatlıq işim var hələ.
İnan ki, başımı tam itirmişəm,
Heç yorğun olmadım ömrümdə belə.
Ancaq mənzərədi evin hər yanı,
Qarşı aynaları düz Kürə baxır.
Əməlli adamın qaynayır qanı,
Təmamən ağlı da başından çıxır.
Ancaq elə ki, küləklər əsdi
Kürün havasını gətirir qonaq.
Ev də çox rahatdı, bu bizə bəsdi,
Bir dənə səs‐küy də keçirmir otaq.
Bəs, evdən nə xəbər söyləyir, ‐ İnci,
Gülçin deyir olduğu kimi belə.‐
Elə bil qaçıbdı evin sevinci,
Hər kəs qaşqabaqlı dolanır hələ.
Ana bu gün səhər səni soruşdu,
Söylədi, ‐ bilirəm danışır sənlə.
Getmisiz deyəndə bir azca coşdu,
Axırda pis olub dərdləşdi mənlə.
İndi Sabir əmi bizə gəliblər,
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Bağda oturaraq söhbətləşirlər.
Xəbəri hələ ki, indi biliblər,
Gəlib qardaşıyla ta dərdləşirlər.
Qızı Lalənisə evdə saxlayıb,
Söyləyir evi tək qoysaq yararlar.
Heç sənin işinə yaxşı baxmayıb,
Deyir elə qızı çəkib vurarlar.
Bir təhər özünə gəlmişdi ata,
Qəflətən özünü bura yetirdi.
Bunu da qoyalar aləmi qata,
Əsəbdən kişini tamam bitirdi.
Bacılar şirincə danışan vaxtı,
Elə bil yaradan bir görk eylədi.
Gülər ana gəlib üstünə çıxdı,
Qorxudan Gülçin də susub dinmədi.
Gülər məsələni tez düşdü başa,
Bir azca dinmədi sakitcə qaldı.
Gülçin də bir anlıq düşüb təlaşa,
Ana telefonu əlindən aldı
İnci nağarırsan, ‐ qızına deyir,
Övladçün həsrətdən darıxır ana.
İnci də o anı təlaş eləyir,
Həyəcan içində dillənmir ona.
Başladı hönkürüb o ağlamağa,
Ananın səsini eşidən kimi.
Ta gücü çatmayır möhkəm olmağa,
Yaşlaryanağını alır çən kimi.
İncinin səsini eşidən Araz,
Bərk qorxub tələsik qaçır otağa.
Sonra məsələni anlayır bir az,
Yarı belə görüb çevrilir dağa.
Heçnə söyləmədən otaqdan çıxır,
Bir əlini yarın telinə çəkib.
Qapının ağzında geriyə baxır,
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Çiynini mətbəxin önünə dikib.
Gülər ana görür ki, qızı pisdi,
Ağlamaqdan heç nə deyə bilməyir.
Məcburən söhbəti bir anda kəsdi,
Yerindəcə sakit durub dinməyir.
Heç nə danışmadan dolanır bir an,
İnci də birtəhər özünə gəlir.
Ancaq barışığı etmirdi güman,
Bir də zəng eyləmə deyəcək, ‐ bilir.
Ananın şəklinə baxır sevgidən,
Xəyalı aparır onu dünənə.
Sakitcə durmuşdu bu vaxt yenidən,
Birdən telefona zəng gəlir yenə.
Açıb telefonu” alo” söyləyir,
Danışan yenə də anası idi
Əvvəl qorxusundan bir az gözləyir,
Bilmirdi ünsiyyət qurası idi.
Ancaq ki, düzəlir tam araları,
Bununla barışmaz bir ata qalır.
Onun da çox idi qəlb yaraları,
Fikrindən başını bəyaz dən alır.
***
İnci gəldiyini deyir hər kəsə,
Bir gün qonaq gəlir qrup yoldaşı.
Etdiyi əməli səhv görmür nəsə,
Ona şərik olur köhnə sirdaşı.
Aysel Azərenerjidə çalışır
Aylıq maaşı da onun pis deyil.
İncinin fikri dətamam qarışır,
O, da işləməyə saldıqca meyil.
Aysel deyir, ‐ gəl səni də aparaq,
Yanımızda işləyərsən hər zaman.
Qoy səni bu yoxsulluqdan qurtaraq,
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Ulu Tanrı verər bizlərə aman.
İnci razı olmur nə edirsə də,
Bilir Araz buna icazə verməz.
Bir az nəm‐nüm edib “hə” deyirsə də,
Qorxur Araz onu anlaya bilməz.
Aysel tez zəng edir, həyat yoldaşı
Seymura bunları açıb danışır.
Seymura da kömək durur qardaşı,
Beləcə üçü də işə qarışır.
Zinur qardaşına sonra zəng edir,
Deyir, boş bircə yer qalıbdı ona.
Bir qız burdan köçüb Bakıya gedir,
İşləri üç günə çatacaq sona.
Seymur xəbər verir o an Ayselə,
Olanları bir‐bir ona yetirir.
Söyləyir, bu fürsət ta olmaz belə,
Bunları danışıb sözün bitirir.
İnci deyir, vallahi sevdiyimdən,
Onun sözün iki edə bilmərəm.
Hələ ki, bir cavab gözləmə məndən,
Arazdan xəlvəti söz verəmmərəm.
Aysel də söyləyir İnciyə bu an, ‐
İndi bu nə demək olur sirdaşım?
Bax, hansı dövrandı, bax hansı zaman,
Gör nə olub tələbəlik yoldaşım.
Gəl köhnə tanış tək qulaq ver mənə,
Ərinin ipini tam buraxma sən.
Bir ucun saxla ki, əlində yenə,
Zərurət yaransa çəkə biləsən.
Özünü aşağı tutma heç zaman,
Çalış ki, sözünü yerə salmasın.
Bərabər rəqabət apar ki, hər an,
Ortada inciklik heç vaxt olmasın
Axı Arazın da fərli işi yox,
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Bu yolla ailə saxlamaq olar?
Dediyi hər sözə əməl etmə çox,
Bir də görərsən ki, o da qudurar.
Əgər qısqanırsa özgəyə səni,
Deməli yox olub artıq inamı.
Seymur da arada qısqanır məni,
Ancaq o qədər də olmur davamı.
Sən də danış Araz ilə bu gecə,
Gedək həll eyləyək bu işi səhər.
Daha mən bilmirəm edirsən necə,
Yola gətirirsən onu birtəhər.
Aysel sağollaşıb evinə gedir,
İncini sonacan başa salaraq.
Birtəhər o qızı tam tənbeh edir,
Ən yaxın rəfiqə, sirdaş olaraq.
İnci çox hərləyir fikri başında,
Ayselin dediyin yadına salır.
Axı, rəvadımı bu gənc yaşında
Bir ömrü boş evdə müqəvva qalır.
İndidən üşütmə düşür canına,
İşləmək həvəsi oyanır onda.
Baxır səssiz‐səssiz o dörd yanına,
Bir qəti qərara gələrək sonda.
Qərar verir o, beynində beləcə,
Araza bunları açıb söyləsin.
Onunçün də axşamacan eləcə,
İçində ram edib saxlayır səsin.
Axşam olur Araz çox yorğun‐arğın,
Toz‐torpaq içində evinə gəlir.
İnci də fikirli həm də ki, dalğın,
Əri də bunları o an hiss edir.
İncidən fikirli olmağın sorur,
Cavabı, ‐ işləmək istəyirəm mən.
Araz da bir anlıq sakitcə durur,
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Deyir ki, yanımda işləyərsən sən.
Palçıq qarışdırıb, divar hörərsən,
Mən də səliqəli suvaq çəkərəm.
Çox asan bir işdi özün görərsən,
Sonda ölçüləri ölçüb biçərəm .
Yox, bu çətin olar bir az səninçün,
Ondansa gəl səni rəngsaz eyləyim.
Daha rahat olar inan mənimçün,
Darıxmaram işin sonun gözləyim.
İnci də söyləyir, ‐Araza bu an,
Gəl, indi sən məni heç ələ salma
Evdə oturmağı eyləmə güman,
Boş yerə beynində heç fikir qurma.
Dörd il əziyyətlə təhsil almışam,
Əlimdə gül kimi bax diplomum var.
İndi də çuval tək evdə qalmışam,
Artıq divarlar da mənə gəlir dar.
Mən də istəyirəm çöl üzü görmək.
Yoxsa nə fərq edir bura gəlməyim?
Özüm istəyirəm səhv‐düzü görmək,
Yadımdan tam çıxıb deyib gülməyim.
Araz qayıdır ki, nə olub sənə,
Səhər bunlar heç yadında deyildi.
Onda gəl sən yaxşı qulaq as mənə,
İşləmək istəyin xülya‐meyildi.
Gəzmək istəyirsən bu çöl, bu da sən,
Nə zaman istəsən çıxa bilərsən.
Səni divarlara tapşırmıram mən,
Bilirəm, gəzməyi sən çox sevirsən.
Vallah, qısqanmıram səni heç kəsə,
Heç zaman da şübhə edən deyiləm.
De, bəlkə qulağın düşübdü səsə,
Çəkərəm nazını, beləysə nə qəm.
Bir bax ki, halıma gör mən necəyəm,
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Kim istər bu cürə həyat sürməyi?
Toz‐torpaq içində hər gün beləyəm,
Bax əslində, mən unutdum gülməyi.
İnci dedi, ‐ mənim dərdim bu deyil,
Qırmızı diplomum bax evdə yatır.
Gəzməyə heç zaman salmaram meyil,
Arzular qəlbimdə günbəgün batır.
Evə gəlməyinə peşmandır Araz,
Yaxşı, get işlə deyir yarına.
İcazə versə də pis olur bir az,
Deyir, ‐ di, get qovuş arzularına...
***
Tez rəfiqəsinə zəng edir İnci,
İcazə aldığın söyləyir ona.
Həddindən çox idi onun sevinci
Elə bil anbaan gəlir o, cana.
Səhər Aysel bir də gəlir onlara,
Deyir, ‐ gördün heç də deyilmiş çətin.
Az qala salmışdın qəlbinə yara,
Araza çoxaldı, artdı hörmətim.
Sadəcə cəsarət yox idi buna,
Keçib qarşısına deyəsən sözü.
Başında çox möhlət vermişdin ona,
O da xoşlanırdı bunlardan düzü.
Söhbət edib beləcə iki yoldaş,
Qalxıb yerlərindən düşürlər yola.
İnci də qəlbinə sıxaraq bir daş,
Allaha yalvarır, ‐ kaş, uğur ola.
***
Zinur kömək edir onlara yaman,
İşin hamısını özü həll edir.
İncini qoymayır gözündən bir an,
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Sənəd toplamağa hər yana gedir.
Beləcə İncinin işi alınır,
Açılır önündə sanki gül‐çiçək.
İndi o, özünü çox xoşbəxt sanır,
Döyünür köksündə sevinclə ürək.
Axşam üstü evə qayıdan İnci,
Telefonu çantasından götürür.
Tələsik Gülçini yığır birinci,
Xəbərləri bir‐bir kəndə ötürür.
Sonra da Araza zəng edib axır,
Təşəkkür eyləyir ona yenidən.
Sevincdən İncinin gözləri axır,
Deyir, ‐bir də sevdim səni bilginən.
Axşam Araz işdən evə gələndə,
Yolda alır bir dəstə gül‐çiçəyi.
Qapıdan içəri keçib girəndə
Az qalır İncinin dursun ürəyi...
Anlar ötüb keçir yenə su kimi,
İnci artıq öz işinə başlayır.
İş yerində o incitmir heç kimi,
Mehriban‐mehriban günlərin sayır.
Ürəyin döyüntüsü
Bir dəqiq məlumat olmasa hələ,
Ana olacağın güman edir o.
Müayinə olmağa getməsə belə,
Ürəyinin döyüntüsün güdür o.
Axır iş yoldaşı Süsənlə İnci,
Bunu dəqiq öyrənmək istəyirlər.
Olur müayinə, artır sevinci,
Sonra isə cavabı gözləyirlər.
Həkim təbrik edir, İncini o an,
Deyir, o, tezliklə ana olacaq.
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Özü anlayır ki, bir xeyli zaman,
Yuxusu qaçacaq, rəngi solacaq.
Ona xeyir‐dua verincə, İnci
Quştək qanadlanıb uçmaq istəyir.
Nə yerə, nə göyə sığmır sevinci,
Arazı oxşayıb qucmaq istəyir...
İnci şad xəbərlə dönür geriyə
Aləmə sığmayır sevinci yenə.
Çevrilir pəriyə, dönür mələyə,
Tanrıya şükr edir o, dönə‐dönə.
Müdrindən icazə alaraq Araz,
Gəlir onu uzaqdan seyr etməyə.
Sakitcə bir küncdə dayanır bir az,
İstəyir işinə dönüb getməyə.
Bu zaman Süsənlə İnci də gəlir
Araz da uzaqdan seçir onları.
İşdə olmadığın o zaman bilir,
Dayanıb izləyir bir az bunları.
Yolda Süsən zəng eyləyib Ayselə,
Hadisəni bir‐bir ona söyləyir.
Aysel də hər kəsə yayıbdı belə,
Hamı səbirsizdi onu gözləyir.
Dəhlizlə içəri girəndə bu an,
Görüb qarşılayır Zinur onları.
Arazın qəlbi də ta olur talan,
Qısqanır beləcə o nazlı yarı.
Əlini İncinin çiyninə qoyub,
Ensiz pilləkənlə yuxarı çıxır.
Araz da qəlbini soğan tək soyub,
Soyuq baxışlarla dalıyca baxır.
İndi onun qəlbi bir daş kimidi,
Bütün bu olanlar boynunu bükür.
Zinur da İnciyə qardaş kimidi,
Arazsa bunları səhv başa düşür.
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O günü ta işə qayıtmır daha,
Onun evə gəlməyini gözləyir.
İnciyə bu anlar gələcək baha,
Hələ ki, sirrini Gülçinə deyir.
Xəbərdən sevinir anası Gülər,
Yağış tək yağdırır xeyir‐duasın.
Nadir də bunları o zaman bilər,
Təbrik eyləməyir ancaq balasın.
Hələ ki qızına küskündü ata,
Kədər‐qəm içində keçir hər günü.
Hərdən dərdli‐dərdli baxır həyata,
Kəsilir arabir avazı ünü...
Dünyanın sürpriz hədiyyəsi
İş zamanı bitdikdən sonra, axır
İnci ordan düz evinə yollanır.
Arazsa hirs ilə aynadan baxır,
Yoldaşını o, xəyanətkar sanır.
Qapıdan içəri qızgirən kimi,
Araz iki əlli yapışır ondan.
Sanki tanımırdı daha heç kimi,
İnci də ta heç nə anlamır bundan.
Daha işləməyə qoymaram səni,
Deyərək, qışqırır qızın üstünə.
Tam rüsvay eylədin hər yanda məni
Söyləyib, dayanır qızın qəsdinə.
Artıq bununla da hirsi soyumur,
Silləsi iz salır qızın üzündə.
Qəlbindən səs gəlir,bir az dayan, dur
Qaralır bir anda dünya gözündə.
Bir anlıq özünü itirən Araz,
Ömründə ən böyük səhvə yol verir.
İnci döşəməyə sərilib bir az,
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Sonra olanları qayıdıb deyir.
Kor peşman halında Araz dursa da
İncinin gözündə dönmüşdü yada
Çətinliklə o ailə qursa da
Dağ boyda sevgini vermişdi bada
Artıq qəlbindəki vicdanın səsi,
Qulağı kar etmək həddinə çatır.
Bir ömür boyunca sevdiyi kəsi,
Qısqanc duyğulara bir anda satır...
***
Elə bil üstündən dəli yel əsdi,
Sakitcə baxırdı etdiyi səhvə.
Özünün qılıncı özünü kəsdi,
Elə bil vermişdi dərd ona töhfə
Çırpınırdı öz‐özünə yerində,
Ancaq son peşmanlıq bir fayda verməz.
O yaxşı bilirdi günün birində,
İnci bu silləni unuda bilməz.
Onunçün tərk edir ta evi bu an,
Özü su tökərək öz ocağına.
Bəlkə son görüşlə ayrıldı burdan,
Körpəni almadan o, qucağına.
İnci də durmayıb hələ ki yerdən,
Bu ona həyatın bir hiyləsidi.
Bəlkə xoş gün üçün qayıdıb birdən,
Dünyanın surpriz hədiyyəsidi...
***
Araz bilmir hara yollansın o gün
Axırda gecəkən kəndinə dönür.
Məcnun tək çöllərə salınmış sürgün,
Su düşmüş ocaq tək bir anda sönür.
İndi o, beynində min xəyal qurur,
133

Ancaq bircə qırıq cəsarəti yox.
Şeytan da işləri bir anda burur,
Tez‐tez lənətləyir Araz onu çox.
Kaş ki, getməz idim o gün oraya,
Özüm quyu qazdım, özüm də düşdüm.
Yol verdim köksümdə qanlı yaraya,
Özüm əməlimlə boynumu bükdüm.
İndi nə cür baxım onun üzünə,
Etdiyim əməldən olmuşam qəmgin.
Kaş qulaq asaydım əvvəl sözünə,
Sonrası heç belə olmazdı yəqin.
Həyatda aldığı ən xoş xəbəri,
Araz gözyaşıyla keçirir belə.
Arada yox idi sevgi çəpəri,
Bir şimşək vurmaqla yanmışdı elə.
İnci də dağılmış bir bina kimi,
Hələ toparlana bilmirdi heç də.
Anlamır günahkar sanacaq kimi,
Dünyada keçilməz bu keçməkeçdə.
Ağlamaqdan gözünə qan gəlmişdi,
Heç cürə əfv edə bilmir Arazı.
Bunları özünün səhvi bilmişdi,
Atasın sözünə baxardı azı.
Xatırlayır atasının sözünü,
Kaş, qulaq asardım, deyə, ‐ söyləyir.
Gözyaşına həbs eləyir gözünü,
Keçmişin dalınca baxıb gözləyir.
Artıq peşmançılıq çəkir İnci də,
Belə az müddətdə olanlar üçün.
Daha heç duymurdu o, sevinci də,
Darıxır əl çatmır, xoş anlar üçün.
Deyinir elə hey özü‐özünə,
Tək‐tənha otaqda o üsyan edir.
Hərdənbir qaranlıq çökür gözünə,
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Bu an rəfiqəsi Aysel zəng edir.
Pis halda eşidir İncinin səsin,
Bilir rəfiqəsi düşübdü dara.
Hərdən öz içinə çəkir nəfəsin,
Bilir ki, dərd onu sıxıb divara.
Çalışır bir ara könlünü alsın,
Ancaq bu o qədər asan deyildi.
İstəyir İnci də olarda qalsın,
Arazın etdiyin təxmin bilirdi.
Ancaq heç ağlına gəlməzdi daha,
Gəlib iş yerində izləsin onu.
Ümidi var idi bircə sabaha,
Onacan tam bitər hicranın sonu.
Sanırdı sözləri çəp gəlib yəqin,
Ağlına gəlməzdi belə olacaq.
İncinin səsini eşidib qəmgin,
Deyir Araz könlün daha alacaq.
Sonradan olanı dəqiq anlayır,
Arazı əfv etmir olanlar üçün.
İncini təzədən durub danlayır
Araza qoşulub getdiyi üçün...
***
Məhəbbət yalnız bir sözdən ibarət,
Sevməksə bir xəyal dünyası imiş.
Aşiqlər kərəm tək közdən ibarət,
Ürəksə bir saman tayası imiş.
İndiki zamana lazımlı deyil,
Nə sevgi, nə aşiq, nə də ki, ürək.
Boş yerə ta heç kəs salmasın meyil,
Üçün də arxivə tullamaq gərək.
İndi məhəbbəti pul əvəz edir,
O bacardığını ürək bacarmır.
Keçilməz yollardan o, keçib gedir,
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Onsuz heç bir aşiq məqsədə varmır.
Aradan ötüşür kiçik bir zaman,
İnci öz işinə qayıdır yenə.
Yanında dolanır dostları hər an,
Amma bu təsəlli olmur gəlinə.
Hələ qan sızırdı təzə yaradan,
Onunçün ağrısı dözülməz idi.
Düzdü, dayaq durdu ona yaradan,
Yenə ipə‐sapa düzülməz idi.
***
Arazın Ağdaşa təkcə dönməsi,
Kənddə söz‐söhbətə səbəb olmuşdu
Qəfildən göylərdən yerə enməsi,
Qeybət olub çox ağıza dolmuşdu.
Qapıya‐bacaya çıxmayan Araz,
Şübhə doğururdu hər kəsdə yaman.
O, yalnız düşünmək istədi bir az,
Ancaq alınmadı, çox yalnış zaman.
Çoxu pis danışır İnci barədə,
Guya ki Araza xəyanət edib.
Yolundan eyləyib onu bir gədə,
Onunçün ərini tərk edib gedib.
Axırda Arazın qonşusu Elmar,
Uşaqlıq dostunun evinə gəldi.
Ona tam söylədi söz‐söhbət nə var,
Arazın qaməti bir az dikəldi.
İki dost çayçıya yollanır o an,
Məsələni kökündən həll etməyə.
Hirsindən gözləri qıyıldı yaman,
Ta istəyir burdan təmiz getməyə.
Çathaçatda öz gözləriylə görür,
Əhməd kişi İnci haqda nə deyir.
Arazı görənlər sakitcə dönür,
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Arazsa hələ ki, eyləyir seyr.
Ancaq ki, sonacan ta dözə bilmir,
Sıçrayış edərək yapışır ondan.
Əhmədsə dilinə söz düzə bilmir,
Vəziyyət daha da qarışır bundan.
Yumruqlar başlayır görməyə işi,
Heç kəs də ayıra bilmirdi qəti.
Əhmədin torpağa düşür bir dişi,
Şişmiş dodağının, qaralır əti.
Bir təhər aralar düzələn kimi,
Araz danışmağa başlayır elə.
Nə sözlər yaratdız mən gələn kimi,
Boşboğaz görmədim sizin tək belə.
Evi satmaq üçün qayıtdım bura,
İşimi bitirib dönüb gedəcəm.
Burdan çox rahatdı bizimçün ora,
Onunçün buranı ta tərk edəcəm.
Sözünü bitirib Araz hirs ilə,
Elmarla ikisi düz evə gedir.
Yolda danışırlar gələn bir ilə
Elmar da şəhərə daha köç edir.
Kənddəki söz‐söhbət İnciyə çatır,
Gülçin zəng eyləyib danışır bunu.
Söyləyir Araz da evini satır,
Gəl bunu etməyə sən qoyma onu.
İnci də boylanır o yan, bu yana,
Deyir zəng eyləyib danışım bir az.
Ancaq qürurundan deməyir ona,
Arazın əməlin əfv etmək olmaz.
Çoxunun yanında boynunu büküb,
Qürurun qırıbdı bir dəfə əri.
Qara gözlərinə qaranlıq çöküb,
Çətin ki, quruya ta kirpikləri.
Getdikcə üzülür təmamən gəlin,
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Olanları heç unuda bilməyir.
Yəqin ki, ovunar günlərin birin,
Ancaq nəm gözünü hələ silməyir...
Sonrakı peşmançılıq
Araz bir gün kor‐peşman dönür evə,
Üzr istəyir o, bir daha yarından.
Deyir, ‐ bəlkə onu təkrarən sevə
Əsər qalmaz bir də ötən yaradan.
Təzə gəlin “yox” söyləyir Araza,
Deyir, qəlbim səndən yaman incidi.
Sənə qarşı inamım enib aza,
Bu sən Araz, bu da həmin İncidi.
Bəs, nə oldu, nəyə görə qayıtdın?
Məgər məni tərk eləyib getmisən.
Yenə gəlib köhnə dərdi ayıtdın,
Mənlik deyil özün günah etmisən.
Araz bilmir günahın yusun necə,
Bütün ömrü küsülü olmaz axı.
Arzu edir təki barışsın bircə,
Gözdən uzaq ürəkdə qalmaz axı...
***
Artıq İnci kənddə olanı bilir,
Kimlər onun haqda nələr danışır.
Onunçün Arazı təmamən silir,
Ancaq ki, həyatı başına aşır.
Atası ömürlük köçür şəhərə,
Hamısı bir yerdə yaşayır yenə.
Heç kəs qayıtmayır kəndə bir kərə,
Bir daha boylanmır onlar ötənə.
Nadir ata kənddəki evin satıb,
Şəhərdən təzə bir ev alır artıq.
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Ötən pis günlərin geridə atıb,
Burda yeni işə ucalır artıq.
Arazın bir kərə səhv eyləməsi,
İncinin adına ləkə gətirir.
Onu bərk döyərək çıxıb getməsi,
Bu cavan sevgini tamam bitirir.
İnci uzaqlaşır tamam Arazdan,
Beynindən tam silir məhəbbətini.
Xatirə saxlamır daha o yazdan,
Bir də yada salmır səadətini...
Onlar boşanaraq aralanırlar,
Bir daha qovuşmaq mümkün olmayır.
Bunu da bir tale qismət sanırlar,
Bir daha qəlblərə sevgi dolmayır.
Gülçinsə təhsilin burda bitirib,
Bir ali məktəbə o qəbul olur.
Yaradan qisməti yaxşı yetirib
Onun saf qəlbinə saf sevgi dolur.
Ata‐anasından razılıq alıb,
Qonşu oğlu ilə ailə qurur.
O da atasına ta qonşu olub,
Bir yerdə oturub, bir yerdə durur.
İnci də dünyaya gətirmiş artıq
Jalə adlı ilk körpə övladını.
Tanrı xoşbəxtliyin yetirir artıq,
Ülvi analığın dadır dadını...
Aradan çox böyük bir zaman keçib,
Jalə daha çatıb yeddi yaşına.
İncinin ömründən neçə an keçib,
Hey dözüb taleyin soyuq qışına...
Təzədən ailə qurubdu İnci,
Atasının xeyir‐duası ilə.
Misgili yox olub, artıb sevinci,
O səhvə yol vermir ta bilə‐bilə.
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Arazsa qızın
nı çox gec‐gecc görür,
Dəyişib həy
yatı təmamən onun.
Bəzən qism
mətinə acıqlı gülür,
Heç belə billmirdi qisməttin sonun.
Heç zaman ailə qurmayırr daha,
ünü günahkarr bilir.
Həmişə özü
Ta onun üm
midi yoxdur saabaha,
Nə könlü aççılır, nə üzü gü
ülür.
Ey azad ölk
kənin azad övlladı,
Ulu Tanrım
m səni yetirdi mənə.
Bir az da yü
üksəldi şairlik
k adı,
Bununçün minnətdar
m
olu
uram sənə.
iyul, 2010
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DAŞ
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Qardaş haq
qqında
Ata əvəzidirr, ana varıdır,,
Evin dirəyid
dir hər zaman
n qardaş.
O insan dün
nyanın bəxtiyarıdır,
Onun gərəy
yidir hər zamaan qardaş.
Yanar bir occaqdır, sönmə
əz heç zaman,
Hər kəs onu
un ocağına yığğışar.
Yaxşı qardaaş elə atadır hər
h an,
Bu isməti qorumağa çalışşar.
Kimin ki, həəyatda qardaşşı varsa,
Demirəm dü
ünyanın bəxtiyarıdı.
Kimin ki, qaardaşı yaxşı olarsa,
Bax, o kəs həyatda
h
demə
ək yarıdı.
Çünki bu haamıya olmayırr qismət,
Eləsi var ilk
k çağından yaxxşıdı.
Heç də hər qardaşda olm
mayır ismət,
Olmaması olmağından
o
yaaxşıdı.
Qardaş var ki, çatışmayırr bir taxtı,
y
Ancaq yolu naşükürlük yoludu.
Qardaş var ki, rəvan olsaa da baxtı,
Bacısının, qardaşının
q
qulludu.
Kimdir qard
daş əvvəl tanııyın onu,
Sonra da hö
önkürtüylə ağğlamayın.
Bilmək olm
mur nə əvvəlin
n, nə sonun,
Bu dünyayaa heç güvən bağlamayın.
b
Ey insanlar,, bu dünyanın
n dərdi çox,
Daşlaşırıq hər
h gecəsi, gün
ndüzü.
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Daşların da adamlardan fərqi yox,
Onlar kimi cilidlənir insan üzü.
Əsərin başlığı
Bir vaxtlar əlçatmaz uzaq bir eldə,
Səxalət içində vardı üç qardaş.
Onların söhbəti gəzərdi dildə,
Yalnız bel‐kürəkdi onlara yoldaş.
Tərəvəz əkməklə ömür sürürlər,
Geri dönürdülər ta gecə yarı.
Onlar nə güzəran, nə gün görürlər
Çox ağır keçirdi hər bir anları...
Tərəvəz təmamən yetişən zaman,
Aparıb şəhərdə satırlar onu.
Pulları götürüb dönürlər o an,
Beləcə çatırdı zəhmətin sonu.
Ancaq ki, yenə də dinc dayanmırlar,
Bir daha işlərə davam edirlər.
Sübh çağı yuxudan tez oyanırlar,
Axşam da tarladan gecə gedirlər.
Öyrəşmişlər artıq belə yaşama,
Əziyyətlə işləyirlər tarlada.
Evdə ataları olsa da, amma
Qocalıqdan ömrü gedibdi bada.
Şahmar kişi bütün günü daxmada
Oğulların qayıtmasın gözləyir.
O da çalışıbdı hər vaxt tarlada,
İndi də bir küncdə durub dincəlir.
Qardaşların bircə arzusu vardı, ‐
Var‐dövlətə, zənginliyə qovuşmaq.
Bu həyat onlarçün yamanca dardı,
Çox çətindi kasıblıqla vuruşmaq.
Təmiz üst‐baş, təzə paltar keçirdi
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Hər zaman onların kiçik qəlbindən.
Zalım dövran qanlarını içirdi,
Qardaşların yerə sığmaz dərdindən.
Bir savadlı yoxdu hər şeyə ramən
İkisinin cüzi savadı vardı.
Ən kiçiyi savadsızdı təmamən,
Kim deyə bilər ki, o, bəxtiyardı?
Nəhərif tanıyır, nə də ki, rəqəm
Adını yazmağı bilməyir fağır.
Bununçün yamanca çəkirdi dərd‐qəm,
Bu tale onunçün gəlirdi ağır.
Qardaşların lovğalıq var canında,
Hər sözünə lağ eyləyib gülürlər.
Savadsızdı onun üçün yanında
Özlərini alim kimi görürlər.
Böyük qardaş Əsəd çevikdi bir az,
Ortancılsa, Qüdrət yaman bic idi.
Nüsrət isə bir az ağıldan dayaz,
Bir az da ki, avam idi, gic idi.
Qardaşları pis davranırlar ona,
Elə bil ki, əllərində nökərdi.
Heç Nüsrət də narazı deyil buna,
Kim nə desə söz demədən edərdi.
Qoca Şahmar övladların içində,
Ən kiçiyi daha da çox sevərdi.
Nüsrət də ki, gah tarlada, biçində,
Gah da qaçıb atasına dəyərdi.
Bu məhəbbət xoş gəlmirdi hər kəsə,
İki qardaş pis olurdular buna.
Paxıllıqdan onlar verib səs‐səsə,
Əlbir olub şər atırdılar ona.
Ataları anlayanda hiyləni,
Əsəbləşib hey özündən çıxırdı.
Övladların belə kinliyi yəni
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Günü‐gündən onu tamam yıxırdı.
Qardaşların əməllərin görsə də,
Nüsrət yenə pis olmurdu onlara.
Ürəyinə qəm tellərin hörsə də,
Böyük hörmət bəsləyirdi bunlara.
Yox idi qəlbində heç kəsə kini,
Hiylə nədi, kələk nədi, bilməzdi.
Saf idi könlü də bir büllur kimi,
Yamanlığı, yaltaqlığı sevməzdi.
Qara buludlara bənzər gözləri,
Qələm kimi nazik qaşı var idi.
Ağır yükə tab gətirir dizləri,
Onun cəmi on beş yaşı var idi.
Lakin boy‐buxunlu güclü, qüvvəli
Aslan kimi bir oğuldu bu Nüsrət.
Onun yaman bacarıqlıydı əli,
Ancaq şirin sözə qalmışdı həsrət.
Qardaşları çox böyük idi ondan,
Ancaq gücə baxsaq o qədər də yox.
Qol gücü edərdi Əsədlə hər an,
Nüsrət də heç ona güc etmirdi çox.
Sakit bir güc ilə o da hər zaman,
Vurardı qardaşın biləyin yerə,
Əsəd isə əsəbləşərək o an,
Həmişə özündən çıxardı belə.
Bir günü tarlada Nüsrət tək qalır,
Yorğun‐arğın işləyirdi hələ ki.
Birdən papağını o yerə salır,
Bu da ona uğur verir belə ki.
Əyiləndə onu götürmək üçün
Gözləri torpaqda üzüyə dəyir.
Sanki yorğunluğu çıxmışdı bütün,
Əl açıb Allaha min dua deyir.
Üzərində oyma naxış izləri,
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Noxud boyda iri brilyant qaşı.
Həyəcandan titrəyirdi dizləri,
Sevincindən tamam itmişdi başı.
Qızıl üzük elə bil bir incidi
Gözəlliyi heyran edir hər kəsi.
O Nüsrətin qəlbinin sevincidi
Yazıq onu görüb tutulur səsi.
Bu vaxt qardaşları tarlaya gəlir,
O da tez üzüyü cibinə atır.
Anlamırlar burda nələr baş verir,
Onunçün hər biri işinə baxır.
Hələ görüləsi çox işlər vardı,
Məhsulun yetişən bir anı idi.
Beləcə vaxtlar da bir azcıq dardı,
İşlərin ən yorğun zamanı idi.
Üç qardaş düz axşam düşənə kimi
Dayanmadan işləyirlər eləcə.
Dəli külək qət edəmmir heç kimi,
Sona kimi dayanırlar beləcə.
Evlərinə qayıdanda qardaşlar,
Yorğunluq onlara güc gəldi yaman.
Nüsrətdə də tamam ayrı təlaş var,
Sanki qəlbi duracaqdı bu zaman.
Qüdrət burda şübhə eləyir yenə,
Hələ anlamırdı nə ola bilər.
Axırda soruşur, ‐ nə olub sənə
Dəli qəlbin birdən kimisə sevər.
Gizli saxlayarsan deməzsən bizə
Deyəsən xəlvəti işlər görürsən
Əvvəl‐axır rast gələcəm bu izə,
Görək onda nəyə baxıb gülürsən.
Nüsrət isə bir söz belə söyləmir,
Sakitcə başını aşağı dikir.
Yuxunun da gəlməsini gözləmir,
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Ehmalca duraraq yatağa keçir.
Səhəri gün yenə üçü də durur,
Yemək yeyib tarlaya yollanırlar.
Külək oraları tam alt‐üst qoyur,
Qardaşlar da od tutub odlanırlar.
Düzdü ziyan dəyməyibdi o qədər,
Ancaq yenə əziyyət yerə düşüb.
Bir günün zəhməti gedibdi hədər,
Hər üçü dururlar boynunu büküb.
Qalxıb işə başlayırlar bir daha,
Heç macal tapmırlar bir an durmağa.
O külək gəlmişdi bunlara baha,
Çalışırlar işi başdan qurmağa.
Əsəd çox bezərək dayanır işdən,
Lakin heç başqacür əlacı yoxdu.
Yenə də çörəyin qazanır işdən,
Beynində xəyalı, röyası çoxdu.
Birdən var‐dövlətə qovuşmaq üçün,
Ən qısa yolları arayırdı o.
Hətta bu yolda da vuruşmaq üçün,
Hər anı can‐başla tam hazırdı o.
Qüdrət də heç ondan geri qalmırdı,
Onun üçün vacib idi var‐dövlət.
O gün olmaz bu xəyala dalmırdı,
İstəyir bu yolda qazansın hörmət.
İki qardaş bu tipli insan idi,
Bütün günü budu onların dərdi.
Fikirləri onlara pünhan idi,
Ancaq yar olmağa çatmırdı həddi
Nüsrət isə tam fərqlidi onlardan,
Düşünməzdi var‐dövləti bir kərə.
Deyərdi ki, yoldaş olmaz bunlardan,
Atın getsin şan‐şöhrəti bir kərə.
Bilirdi ki, savadsızdı hər biri,
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Onunçün də yerləri də buradı.
Görəndə əlində qabarı, kiri
Buna görə ürəyi də yaradı.
Axşam evə qayıdan zaman onlar,
Nüsrət xurcununda nəyəsə baxdı.
Artıq belə şübhələnirlər bunlar,
Lakin az keçməmiş tam yaddan çıxdı.
Kiçik qardaş səhər ayrılır evdən,
Qardaşları onun xurcunun alır.
İçinə baxanda donurlar birdən,
Qüdrət həyəcandan xurcunu salır.
Yerə düşən xurcunun ön cibindən,
Üzük yuvarlanıb bir küncə düşür.
Elə bil ki, bir quyunun dibindən,
Göylərdə qərq olan anlar ötüşür.
İnanmırlar gözlərinə bu zaman,
İkisi də sevincindən uçurlar.
Azadlıq günüydü onlara bu an,
Günəş kimi min bir şəfəq saçırlar.
Qüdrət gülə‐gülə qayıdıb deyir,
Çıxdıq azadlığa, qardaş, min şükür.
Tarlada işləmək bizimçün deyil,
Sevincindən qanlı gözyaşı tökür.
Əsəd isə deyir, bir az sakit ol,
Nüsrət bunu gizlədirdi nə vaxdı.
Ta indi bizdədi bu uğurlu yol,
Onun xəyanəti qəlbimi yaxdı.
Heç nə demə ta hələ ki, sən ona,
Gedək tərəvəzi toplayaq bu gün.
Planımız sabah çatacaq sona,
Edərik pis ömrü taledən sürgün.
Sabah biz şəhərə çatarkən qəti,
Tərəvəzi dəyər‐dəyməz satarıq.
Sonra da üzüyü satib xəlvəti,
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Nüsrəti də orda qoyub qaçarıq.
Yoxsa ki, duyarsa bu işimizdən,
Gəlib atamıza xəbər verəcək.
Sərvət də çıxacaq ta əlimizdən,
Xeyrini biz deyil yadlar görəcək.
Razılaşıb iki qardaş eləcə,
Üzüyü də ta qoyurlar yerinə.
Tez tarlaya yollanaraq beləcə,
And içib söz verirlər bir‐birinə.
Nüsrət isə olanlardan xəbərsiz,
Təkbaşına çalışırdı yenə də.
Atasın qəlbində salsa da bir iz,
Nisgilini daşıyırdı sinədə.
Həmin günü yığıb bütün tarlanı,
Arabaya doldururlar hamısın.
Ömürdən qiymətli bilib bu anı,
Keçirirlər orda günün yarısın.
Gecə yarı ta qayıdanda evə,
Hamı yatağına bir təhər çıxır.
Nüsrət də görəndə yatıbdı hərə
Ehmalca çıxarıb üzüyə baxır.
O, beləcə yuxuya gedən kimi,
Xurcundan üzüyü Əsəd götürdü.
Nüsrət də azacıq hiss edən kimi
Xəlvətcə Qüdrətə onu ötürdü.
Ancaq Nüsrət yuxulu idi hələ,
Üzünü divara çevirib yatır.
Bilməz idi ona qurmuşlar tələ,
Beləliklə getmək vaxtı da çatır.
Xurcun atıb çiyinlərinə bu an,
Üç qardaş beləcə düşürlər yola.
Ataları dua edir bu zaman,
Allaha əmanət, iş uğur ola.
Səhər‐səhər sübh çağında bazara,
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Tam vaxtında gəlib çatırlar onlar.
Hələ ki, qarışıq görünür ara,
Artıq öz yerlərin alırlar bunlar.
Bir az keçir, saray əyyamın biri,
Gəlib açıq elan edir bazarı.
Qoyun‐keçi ordaca diri‐diri
Kəsilib satılır, yoxsa azarı...
Bütün bura sultana məxsus idi,
Onunçündə sərt qaydalar qoymuşdu.
Kimsəni burada aldatsa biri,
Demək artıq yaşamaqdan doymuşdu.
Heç bir kəsdən vergi alan yox idi,
Əvəzində saflıq tələb olunur.
Xalqın buna təlabatı çox idi,
Onunçün də bazar ciddi qorunur.
Qardaşlar da tərəvəzlərin burda,
Ən aşağı bir qiymətdən satırlar.
Sonra da dolaşıb gəzərək orda,
Lazım olan bir məkana çatırlar.
Burda böyük qul bazarı var idi,
Tək onları saray üçün satırlar.
Bu Qüdrətin ürəyinə yar idi,
Tezxurcunu arabaya atırlar.
Nüsrəti orada yalnız qoyaraq,
Əyyam ilə danışmağa gedirlər.
Xeylicə yazığı almışdı maraq,
Qardaşları bilmirdi nə edirlər.
Onlar əyyam ilə danışıb xəlvət,
Nüsrəti qul kimi ona verirlər.
Əsəd ilə əl‐ələ sıxıb Qüdrət,
İşlərini bu cür sona verirlər.
Deyirlər ki, o üzük bizə qaldı,
Bundan sonra gedək onu satmağa.
Elə ki, onu da birisi aldı,
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Başlayarıq kefi‐kefə qatmağa.
Atamızın heç xəbəri olmasın,
Aramızda bölüşərik sərvəti.
Bizə qarşı kin qəlbinə dolmasın,
Həm də ziyan etməsin var‐dövləti.
Ölənəcən gəzərik, kef çəkərik,
Tarlanı da satarıq, getsin o da.
İndən sonra daha nəyi əkərik,
Özümüzü yorub salırıq oda.
Qardaşlar söhbətin etdiyi zaman,
Əyyamın əmriylə dörd nəfər gəlir.
Burada dəyişir hadisə o an,
Kiçik qardaş olanları tam bilir.
Nüsrətin qolundan tuturlar bərk‐bərk,
Məcburi çəkirlər irəli onu.
Daha oraları eyləyərək tərk,
Əsədçün yetişir pis günün sonu.
Birdən arabada xurcunu görür,
Üçündən birini götürüb qaçır.
Nüsrətin çiyninə ataraq gülür,
Üzüyün sirrini ordaca açır.
Deyir bizdən gizlədirdin nahaq sən,
Yenə bizə qismət oldu axırda.
İndi gedib satacağam onu mən,
Kasıb idik möhlət doldu axırda.
Nüsrət artıq olanları anlayır,
Hirsindən dayanır azacıq orda.
Ürəyində öz‐özünü danlayır,
Sındırmır özünü, düz durur burda.
Əyyam qoymur o toxunsun kimsəyə,
Nüsrətin əsəbdən dolur gözləri.
Ona bu hiyləni gəlmişdi deyə,
Qardaşına ağır deyir sözləri.
Sən çox alçaq, çox nadürüs, adamsan,
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İndi bildim bu işlər nə deməkdi.
Ancaq bil ki, sən məndən də avamsan,
Üzük sənə iki günlük köməkdi.
Ondan sənə ömürlük yoldaş olmaz,
Zaman keçər yarı yolda qalarsan.
Heç bir sərvət qardaş yerini almaz,
Bu sözümü tez‐tez yada salarsan.
O sözlərin deyib üzün çevirir,
Əyyama söyləyir, hazıram, getdik.
Əsəd sanır ta zamanı devirir,
Qüdrətə söyləyir, biz düzgün etdik.
Nüsrəti saraya aparan kimi,
Ona təmiz, təzə libas verirlər.
Yoxsul görnüşündən qoparan kimi,
İki əyyam gəlib ona deyirlər, ‐
Sultan çağıracaq bir azdan səni,
Ona ehtiramla təzim edərsən.
Xəbərdar edirik bu başdan yəni,
Səhv eyləsən düz zindana gedərsən.
Aradan bir müddət keçəndə zaman,
Sultan həqiqətən çağırır onu.
Nüsrət yaman həyəcanlıydı bu an,
Qorxur sultan cəzalandırar bunu.
O qorxu içində saraya gedir,
Hər kəs ona baxıb edirdi seyr.
Sultan onun həyəcanın hiss edir,
Bir az gülümsəyir sonunda deyir, ‐
Qorxmağa gərək yox, bir az sərbəst ol
Burda səni asıb‐kəsən yoxdu ki!
Hörmət etsən hörmət görərsən bol‐bol,
Bunu qazanmaqçün şansın çoxdu ki!
Sultan bir az Nüsrətə sual verir,
Onun keçmişini öyrənir elə.
Artıq nə gərəksə hamısın bilir,
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Bir az fikirləşib o deyir belə, ‐
İndən sonra tövləm sənə əmanət,
Atlarıma daim qulluq edərsən.
Əgər işdi sən eyləsən xəyanət,
Bax, o zaman cəzanı da görərsən.
Gerisini yəqin özün bilirsən,
Zindan əzabından, uzaq sürgündən.
İndi birbaş sən tövləyə gedirsən,
Öz işinə başlayırsan bu gündən.
***
Əyyam onu tövləylə tanış edib,
Qalacağı otağını göstərir.
Sonra da qayıdıb saraya gedib.
Sultana etdiyin bir‐bir söyləyir.
Nüsrət otağında oturduğu an,
Baxaraq xurcuna xəyala dalır.
Təəssüf hissini keçirir yaman,
Dinmədən yerində elə sus qalır.
Görür ki, bu xurcun onunki deyil,
Əsəd onu tamam dəyişik salıb.
Üzüyə o qədər salıbdı meyil,
Həyəcan ağlını başından alıb.
Nüsrət yaxınlaşıb hey ona baxır,
Pis olub dərindən ah çəkir yaman.
Ehmalca götürüb çiyninə taxır,
Batıb qəm dağına qalır bir zaman.
Təxminən əlini xurcuna salır,
Görsün ki, cibində axı nə varmış.
Bu zaman donaraq yerində qalır,
Sevinci yenidən qəlbinə sarmış.
Üzük orda idi baxır ki, hələ
Sevincindən yerə‐göyə sığammır.
Təsadüf olmayır hər səfər belə,
Nüsrət özün hələ ələ alanmır.
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Görk
Əsədsə bu vaxtlar hey veyil‐veyil,
Şəhərdə Qüdrətlə dolaşır qoşa.
Dünya‐aləm heç veclərinə deyil,
Gördüyü hər şeyə edir tamaşa.
Artıq hava qaralan kimi bir an,
Qızıl bazarına onlar tutur üz.
Sanırlar ki, zəngindilər bu zaman
İşləri bir yolluq gətiribdi düz.
Xurcuna baxanda dünya qaralır,
Dəyişik düşməsi açıq görünür.
Qüdrət də dərindən bir nəfəs alır,
Sonra da əsəblə Əsədə dönür.
Sən nə etdin deyib üstünə gedir,
Yumruqla bir zərbə endirir ona.
Tamah qurbanları ta dava edir,
İkisi də boyanırlar al‐qana.
Axırda da saraya yollanırlar,
Nüsrəti bir daha geri alsınlar.
Çıxış yolun təkcə bunu sanırlar,
Olmasa bu günü burda qalsınlar.
Elə ki, saraya gəlib çatırlar,
Gözətçilər yaxın qoymur onları.
Axırda gecəni çöldə yatırlar,
Səhər olur dinləyən yox bunları.
And‐aman edirlər, olmayır xeyri,
Axırda məcburən geri dönürlər.
Yol qalmayır daha sonraya qeyri,
İkisi də ocaq kimi sönürlər.
Təzədən bazara gəlirlər yenə,
Kor‐peşman, ac‐susuz çox dolanırlar.
Təəssüf hissiylə baxıb dünənə,
Təqsirlərin bir‐birində sanırlar.
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Arabadan götürüb pul kisəsin,
Qardaşlar başlayır onu saymağa.
Bu da diqqətində olur hər kəsin,
Məcbur qalırlar yerinə qoymağa.
Günahkar bilmirlər sansınlar kimi,
Təsəllidi kisə onlara doğru.
Ancaq arabaya qoyana kimi,
Onu da Əsəddən qoparır oğru.
Dərhal qaçsalar da ardınca belə,
Bir kimsə oğruya heç çata bilmir.
Onların gözyaşı ta dönür selə,
Bu yaşı zaman da ovutmur, silmir.
Yenə əlbəyaxa olur qardaşlar,
Artıq danışmağa yumruq başlayır.
Zərbədən göyərib tam şişir başlar,
Arada da bir‐birlərin daşlayır.
Camaat ayırır güclə onları,
Geri gəlib arabaya minirlər.
Dalaşmaqdan tam gəlmişdi sonları,
Çıxış yolun qayıtmaqda bilirlər.
Bir ilin zəhməti tam puça gedir,
Üstəlik əkinə pul da qalmayır.
Həyat da onlara yaman görk edir,
Ciblərində qəpikləri olmayır.
Günəş vurması
Nüsrətin əhvalı yaxşıdı hələ,
O qədər də işləri çətin deyil.
Tez‐tez üzüyünə baxırdı elə,
Yenə də satmağa salmırdı meyil.
Otağı tövlənin yanında idi,
İşləməyə yavaş‐yavaş alışır.
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Zəhmətkeş olması qanında idi,
Taleyiylə yavaş‐yavaş barışır.
Arada vəzir də oraya gəlir,
Görülən işlərə baxır, baş çəkir.
İlk gündən Nüsrətin əməyin sevir,
Etdiyi işləri vaxtında seçir.
Köhnə mehtər haqda danışır ona,
Ondan bir az ehtiyatlı ol deyir.
Bilir ki, o zərər yetirər buna,
Çünki anlayırdı düz insan deyil.
Sultan da biləndə vəzir burdadı,
Qızıyla birlikdə buraya gəlir.
Boylanır görsun ki, atı hardadı,
Tapan kimi bir az oxşayıb minir.
Saray həyətində o yan, bu yana
At belində var‐gəl eyləyir sultan.
Qızı da həvəslə boylanır ona,
Nüsrət də bunları hiss edir o an.
Vəzirlə birlikdə bu vaxt çıxanda,
Görürlər sultan da gəlib buraya.
Sakitcə dayanıb‐durub baxanda,
Bir anlıq sükut da çökür araya.
Birdə sultan öz atından enəndə,
Necədi, ‐ deyərək qızına baxır.
Nüsrət də sultanın qızın görəndə,
Elə bil gözündə ildırım çaxır.
Zalım qızı bir huridi elə bil,
Zülmətlər qənimi Günəşdi adı
Bəlkə də mələkdi, heç insan deyil,
Hüsnüylə cəlb edir doğmanı‐yadı.
Sultan qızı baxır yeni mehtərə,
Görür həyəcandan heykələ dönüb.
Nazlı‐nazlı gülümsəyir bir kərə,
Nüsrətin beyni də təmamən çönüb.
161

Sultan vəziriylə söhbət edərək,
Birlikdə saraya dönürlər daha.
Günəş də onlarla birgə gedərək,
Mehtərə həyatı gətirir baha.
Nüsrət hələ baxır o gedən yola,
Həkk eyləyir surətini eyninə.
Sərsəri tək boylanır sağa‐sola,
Elə bil qan sızır qəfil beyninə.
Bu aralar qardaşlar kəndə çatır,
Şahmar ata gözləyirdi onları.
Çatan kimi Qüdrət aləmi qatır,
Yazıq kişi heç anlamır bunları.
Əsəd deyir Nüsrət aldadıb qaçdı,
Pulları da oğurladı xəlvəti.
Qüdrət isə yalanın üstün açdı,
Dedi məhsul oğurlanıbdı qəti.
Qoca kişi baş açmır bu kələkdən,
Bircə cümlə anlamır bu söhbəti.
İki qardaş danışsalar da bərkdən,
Hərə bir cür eyləyirdi qeybəti.
Axır kişi, ‐ sakit olun söyləyir,
Doğru nədi onu deyin siz mənə.
Hirsli‐hirsli cavabını gözləyir,
Bax burda məsələ qarışır yenə.
Təkrarən söhbətə başlayır Qüdrət,
Deyir işlər əvvəl yaxşı gedirdi.
Hamı işimizə apardı heyrət,
Bazarımız sürətlə dövr edirdi.
Əsədlə mən yorulmuşduq yamanca,
Dedik bir az dolaşarıq bazarı.
Dayanmadan işləyirdik zamanca,
İndi dedik yorğunluq çıxsın barı.
Nüsrət məhsulların yanında qaldı,
Biz də ordan uzaqlaşdıq beləcə.
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Qayıdanda heyrət bizi tam aldı,
Boş araba qalmış idi eləcə.
Nüsrət bütün pulları da götürüb,
Az vaxta oradan uzaqlaşıbdı.
Bircə arabanı bizə ötürüb,
Özüsə təmamən bizdən qaçıbdı.
Şahmar kişi inanmadı bunlara,
Başını yelləyir baxır kənara.
Ancaq ki, diqqətlə baxıb onlara,
Qocaman ürəyi tam olur yara.
Hər birinin gömgöy idi sifəti
Ağızda da qurumuş qan izi var.
Anladıki, dalaşıbdılar qəti,
Ürəyi odlandı etdi ahu‐zar.
Qüdrət görür ata hirslidi yaman,
Müştəriylə dalaşmışıq söylədi.
Yalanları deyən kimi bu zaman,
Atanın silləsi üzünə dəydi.
Qoca ata hirs ilə gəlir dilə.
Deyir, ‐ bəsdi məni ələ saldınız.
Kişisiniz deyin olarmı belə,
Yalan sözü dilinizə aldınız.
Üçcə kəlmə söz dediniz siz mənə,
Heç biri də uyğun gəlmir birinə.
Sizdən son kəs soruşuram mən yenə,
Hanı Nüsrət cavab verin düzünə?
Qardaşları yamanca dərd aparır,
Bilmirlər desinlər hansı yalanı.
Saraydadı, ‐ Əsəd səsin çıxarır,
Ancaq yenə gizli qalır qalanı.
Daha qoca inanmayır onlara,
Asılqandan paltarını götürür.
Görünür ki, qəlbi olubdur yara,
Qaş‐qabağı qəm qatarın süpürür...
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Qapını örtərək daxmadan çıxır,
Qardaşlar arxadan səsləyir onu.
Qoca bir dayanıb geriyə baxır,
Əsəd də saxlamaq istəyir onu.
Ancaq ki, alınmır nə etsə yenə,
Şahmar kişi inadından dönməyir.
Əsəd deyir, ‐ düz dedim inan mənə
Qoca gedir geriyə də çönməyir.
Bu dəfə Qüdrət də dalınca qaçır,
Bir təhər yolundan saxlaya bilir.
Hələ ki, sirlərin bir qismin açır,
Kişi də axırda qayıdıb deyir.‐
Yaxşı onda cavab verin suala
Məgər Nüsrət özü çıxıb gedibdi.
Bəs nədəndi sifətinizdə yara,
Deyin görüm bəs bunu kim edibdi?
Qüdrət deyir dalaşmışıq,atacan,
Hadisədən çox pis təsir almışdıq.
Bilmədik Nüsrət qaçıbdı haçan,
Olanlardan tamam çaşıb qalmışdıq.
İndi sən hələ ki, gəl geriyə dön,
Biz onu geriyə gətirrik yenə.
Allahı sevirsən getmə bura çön,
Qəsd etmə sən gəl Əsədə, mənə.
Beləcə qocanı yola gətirir,
Yenə də qəlbini ovuda bilmir.
Qüdrət də elə ki sözün bitirir,
Qoca Şahmar yumşalaraq ta getmir.
Bax indi qardaşlar çaş‐baş qalırlar,
Neynəmək lazımdı bilməyirlər heç.
Yerdəcə oturub fikrə dalırlar,
İndi öz tələndən keçə bilsən, keç.
Səhər‐səhər iki qardaş duraraq,
Şəhərə yol alıb çıxıb gedirlər.
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Yeni‐yeni planlar da quraraq,
Nüsrətlə dönməyə ümid edirlər.
Tələ
Nüsrət də olacaqdan xəbərsiz,
Öz işində zəhmətiylə çalışır.
Sakitcənə, səs‐səmirsiz, əsərsiz
Mehtərliyə, həm saraya alışır.
Ancaq çox darıxır atası üçün,
Yaxşı bilir onunçün də çətindi.
Çünki bilir övladların hər üçün,
Bir arada görə bilməyir indi.
Nüsrətin yenə də beyni qarışır,
Atasın halına yaman üzülür.
Bütün buna yol tapmağa çalışır,
Gözlərinə qəm çələngi düzülür.
Qəmli‐qəmli durub tövlədən çıxır,
Görür sultan qızı dayanıb orda.
Günəş gülümsəyib nazlanıb baxır,
Yamanca şad edir Nüsrəti burda.
Cavan mehtər çaşıb qalır yerində,
Nə edib, nə deyəcəyin bilməyir.
O söz tapıb söyləməyir birin də,
Gözü ondan başqa heç nə görməyir.
Bu atlardan nə bilirsən deyərək,
Sultan qızı axır dillənir özü.
Nüsrət isə yerə baxıb gülərək,
Hələ heç nə, ‐ deyib başlayır sözü.
Uzun müddət burda söhbət edirlər,
Hərə özü haqqında hey danışır.
Bir də gördün ta keçmişə gedirlər,
Gənclər belə bir‐birinə alışır.
Səhərki gün yenə eyni zamanda
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Sultan qızı təşrif buyurur ora.
Nüsrət yenə sevincliydi bu anda,
Getdikcə qeyb olur qəlbində yara.
Aradan bir həftə hey keçib gedir,
Bunların dostluğu güclənir yaman.
Ancaq Günəş gizlin ziyarət edir,
Yaxşı ki, kiməsə görünmür o an.
***
Bu müddət ərzində ta iki qardaş,
Sultanı görməkçün zaman gözləyir.
Bunların önündən keçən bir yoldaş,
Nüsrətin haqqında nəsə söyləyir.
Bunu yerindəcə hiss edən Qüdrət,
Əsədlə birlikdə onu izləyir.
Söhbəti eşidib hey alır qüvvət,
Nüsrətdən hər biri soraq gözləyir.
Yolçular Nüsrətin haqqında deyir, ‐
Sultan qızı ilə eşq yaşayırlar.
İki qardaş bu söhbətləri bilir,
Sanki qəlblərində daş daşıyırlar.
Mehtər olduğunu artıq bilirlər,
Buda ki, işləri lap asan edir.
Sakitcə saraya bir də gedirlər,
Qüdrət keşikçiyə yanaşıb deyir, ‐
Siz xəbər eyləyin keçmiş mehtərə,
Deyin, onun üçün vacib sözüm var.
Tələsin bir azca gəlsin bir kərə,
Söhbətim qəlbinə olacaqdı yar.
Gözətçi saraya səs‐soraq salır,
Bu xəbəri keçmiş mehtərə yetsin.
Çox keçmir sahibi xəbəri alır,
Heç əvvəl istəmir oraya getsin.
Ancaq ki, yenə də dayana bilmir,
Səbirsiz qəlbinə min fikir salır.
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Dolanır o yana, bu yana bilmir,
Çağrılan məkana sonda yol alır.
Əsəd də təəccüblə Qüdrətə baxır,
Keçmiş mehtər niyə gərəkdi sənə.
Bu zaman mehtər də saraydan çıxır,
Deyir,‐ kim vacib söz deyəcək mənə?
Gözətçi Qüdrəti işarə edir,
Keçmiş mehtər yəni Fəruz da bu an.
Hər iki qardaşın yanına gedir,
Ən qızğın söhbət də olur bu zaman.
Qüdrət deyir, ‐ biz qardaşıq Nüsrətə
Bilirik ki, xoşun gəlməyir ondan.
Fəruz isə hirsli baxır Qüdrətə,
Deyin, ‐ görüm indi mənə nə bundan?
Qüdrət sözünə davam eyləyir,
Sənə gizli olan xəbərimiz var.
Bunu deyib eşitdiyin söyləyir,
Fəruzun söhbətdən fikri olur dar.
Bilirik işini yaman sevirsən,
Bizə də Nüsrəti aparmaq gərək.
İndi neynəməyi özün bilirsən,
İstədik bunları biz sənə deyək.
Fəruz hirsli‐hirsli qayıdıb dedi, ‐
Mənim Nüsrət ilə bir işim yoxdu.
Sizin niyyətiniz bilmirəm nədi,
Mənimsə sarayda işlərim çoxdu.
Sözünü bitirib dönür saraya,
Qüdrət də dalıyca bir xeyli gülür.
Fəruzun qəlbində sirr oldu qaya,
Sevincdən az qala yıxılıb ölür.
Əsəd deyir alınmadı deyəsən,
Söylədi Nüsrətlə yoxdu bir işim.
Yox qardaş belə deyil, biləsən,
Geriyə çəkilmək deyil vərdişim.
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Sadəcə o, hələ güvənmir bizə.
Bir müddət lazımdı inanmağına.
O özü hələlik qoy düşsün izə,
Baxma belə sakit dayanmağına.
Sanma ki, bunlara heç sevinmədi,
Sevincdən gözləri görür ağ‐qara.
Düzdü sifətində bu bilinmədi,
Biz evə qayıdaq, qoy keçsin ara.
Atamız soruşsa deyərik yalan,
Guya sultan ilə danışdıq indi.
Onsuz da bunları anlamaz bir an,
Mənim də mehtərə qəlbim isindi.
Onunla danışıb söhbət edəndə,
Qarşımda onu yox özümü gördüm.
Onunçün o saraya gedəndə,
Dözməyib dalıyca bir xeyli güldüm.
Onun üçün əminən mən bu söhbətə,
Bəlkə də hardansa boylanır bəri.
Sultanın yanına gedər qeybətə,
Nüsrət də tezliklə qayıdar geri.
İki qardaş evə dönürlər geri,
Ataları sorğu‐sual eyləyir.
Deyirlər az vaxta qayıdar geri,
Yazıq kişi səbirsizcə gözləyir.
Fəruz isə pusqu qurur Nüsrətə,
Baxır görsün düzdümü bu məsələ.
Çox düşgün adamdı şana‐şöhrətə,
Düşünür: ‐“kaş fürsət tez düşə ələ”.
Lakin heç də gözləməli olmayır,
Sultan qızı Günəş gəlir oraya.
Bunu görüb o, yerində qalmayır,
Çıxır tez tövlədən qaçır saraya...
O sanki quş kimi qanad açırdı,
Heç həddi‐hüdudu yox idi onun.
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Dayanmadan sürət ilə qaçırdı,
Sevinci, fərəhi çox idi onun.
Elə bu sürətlə girir saraya,
Təngi‐nəfəs sultana təzim edir.
Sultan təəccüb edir bu haraya.
Fəruz da bir başa söhbətə girir.
Deyir, ‐qurban olum dinləyin məni,
Sizin qızınızla Nüsrət xəlvəti
Gizlincə tövlədə görüşür yəni,
İndi öz gözümlə görmüşəm qəti.
Sultan tez sıçrayır taxtından bu an,
Sən hansı cürətlə sultan qızını
Qeybət edib ona ləkə yaxarsan
Kağız tək çıraram murdar ağzını.
Bu sözdən hiddətə gələrək sultan,
İki gözətçini çağırır ora.
Deyir, ‐ yüz qamçıyla edərsiz viran,
Beləcə dərs olar ömürlük buna.
Bir daha kiməsə yalan şər yaxmaz,
Tülkülük eyləməz, həddini bilər.
Qanunsuz iş görüb əmirdən çıxmaz,
Yoxsa yüz yerinə yüz əlli dəyər.
Fəruzun qorxudan rəngi qaçmışdı,
Bilmirdi nə desin qurtarsın özün.
Deyəsən söhbəti nahaq açmışdı,
Cəzası ağırmış deyilmiş sözün.
Anladı ki, Qüdrət tələ qurubdu,
Düşündü: ‐ “mən niyə ona inandım?”.
Ayaq üstə boynu bükük durubdu
Sultan isə ona yaxın dayandı
Dedi, ‐ səni mehtərlikdən də aldım,
Ancaq ki, yenə də işsiz qoymadım.
Bu səfər qamçılar altına saldım,
Şükür elə gözlərini oymadım.
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Lakin indi işindən də azadsan,
Bax demirəm saraydan da gedərsən.
Əgər yüz qamçıdan sağlam qayıtsan,
Artıq qulamlara yardım edərsən.
Sultan əli ilə işarə verir,
Gözətçilər tutub aparır bunu.
Fəruz isə artıq çox yaxşı bilir,
Qardaşlar bu hala salıblar onu.
Sultan isə yamanca fikrə dalır,
Fəruzun sözünə inanmır hələ.
Sakitcə dinmədən yerində qalır,
Axırda qərarın bildirir belə, ‐
İndi mən birbaşa tövləyə gedim,
Görüm doğrudurmu dediyi sözü?
Eləysə Nüsrəti mən edam edim,
Yalansa Fəruzun oyulsun gözü.
Sultanın gözətçilərindən biri,
Bunu duyan kimi tövləyə gedir.
Nüsrəti görərək söyləyir sirri,
Günəş buna yaman həyəcan edir.
Qıza deyir, ‐tez uzaqlaş buradan,
Sultan sənin üzərinə gəlməsin.
Bura gəlmə bir az keçsin aradan,
Qoy bunları atan heç də bilməsin.
Yoxsa səni çox çətin ki, mən görüm,
Bu da ağır dərd olacaq mənimçün.
Ölüm varsa bizim yolda mən ölüm,
Ta buna da razıyam bax səninçün.
Bu zaman əlini xurcuna salır,
Günəşi qəlbinə tək məlhəm bilir.
Cibindən axır ki, üzüyü alır,
Buna baxıb məni xatırla deyir.
***
170

Nələr etdin ax məhəbbət, məhəbbət
Nə günlərə salıb zəmanə səni
Kim səninlə asan tapıb səadət,
Ey qəlbin gözəgörünməz düşməni.
Əzrailmi, yoxsa sənsən can alan?
Düşünsəm də tapa bilmirəm inan.
Kim ki, sevir olur ürəyi talan,
Onun üçün böylə edirəm güman.
Əcəl bundan etibarlıdı vallah,
Ən azından vaxtı çatanda gəlir.
Bəs bu nədi yaratmısan, ay Allah?
Qarışıb yuxuya yatanda gəlir.
Nə məkanı, nə zamanı bəllidi,
Dəxli yoxdu ta heç kimsənin yaşı.
Doqquz‐ondu, iyirmidi, əllidi, ‐
Gəldi çatdı tamam çöndərir başı.
O bahar fəslində çiçək kimidi,
Dedilər, qulluq et incitməz səni.
Bilməzdim həmdə ki, külək kimidi,
Qulluğun çəkmədim, tərk etdi məni.
***
Beləcə sevgidən qorxmayan Nüsrət
Sultanın önündə mərdanə durdu.
Bilirdi yaxında dayanıb həsrət,
Tale onun üçün bir tələ qurdu.
Sultan öz qızını çəkir yanına,
Mehtərə boylanıb baxır hirs ilə.
Dedi, ‐ heç yazığın gəlmir canına,
Sultana hörmətsiz oldun bir belə.
Vəziri yanına gətirdir sultan,
Qərarın söyləyir ona bu haqda.
Deyir ki, meydana aparın bu an,
Ordaca eleyin bax iki şaqqa.
Bu sözdən Günəşin halı dəyişir,
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Qorxudan bir anda özündən gedir.
Buna görə sultan qərardan keçir,
Yenisini o bu cürə qeyd edir.
Yığışdır əşyanı sən rədd ol burdan,
Bir daha qarşıma çıxma sən mənim.
Bax bu günlük quru çıxmısan sudan,
Gələn səfər başın kəsilər sənin.
Yır‐yığış eləyib Nüsrət o zaman,
Saraydan ayrılıb yollanır evə.
Günəş də görünür çox qorxub yaman,
Hələ də özünə gəlməyib belə.
Nüsrətin saraya dönməsi
Artıq arzusuna çatan qardaşlar,
Nüsrətin yolunu gözləyirdilər.
Qardaşı pul üçün satan qardaşlar,
İndi onu yaman özləyirdilər.
Səhər‐səhər bu daxmanın qapısı
Asta‐ asta, aram‐aram döyülür.
Açanda Nüsrəti görür hamısı,
Evə şənlik gəlir hamı söyünür.
Şahmar ata həyəcandan ağlayır,
Haralarda qeyb olduğun soruşur.
Qoca kişi öz qəlbini dağlayır,
O, təzədən övladına qovuşur...
Bu vaxtacan ayılmır Günəş hələ,
Ayılanda Nüstər deyib çığırır.
Sultan onu görməmişdi heç belə,
Onunçün də o vəziri çağırır.
Bu zaman gözləri üzüyə dəyir,
Görür sultanlara layiq daş‐qaşdı.
Təəccüb içində qızına deyir,
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Günəş də bu sirri sultana açdı.
Gördü ki, pis olur qızının halı,
Deyir, ‐qorxma Nüsrət sağ‐salamatdı,
Ancaq ki, bilginən bu dövlət malı
Mehtərdən çıxması fikrimi qatdı.
O, kimdənsə oğurlayıb üzüyü,
Yoxsa hardan olar cəvahir onda.
Yaman şübhəlidi onun düzlüyü,
Əminəm ki, nəsə bir iş var bunda.
Bu zaman sohbətə vəzir də girir,
Deyir, ‐ bu şübhənin əsası yoxdu.
Mehtər də üzüyün dəyərin bilir,
Onsuz da görünür qiyməti çoxdu.
Yəqin onu oğurlasa birindən,
Özüylə aparıb satardı onda.
Yoxsa cəvahiri durub kefindən,
Bəxş edib xanıma getməzdi sonda.
Bu sözlər sultanı fikrə aparır,
Əlini ağzına qoyub dayanır.
Xəyalı dünyadan onu qoparır,
Sonra elə bil ki, qəfil oyanır.
Arxaya dönərək əmr eyləyir,
Gedin o mehtəri qaytarın bura.
Söyləyin sarayda sultan gözləyir,
Əmirlə birlikdə yollanın ora.
Atlara minərək düşürlər yola,
Soraqlaşa‐soraqlaşa gedirlər.
Yollar da uzanır həm sağa‐sola,
Kəndə girmək üçün var‐gəl edirlər.
Nüsrət də daxmada edirdi söhbət,
Saraydan danışır qoca ataya.
Ancaq qardaşlardan etməyir qeybət,
Bilir ki, səhvləri gəlməyir saya.
Yenə də istəmir onları satsın,
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Ancaq ki, dindirmir hələ heç birin.
Küskünlüyü heç də istəmir atsın,
Bu yara qəlblərdə saxlayır yerin.
Heç də əfv olunan bir günah deyil,
Bunu qardaşlar da yaxşı anlayır.
Əvvəl zənginliyə saldılar meyil,
İndi də bir‐birin yaman danlayır.
Söhbətin ən qızğın getdiyi zaman
Birdən atlıların səsləri gəlir.
Hamısı daxmadan çıxırlar bu an,
Nüsrət atlıları tanıya bilir.
Əmir deyir, ‐ mehtər, tətilin bitdi,
Sağollaş hamıyla gedək saraya.
Kamil Sultan bu gün səhər əmr etdi,
Nüsrət tez qayıtsın indi buraya.
Gənc mehtərsə vidalaşır bir daha,
Yenidən saraya üz tutur belə.
Bu da qardaşlara oturdu baha,
Axı Nüsrət ilə küskünlər hələ.
Saraya çatanda gənc oğlan yenə,
Birinci sultanın yanına gedir.
Sultan ona deyir, ‐ cavab ver mənə,
Sifətin turşudur azca seyr edir.
Bu üzük əlinə necə keçibdi,
İnanmıram sənin şəxsi malındı.
Bunu başı çıxan biri seçibdi,
Daş‐qaşı iridi, özü qalındı.
Kimdisə üzükdən yaxşı anlayır,
Sanki üzük deyil, bir əsərdi o.
Parlaq şəfəqləri ulduzu sayır,
Zülmətdə açılan bir səhərdi o.
Mən sultan olsam da indiyə qədər,
Görmədim hələ də bunun tək inci.
Ta nələr keçməyib əlimdən nələr,
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Baxıram tək budur qəlbin sevinci.
Dəyəri tək qiyməti də böyükdü,
Bilirəm ki, buna imkanın yetməz.
Qızıl nə bitkidi, nə də ki, yükdü
Nə qalıb çürüməz, nə gözdən itməz.
Sən bunu sata da bilərdin hər an,
Ancaq təmənnasız verdin Günəşə.
Düzü çox təəccüb eylədim yaman,
İndi sən aydınlıq gətir bu işə.
Nüsrət də durmadan başlayır sözə,
Deyir,‐ düz buyurduz, hörmətli sultan.
Baxanda bu inci xoş gəlir gözə,
Onunçün satmağı istəməz vicdan.
Başlayıb əvvəldən danışır bunu,
Başına bu üzük nələr gətirib.
Bununçün qardaşı satmışdı onu,
Nə var ki,var‐dövlət ağlın itirib.
Düzü çox pis olur sultan Nüsrətə,
Yazığın dərdini anlaya bilir.
Görüb əməlləri gəlir heyrətə,
Ancaq ki, yenə də bir sual verir.
Hələ bir suala cavab vermədin,
Bəs qızıma niyə etdin hədiyyə?
Həvəslə saxladın sata bilmədin,
Sonda da Günəşə verdin nə deyə?
Nüsrət burda tamam susaraq bir an,
Deyir ki, layiqdi qızınız buna.
O üzük qalsa da məndə hər zaman,
Sahib olanmaram heç zaman ona.
Nə onu daşıya bilən əlim var,
Nə də ona layiq olan üst‐başım.
Verdim sultan qızı olsun bəxtiyar,
Mənim də bir savab görsün gənc yaşım.
Sultan Nüsrət ilə çox söhbət edir,
175

Keçmişin, bu günün suala çəkir.
Sonda qayıdaraq taxtına gedir,
Nüsrət də yenidən tövləyə keçir.
Ancaq sultan qızı dayana bilmir,
Dayəsiylə gedir onun yanına.
Ancaq ki, yollansın hayana bilmir,
Sanki od düşmüşdü onun canına.
Axırda tövləyə doğru yol alır,
Çatanda da görür Nüsrəti orda.
Sevincdən bir azca yerində qalır,
Dayəsi anlayır nə olur burda.
Əslində bunları bilirdi sultan,
Ancaq tapammırdı bir çıxış yolu.
Qızıyçün hər şeydən keçərdi hər an,
Bu yolda görünmür nə sağı, solu.
Vaxt‐vədə su kimi lal axır belə,
Nüsrət də işinə başlayır bu an.
Səhərki gün tufan qarışır selə,
Siz də görün nə baş verir bu zaman.
Nüsrətin macərası
Səhərin sübh çağı açılan kimi,
Əyyam döyüşçüylə tövləyə gedir.
Ancaq ki, tapmırlar orda heç kimi,
İkisi də buna çox heyrət edir.
Birdən mehtər gəlib çıxır oraya,
Əyyamı görərkən təzim eyləyir.
Bildirirlər daha girmə buraya,
Saraya gəlməsin ona söyləyir.
Sözünü bitirib qayıdır geri,
Dəyişir Nüsrətin tamam əhvalı.
Ağlına çox fikir gələndən bəri,
Qorxudan təmamən dəyişdi halı.
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Yır‐yığış eyləyir yenidən bir kəs,
Yollanır sultanın yanına yenə.
Sultan deyir, ‐ nədir əlindəki bəs,
Tulla çölə qayıt sözüm var sənə.
Vəzir də Nüsrətin xurcunun alır,
Verir gözətçiyə tullayın bunu.
Beləcə mehtər də yerində qalır,
Bir azcıq təəccüb bürüyür onu.
Bu zaman sultan da dillənir ona,
Deyir, ‐ daha sən burada qalacan.
Mehtərlik həyatın çatıbdı sona,
İndən belə ta sarayda olacan.
İndi sənə təzə geyim gələcək,
Qayıdıb gələrsən bir də yanıma.
Görək bu geyimə kim nə deyəcək,
Layiq olmalısan sultan adıma.
Çox keçmir dediyi geyimlər gəlir,
Cavanı da aparırlar oradan.
Demək olmaz Nüsrət murada ərir,
Hələ zaman keçsin bir az aradan.
Onda anlayarıq nələr baş verir,
Sultanın qəlbində niyyəti nədir?
Nə üçün o gəncə bunları edir,
Bu cür dəyişməyi bir qəribədir.
Beləcə çox keçmir axır ki, Nüsrət,
Yeni bir geyimdə qayıdır geri.
Sultanı bürüyür təmamən heyrət,
Görür ki, cavanın buraymış yeri.
Bir az fikirləşir başlayır sözə,
Deyir ki, savadın yox imiş sənin.
Savadsız bir insan tez çarpar gözə,
Onunçün danışma qızımla mənim.
Qoymaram savadın pozasan onun,
Güc ilə bu günə gətirdim qızı.
177

Danışsan vallahi çatacaq sonun,
Ya da ki, mənimlə razılaş azı.
Arxanda dayanan xoca Ələmdar,
Günəşi savadlı edən insandı.
Onun meyvələri yaman verir bar.
Onun tək biri yox, varsa yalandı.
Get, səni elimlə agah eyləsin,
Yiyələn savada, tam savadlı ol.
Səndən mənə gəlib tamam söyləsin,
Bax, o zaman səninlədi hər bir yol.
İndi sənə bir az verirəm zaman,
Get fikirləş qərarını verginən.
İstəməsən gedə bilərsən hər an,
Razısansa heç çəkinmə dillən sən.
Yazıq Nüsrət bilmirdi nə eyləsin,
Oxumağa razı oldu bir anda.
Az qalmışdı o, dilini çeynəsin,
Ta neynəsin məhəbbət vardı canda.
Sultan bir az gülümsəyir Nüsrətə,
Sifətindən biclik yağırdı onun.
Beləcə də son qoyur bu söhbətə,
Deyir, ‐ cavan uğurlu olsun yolun.
O, sultana təzim eləyib gedir,
Xoca isə hələ sarayda qalır.
Nədənsə o, gəncə çox heyrət edir,
Fikirli‐fikirli xəyala dalır.
Hə Xoca Ələmdar nə oldu sənə,
Yamanca fikirli görürəm səni.
Bunun öhdəsindən gələrsən yenə,
Məyus eləməzsən yəqin ki, məni.
Bütün elimlərdən xəbərdar elə,
Bununçün xeyli zamanın da var.
Heç kəsin savadı olmasın belə,
Bilik dənizində o, çəksin avar.
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Axır sözə gəlir Xoca Ələmdar,
Sultan gecdi artıq bunun məktəbi.
Ola bilər bəlkə həvəsi də var,
Ancaq yoxdu nə zamanı, nə təbi.
Sultan öz taxtında gedib oturur,
Sonra Ələmdarı eyləyir seyr.
Bir az fikirləşib bir daha durur,
Başını qaldırıb axırda deyir.‐
İstəsən padşah ol, istəsən sultan,
Elmdi insanı eyləyən uca.
Bəlkə şah olmaqçün keçibdi zaman,
Ancaq ki, oxumaq gec deyil xoca.
Bu səfər Ələmdar təzim eyləyir,
Bir söz söyləmədən saraydan çıxır.
Görür ki, Nüsrət də çöldə gözləyir,
Xoca ona başın bulayıb baxır.
Əlin atır o cavanın çiyninə,
Dərs keçdiyi otağına aparır.
Görür onun heç nə girmir beyninə,
Hər sualı güc bəlayla qoparır.
Pas atıbdı sanki Nüsrətin beyni,
Bircə cümlə yaddaşında qalmayır.
Uçur xəyallara qarışır eyni,
Görünür bu işlər asan olmayır.
Bir neçə gün keçir üstündən bunun,
Yenə də bu gəncin halı dəyişmir.
Yaman dağınıqdı fikri də onun,
Beləcə beyninə bir elim keçmir.
Çox çətin olsa da bu işlər bir az,
Ancaq yavaş‐yavaş yola düzəlir.
Dolanır neçə qış, keçir neçə yaz,
Nüsrət də elimin yoluna gəlir.
Ancaq ki, bu müddət ərzində bir kəs,
Evinə getməyə fürsət tapmayır.
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O qoca atası necə oldu bəs?
Görəm ondan niyə soraq tutmayır?
O, məktub yazırdı tez‐tez ataya,
Deyirdi yaxşıdı burda işlərim.
Yoxluğum olmasın qəlbində qaya,
Çox xoşbəxtəm, inan yoxdu dərd‐sərim.
Nüsrətin ziyarəti
Bir səhər dan yeri ağaran vaxtı,
Saraya üz tutur Xoca Ələmdar.
Sultan ona bir təbəssümlə baxdı,
Deyir, ‐ nədir yenə şikayətin var?
Denən görüm Nüsrət indi neynədi?
Səhər‐səhər hücum çəkdin saraya.
Hansı tapşırığı edə bilmədi,
Onunçün də təşrif etdin buraya.
Xoca gülümsəyir bu sözə bir an,
Deyir, ‐ xeyir, elə deyil, sultanım.
Şikayətə gəlməmişəm, bu zaman,
Nüsrətə də daha isnişib qanım.
Artıq məni heç incitmir o qədər,
Nə deyirəm yaddaşında saxlayır.
Əvvəlində düzdü çəkmişəm nələr,
Ancaq indi elə bir iş olmayır.
Düzdü, yenə onun üçün gəlmişəm,
Bir az ona ta dincəlmək gərəkdi.
Onun qoca atası var bilmişəm,
Gedib görsün, zehninə də köməkdi.
Sultan bir az qaşqabaqlı dayanır,
Deyir, ‐ qardaşları satıblar onu.
Yazıq da onlara aldanır qanır,
Az qala asırdım mən özüm bunu.
Xoca deyir, ‐ o keçmişdə qalıbdı,
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Savadsızdı, avam idi o zaman.
Ancaq indi güclü savad alıbdı,
Heç də həmin Nüsrət deyil o, bu an.
Sultan fikirləşir bir azca belə,
Başını bulayır düzdü, ay xoca.
Qardaşlar naxələf olsa da yenə,
Oğul həsrətiylə yaşayır qoca.
İcazə verirəm, getsin o zaman,
Ancaq ki, tez dönüb qayıdar geri.
Döyüşçü verəcəm qorusun hər an,
Birdən yolda hücum eləyər biri.
Kənddə də vəziyyət əvvəlki kimi,
Yenə tarla, yenə də əkin‐biçin.
Qardaşların hələ bitməyib kini,
Şahmar ata qəm edir için‐için.
Məhsul artıq yetişən vaxta çatıb,
Bir həftəyə yığacaqlar hər birin.
Yenə də aparıb şəhərdə satıb,
Bir həftə də xoş edərlər günlərin.
Sonra bir də dönəcəklər tarlaya,
Lap təzədən başlayacaqlar bu an.
Hazırlıq olacaq növbəti aya,
Yorğunluqdan tam öləcəklər yaman...
***
Axşam da daxmada üçü oturur,
Bu vaxtı oraya atlılar gəlir.
Tələsik hamısı ayağa durur,
Dərhal da komadan bayıra gedir.
Ancaq heç kim inanmır gözlərinə,
At belində görəndə bu Nüsrəti.
Cümlə qonmur deməyə sözlərinə
Elə bil ki, şimşək vurur Qüdrəti.
Saray geyimində, həm at belində,
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Altı döyüşçü var yanında bu an.
Kimsə inanmazdı günün birində,
Onun da taleyi dəyişər yaman.
Tez düşüb atından keçir irəli,
Atasını öpüb bağrına basır.
Şahmar kişi onu bu cür görəli,
Söz deyə bilməyir təmamən çaşır.
Əsəd isə tərs‐tərs baxır Qüdrətə,
Paxıllıqdan yanıb tökülür içi.
Pıçıldayır: ‐ sən bax bunda hörmətə,
Bu gün aslan olub dünənki keçi.
Qüdrət qolu ilə tez vurur onu, ‐
Qardaş xoş gəlmisən, ‐ dillənib deyir.
Nüsrət yenə qırmaq istəmir bunu, ‐
Xoş gördük deyərək cavabın verir.
Komaya keçərək söhbət edirlər,
Döyüşçülər çöldə qalıblar hələ.
At belində dörd bir yana gedirlər,
Bu şəkildə keşik çəkirlər belə.
Nüsrət dayanmayır evdə o qədər,
Gecə yarı geri dönür saraya.
Atası onunçün etsə də nələr,
And içir gələcəm bax gələn aya...
O, çıxıb getsə də evdən nə vaxtı,
Əsəd hələ özünə gəlməmişdi.
Xainlik qəlbini yamanca yaxdı,
Qardaşını o, belə bilməmişdi.
Yaman uzun oldu bu gecə ona,
Əsəbindən heç yuxu da almadı.
Elə bil həyatı çatmışdı sona,
Qaş‐qabağı heç yerində olmadı.
Qüdrətin də ondan bircə fərqi yox,
Yol axtarır Nüsrət ilə barışsın.
Çünki var‐dövlətə tamahı da çox,
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O istəyir şan‐şöhrətə qarışsın.
Qardaşların tamah hissi yamandı,
Çarəsizlik məhv edirdi onları.
Nüsrət ilə barışmaq da gümandı,
Yaltaqlıq da qurtarammaz bunları.
Bax, bunlardan tamam fərqli olaraq,
Şahmar ata sevincindən yanırdı.
Hətta gözləri də tez‐tez dolaraq,
O, özünü çox bəxtəvər sanırdı.
Səhər açılanda dəyişir zaman,
Qonaqların sayı yaman çoxalır.
Xoş soraq hər yana yayılır yaman,
Eşidən yolunu buradan salır.
Nüsrət çox gizlincə gəlsə də belə,
Onu görən az olmayıb görünür.
Beləcə yayılır sorağı elə,
Bütün kənd də Nüsrət ilə öyünür.
Qardaşlara bu hələ azmış kimi,
Hər gələn onlara örnək eyləyir.
Sakit durub dindirmirlər heç kimi,
İkisi də bunun sonun gözləyir.
Vüqar hissi ilə oturub ata,
Oğluna edilən tərifə baxır.
Başı az qalıb ki, ulduza çata,
Dəli bir çay kimi hey coşub axır.
Qoca Şahmar elə bilir həmin gün,
Hər dəqiqə bir il cavanlaşırdı,
Dərdli qəlbi nur saçırdı büsbütün,
Xəyalında zirvələri aşırdı.
Sultan isə sarayında həvəslə,
O, Nüsrətin dönməsini gözləyir.
Ünsiyyət qurmayır hələ bir kəslə,
Vəzir də sakitcə onu izləyir.
Görür ki sultanı çox narahatdı,
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Fikirli‐fikirli aynadan baxır.
Sarayın səs‐küyü təmamən yatdı,
Axırda dözməyib irəli çıxır.‐
Sultanım sağ olsun deyərək, ‐vəzir
Nə baş verdiyini soruşur ondan.
Sultansa o yana, bu yana gəzir,
Qətiyyən əhvalı dəyişmir bundan.
Vəzir də sualı bir də verməyir,
Sultandan bir azca ehtiyat edir.
Nələr olduğunu yenə bilməyir,
Odur ki, sakitcə oradan gedir...
Nüsrəti tanıyan əksər insanın,
Çoxları bu şəklə düşmüşdü hələ.
Qoruma alsa da onun dörd yanın,
Yenə də təhlükə var idi belə...
Deyirəm dünyada yaxşılar çoxdu,
Tanrı hər an min bir budaq eyləsin.
Düşmən zərbəsinin heç eybi yoxdu,
Pis qardaş şərindən uzaq eyləsin.
Yaxşı qardaş arxanda sərv ağacı,
Kölgəsində dincələsən, yatasan.
Pis qardaşsa zəhər kimi çox acı,
Yığıb‐yığışdırıb çölə atasan.
Olmaz olsun elə biri dünyada,
Bir kəsi dar gündə heç aramasın.
Ya bacı‐qardaşa, ya dosta, ya da, ‐
Vətənə, millətə heç yaramasın.
Xəstələnsə dünya dağılmazmı bəs,
Könlünə məhəbbət dolan qardaşın.
Öləndə kimsəsiz sanarlar hər kəs,
Qəlbi qara daşdan olan qardaşın.
Beş‐üç günlük bir ömrü var həyatın,
Kimi yaşar, kimi yaşadıb gedər.
Minbir cürə çox zülmü var həyatın,
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Biri gələr, biri əlvida edər.
Nüsrətin bəxti də belə gətirib,
Alın yazısıdı silmək olmayır.
Nə etsən yaradan belə yetirib,
Dəxli yox, dərdini bilmək olmayır.
Qardaşları tamam düşüb gözündən,
Etdiklərin mümkün deyil unutmaq.
Bu asılı deyil onun özündən,
Qəlb kövrəkdi, çox çətindi ovutmaq.
Uzun yolu fikri başında duman,
Dalğın halda qəm şərbətini içir.
Yol yorğunu yaman olub nagüman,
Sonda gəlib axır saraya keçir.
O qədər də sevinc yoxdu üzündə,
Sanki bu yolçuluq dar gəlib ona.
Bütöv ömrün qəm‐qüssəsi gözündə,
Yamanca ömrünü dar etmiş ona.
Sarayın içinə daxil olanda,
Sultan onu görüb yaman sevinir.
Ondan narazı cavab alanda,
Öz‐özünə yenə belə deyinir.‐
Ax, Xoca Ələmdar, demişdim sənə,
Qardaşları bunu incidə bilər.
Nə olar, indi siz baxarsız mənə,
Nüsrət sizi ürəyindən tam silər.
Siz onu bir daha görsəniz belə,
Bu ancaq ya fikir, ya yuxu olar.
Qalın o palçıqda sonacan elə,
Sonda o palçıqla qəlbiniz dolar.
Nüsrət otağına gedir birtəhər,
Yorğun halda çarpayısında yatır.
Çox gümrah oyanır, ancaq ki, səhər
Dərdini, qəmini, başından atır.
Sultan onu yaxşı görüb söyləyir, ‐
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Dünəndən bu günə çox fərq var səndə.
Hər kəs səni elə bu cür istəyir,
Səni şad görəndə sevindim məndə.
Ötən günü yaman kədərli idin,
Səni elə görməmişdik inan ki.
Gözlərin axırdı, qəhərli idin,
Dedik evdə dalaşmısan güman ki.
Dedim, ‐bu gün dəqiq bilim bunları,
Dərd qəddini niyə əyibdir sənin?
Darmadağın edəcəydim onları,
Axı kim qəlbinə dəyibdir sənin?
Bu sözlər Nüsrətin qəlbinə yatır,
Sevincdən ucalır səmaya qədər.
Qəriblik daşını kənara atır,
Elə bir tərsinə doğmuşdu səhər.
Oyadır yenidən köhnə dərdini,
İndiki halına bir azca gülür.
Qardaşlardan görmədiyi sevgini,
Onunçün yad olan sultandan görür.
Nə qədər sevincli hal olsa belə,
Yenə də pis təsir bəxş edir ona.
Qardaşlar gözündən düşmüşdü elə,
Onlara sevgisi çatmışdı sona.
Bircə atasından ötəri, hər an
Darıxırdı heç dayana bilmirdi.
Gəcə yuxusuna gəldiyi zaman,
İstəsə də ta oyana bilmirdi...
Sarayda ziyafət
Aradan bir həftə sakitcə keçir,
Nüsrət də meydanda qılınc oynadır.
Sultan isə güclü döyüşçü seçir,
Yanına çağırıb belə anladır.
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Sən mənin ən cəsur döyüşçüm oldun,
Heç zaman geriyə məğlub dönmədin.
Bir qara bulud tək hər zaman doldun,
Yanar məşəl oldun, bir kəs sönmədin.
İndi səndən bir istəyim var hələ,
O dəliqanlını çevir aslana.
Ondan bir cəngavər yarat ki elə,
Sən özün də yeniləsən ta ona.
Baxıram döyüşü xoşuma gəlmir,
Bunun üzərində çox duraq gərək.
Qılınc oynatmağı dərk edə bilmir,
Təməli təzədən biz quraq gərək.
Həmzə təzim edir sultana bu an,
Dönüb meydandakı döyüşə baxır.
Nüsrətin yanına gedir bu zaman,
Qılıncı da yenə qınına taxır.
Birinci səhvlərin deyir üzünə,
Dəyərli məsləhət söyləyir ona.
Misallar göstərib hər bir sözünə,
Meydanda döyüşü yetirir sona.
Bir Nüsrət, bir sultan, bir də o qalır
Üçü davam edir axıra qədər.
Birinci dərsini ta başa salır, ‐
Davamı olacaq yalnız hər səhər.
Kənddə də vəziyyət dəyişib yaman,
Qardaşlar yeni bir plan qururlar.
Bunun üçün dayanmırlar heç bir an,
Fikirləşə‐fikirləşə dururlar.
Bu kənddə yaşayan hər bir kəs indi,
Nüsrətin şanından hey danışırlar.
Bunlar da götürmür, qəlbləri kindi,
Əsəbdən təmamən tam alışırlar.
Bir təhər axtarıb bir yolun tapıb,
Qovdurmaq istərlər onu saraydan.
187

Tarlada işləri təmamən atıb,
Hələ xəbər gözləyirlər o taydan.
Onlar səbr edirlər bəlkə də Nüsrət,
Qayıdıb geriyə gələr bir daha.
Ancaq ki, dayanmır sonacan Qüdrət,
Deyir, ‐ bunu saxlamayaq sabaha.
Qüdrət deyir, ‐ gəl saraya yol alaq,
Burda durub heç nə edə bilmərik.
Əsədsə söyləyir,‐ gəl hələ qalaq,
Çox erkəndi, indi gedə bilmərik.
Bir fikirləş, ora getdik tutaq ki,
Bəs sonrası nə olacaq görəsən?
Getməmişdən gərək plan quraq ki,
Hansı işi görməyi də biləsən.
Qüdrət deyir, ‐ çox danışma bir belə,
Gedək çataq, sonrasına baxarıq.
Yol uzundu vaxtımız da var hələ,
Çünki ora yalnız sabah çatarıq.
Bircə tez ol, düz vaxtında yollanaq,
Səhər sübh çağında saraya çataq.
Yəqin ki bir gecə olarıq qonaq,
Tez gedək, qalmağa bir ev də tapaq.
Əşyaları toplayırlar bir yerə,
Tələsərək gecə yola çıxırlar.
Özü üçün hey düşünürdü hərə,
Bunun üçün hər çür yola baxırlar.
Əsədin bir fikir girmir eyninə,
Daha da taqəti qalmayır buna.
Bir fikir Qüdrətin batır beyninə,
Ancaq o söyləmir hələ ki, ona
Səhərin dan yeri açılan kimi,
Qardaşlar saraya çatırlar o an.
Qüdrət yaxşı bilir axtarsın kimi,
Onunçün bir an da itirmir zaman.
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Yaxınlaşıb gözətçiyə söyləyir,
De, Nüsrətə qardaşları gəliblər.
İkisi də çöldə onu gözləyir,
Əlacsızlar səni çarə biliblər.
Yubanmadan dərhal baş çəksin bizə,
Dərdimizin bəlkə dərmanın bilər.
İndisə çox xahiş edirik sizə,
Xəbər eləsəniz , əminik gələr.
Gözətçi birini səsləyir ora,
Pıçıltıyla ona nəsə söyləyir.
Bir müddət sakitcə ötüşür ara,
Qardaşlar da hələ çöldə gözləyir.
Ta Nüsrətin qılınc dərsi bitəndə,
Bir döyüşçü xəbərləri yetirir.
Yazıq oğlan xəbəri eşidəndə,
Əsəbindən tam ağlını itirir.
Anlayır ki, burda nəsə bir iş var,
Yəqin yenə bir hiyləylə gəliblər.
O ilanlar yenə peyda oldular,
Çalmaq üçün bu zamanı biliblər.
Elə bu an Nüsrət gedəndə ora,
Sultan dözmür geri çağırır onu.
Deyir, ‐indi qoy onlar gəlsin bura,
Baxaq görək nədir bu işin sonu.
Gözətçiyə belə də əmr eyləyir,
Özləri də ta keçirlər saraya.
Vəzirinə ordan getsin söyləyir,
Nüsrəti də otuzdurur oraya.
Gözətçi nəhayət Qüdrəti tapır,
Deyir, ‐ qardaşınız sizi gözləyir.
Geri dönüb yenə də atı çapır,
Qardaşlar arxadan onu izləyir.
Saray həyətinə girəndə ilk kəs,
Qüdrətlə Əsədi həyəcan alır.
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Burada yox idi şəhərdəki səs,
Yalnızca quşlardı bura səs salır.
Heç bir yerdə tay olummaz buraya,
Görməmişlər axı heç vaxt bunları.
Ancaq ki, girəndə onlar saraya,
Bir surpriz cəlb eyləyir onları.
Sultan öz taxtında əyləşib, birdə
Vəzir kürsüsündə görünür Nüsrət.
Anlamırlar nə sehir var bu sirdə,
Nə üçün olunur ona bu izzət.
Baxıb‐baxıb duruxurlar bir azca,
Sonra bir az irəliyə gedirlər.
Xor görüblər, saymayıblar zamanca,
İndi məcbur ona təzim edirlər.
Sən burda sultanın ağlına bir bax,
Gör nələr düşündü, bir an içində.
Qüdrət indi sən nə düşünürsən ax,
Görünür ki, zindan oldu işin də.
İndi artıq planın nə olacaq,
Həyəcandan fikir gəlmir beyninə.
Atdığın ox dönüb səni vuracaq,
Yük oldumu paxıllığın çiyninə?
Burdaca yazığı boğur ağlamaq,
Hönkürtüdən bir kəlmə də deyənmir.
Deyir, ‐ istəyirəm coşub‐çağlamaq,
Kimsə bizi sənin kimi bəyənmir.
Atamız hər gecə səni çağırır,
Sən yoxsan həsrətdən qocalıb təmiz.
Yuxu görür Nüsrət deyib bağırır,
Yoxluğun qəlbinə salıbdı bir iz.
Qorxuruq ki, nəsə gələr başına,
Məlhəm eylə gəl qocanın qəlbinə.
Nəzər yetir sən bir onun yaşına,
İndən belə dəymək olmaz xətrinə.
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Bu nağıla sultan nəsə inanmır,
Nəzərini salıb baxır Nüsrətə.
Görür o da ayrılığa dayanmır,
Qərar verir son qoysun bu həsrətə.
Deyir ki, həyətdə gözləyin bizi,
Düşünüb bir qərar verərik buna.
Daha şeytanın da qırılsın dizi,
Ata həsrətini yetirək sona.
Saray boşalanda sultan yenə də,
Nüsrətə söyləyir bu da bir kələk.
Bilirəm, inamlı gəlmir sənə də
Ancaq atanı da düşünək gərək.
Onun bu işlərdə yoxdu günahı,
Bəs, nədən ayrılıq əzabı çəksin?
Gərək daha gözləməyək sabahı,
De döyüşçülərə buraya gəlsin
Əmrini də düş həyətdə verginən,
Qardaşların ta görsünlər gücünü.
Özünü də əsil vəzir bilginən,
Ciddi danış, göstər daha özünü.
Nüsrət bu sözlərə eləyir əməl,
Sarayın önündə əmrini verir.
Bu cür hakimliyə o atır təməl,
Sultan özü bunu məsləhət bilir.
Bu qərar Qüdrətin qəlbinə yatmır,
Düşünürdü Nüsrət geri dönəcək.
Olanlar hələ ki, Əsədə çatmır,
O da baxır plan hara çönəcək.
Çünki Qüdrət heç nə deməyib ona,
Sadəcə olaraq baxıb izləyir.
Sanır ki, bu işlər çatacaq sona,
Kəndə geri dönməsini gözləyir.
Ancaq işlər asan olmur o qədər,
Bu planın yoxdu qanun‐qaydası.
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Buna görə o, eyləsə də nələr,
Daha gecdi olmur heç də faydası.
Axşam düşüb şər vaxtı da qaralır,
Şahmar kişi gətirilir saraya.
Qardaşların burda səbri daralır,
Elə bil ki, od vururlar araya.
Qorxurlar ki, ataları anlaya,
Nüsrət bura hansı yol ilə gəlib.
Sonra burda oğulların danlaya,
Ata bunu tamam başqa cür bilib.
İki daşın arasında qalıblar,
İndi də nə eyləsinlər bilinmir.
Başlarına bu oyunu alıblar,
Artıq buna heç biri də sevinmir.
Əsəd artıq səbr eyləyə bilməyir,
Deyir, ‐ sənin plan dediyin budur?
Qüdrət buna bicə kəlmə deməyir,
Əsəbi olsa da səbrini udur.
Hər bir kəs sarayda ziyafət edir,
Qüdrətlə Əsədsə bayırdan baxır.
Qardaşların çox acığına gedir,
Bu onların yaman qəlblərinyaxır,
Ancaq bu da hələ azdır onlara,
Bu hörməti qoyublar özlərinə.
Adam sanıb baxan yoxdu bunlara,
Keşikçilər baxmırlar sözlərinə.
Şahmar kişi heyran olub saraya,
Sultanın hörməti cəlb etdi onu.
İnana bilmirdi gəlib haraya,
Bir anlıq seyr edir kiçik oğlunu.
Səhər də açıldı, günəş də budur,
O, yerə boylanır, yerdə ki, ona.
Dolanır səmanı üz‐gözündə nur,
O, parlaq şəfəqin yayır hər yana.
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Quşlar da səs‐səsə verib oxuyur,
Beləcə hər kəsi məst edir sanki.
Səsiylə qulaqda çələng toxuyur,
Ayılmaq insana qəsd edir sanki.
Bircə bu yuxudan narahat olan,
İki şəxs var idi, ‐ Əsəd və Qüdrət.
Onların gecəsi olmuşdu talan,
Burda görməyiblər bir kəsdən hörmət.
Axşam da yatmağa yer olmamışdı,
Gecəni tövlədə keçirmişdilər.
Burda hörmətləri heç qalmamışdı,
Hamının gözündə kiçilmişdilər.
Hər kəs şirin yatağına uzanıb,
Bunlar isə samanların üstünə.
Heç kəs də onları bir adam sanıb,
Yer verməyib dayanıblar qəsdinə.
Bunu artıq özləri hiss edirdi,
Ancaq yenə səbr eyləyib dözürdü.
Yollar daha soyuqluğa gedirdi,
Bu yolda ayrılıq daim süzürdü.
Əsəd peşman olub əməllərindən,
Düşünür bu tərzə o necə keçib.
Dayanaraq fikirləşir dərindən,
Anlayır çox nahaq bu yolu seçib.
Axşamkı olanlar dərs oldu ona,
Başa düşdü səhvlərini nəhayət.
Söz verir özünə bu yetir sona,
Daha qardaşına verməz bəraət.
Lakin Qüdrət belə düşünmür bir an,
Onun dərdi indi tamam başqadı.
Gözləyir ki, indi yetişsin zaman,
Beləcə çoxalsın hörməti, adı.
Bunun üçün yeni planı da var,
Görək bu da bir işinə yararmı?
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Bəlkə bu işi də gələr ona dar,
Nadançılıq qarşılıqsız qalarmı?
Bu dəfə görünür o, tək olacaq,
Əsəd ona yardım eləməz daha.
Öz yolunda artıq tənha qalacaq,
Bu da onun üçün gələcək baha.
Aradan bir müddət dolanıb keçir,
Nüsrət əsil cəngavərə çevrilir.
O, mərdlik suyundan bir badə içir,
Qorxusu, təlaşı tamam devrilir.
İndi sultan arxayın olur buna,
Öz şanına layiq edir Nüsrəti.
Hər nəyi var etibar edir ona,
Bunun üçün şübhə eləmir qəti.
Axşam gəlir ziyafət vaxtı çatır,
Bir nəfərlik artıq yemək qoyulur.
Nüsrət buna çox təəccüb ilə baxır,
Anlamır ki, kimə xörək qoyulur.
Hər kəs süfrə arxasına keçəndə,
Məlum olur artıq bu nə deməkdi.
Gözləri də həmin kəsi seçəndə,
Başa düşdü bu kim üçün gərəkdi.
Həmin yemək Günəş üçün qoyulub,
Sultan qızı yenidən döndü geri.
Nüsrətin gözləri sanki oyulub,
Heç nəyi görmürdü o vaxtdan bəri
Tez qalxıb ayağa mədəni insan,
Ədəblə, ərkanla qarşılar onu.
Bu alicənaba qız olar heyran,
Sultan da sevinər görəndə bunu.
Bu Nüsrət əvvəlki adam deyildi,
O cılız uşaqdan əsər qalmayıb.
Dəyişib əməlli, tamam bir ildi,
Sanırsan o, avam uşaq olmayıb.
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Hər kəs süfrədəki yerini alıb,
Nə Qüdrət, nə Əsəd, yoxdur yenə də.
Hələ də onların yeri boş qalıb,
Bu da lap maraqlı gəldi mənə də.
Nüsrətin mehtərlik etdiyi vaxtı,
Tövlədə yatmağa yerləri vardı.
İndiysə qoruyur sarayda taxtı,
Ta tövlədə qardaşları qalırdı.
Qüdrət yaman narazıydı halından,
Deyirdi yerimiz saraydı bizim.
O uçur səmaya öz ad‐sanından,
Mənim sürünməkdən ağrayır dizim.
Çox nankor qardaşdı, qədirbilməzdi,
Gör bizə nə qədər zülm eyləyir.
Bizsiz o bura heç vaxt gəlməzdi,
Artıq yekələnib bizi çeynəyir.
Əsəd də əvvəlcə sakitcə durur,
Dözə bilmir, ta dillənir sonunda.
Deyir ki, bu bizə böyük haqq olur,
Buna artıq sübutu var onun da.
İki qardaş höcətlik edən zaman
Birdən Günəş saraydan çölə çıxır.
Qüdrəti bir hiylə bürüyür yaman
Heykəl tək yerində o qıza baxır.
Nankor sevgi
Uzaqdan‐uzağa seçdi o qızı,
Təxmini kim olduğunu anladı.
Bu yeni hiyləyə tilovdu azı,
Əsəd onu duyan kimi danladı.
Buna görə kəndə dönmək istəyir,
Qardaşının əməlindən utanır.
Belə ömrü, belə günü pisləyir,
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Görür artıq bunun üçün yubanır.
Acıq eləyərək keçir otağa,
Xurcununu alıb atır çiyninə.
Əşyasın toplayıb qalxır ayağa,
Ancaq vicdan əzab verir beyninə.
Görür Qüdrət hələ baxır o qıza,
Əsəbindən bilmir ki, nə eyləsin.
Az qaldı hirsindən gözləri qıza,
Qərar verir burda qalıb gözləsin.
Günəş gəzir asta‐asta oranı,
Ta gəzməkdən özünü də bitirir.
Elə ki, boş görür Qüdrət aranı,
Tez‐tələsik ona özün yetirir.
Astaca Günəşə o salam verir,
Sultan qızı ancaq tanımır onu.
Mən burada yeni mehtərəm deyir,
Hələ təzə başlayıram mən bunu.
O gizlədir kim olduğunu ondan,
Heç Nüsrətin adını da çəkməyir.
Günəş isə agah olmayır bundan,
Ancaq yenə xətrinə də dəyməyir.
Şirin dilə salıb bir az danışır,
İstəyir ki, tez uzaqlaşsın ordan.
Qüdrət isə saxlamağa çalışır,
İstəmirdi qız aralansın burdan,
Əsəd çölə çıxıb görür onları,
Əsəbindən yerə‐göyə sığammır.
Söhbət edən zaman görür bunları,
Sinirindən ta özünü yığammır.
Hiyləgərin hiyləsinə bax indi,
Kimliyini o, gizlində saxlayır.
Demək olmaz Günəş buna isindi,
Sadəcə pis edib könlün yaxmayır.
Axır görür o, çox kasıb adamdı,
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Gözlərində onu zavallı görür.
Sözlərindən hiss edir ki, avamdı,
Buna görə onun üzünə gülür.
Axmaq Qüdrət qoyub gic yerə özün,
Sanır ki, romantik söhbət eyləyir.
Sevgi‐məhəbbətdən başlayır sözün,
Keçib bağ‐bostandan, kartofdan deyir.
Özünü ağıllı sanan bu sarsaq,
Nə günə düşdüyün dərk edə bilmir.
Özündən çox razı görünür axmaq,
Ağzına gələni danışır, dinmir.
Əsəd də partlayır hirsindən daha,
Nakişi qardaşı düşür gözündən.
Hiss edir güc gəlir artıq tamaha,
Bu onu çıxarır daha özündən.
Bir an yerində dura bilməyir,
Əsəbi başında ta tüğyan edir.
İçini od alır daha dözməyir,
İri addım ilə Qüdrətə gedir.
Ancaq Qüdrət gəlişindən anlayır,
Aralanıb tövləyə geri dönür.
Əsəd gəlib onu yaman danlayır,
Bundan sonra ona da üzü çönür.
Bu söhbətin üzərindən gün keçir,
Olanlar bir daha təkrar baş verir.
Əsəd artıq yeni bir qərar seçir,
Bununçün Qüdrəti xəbərdar edir.
Deyir ki, istərsən sən oyunu qur,
Əvvəl‐axır mən bunu da biləcəm.
Tapşırıram sən o qızdan kənar dur,
Yoxsa bunu mən Nüsrətə deyəcəm.
Elə bilmə edə bilmərəm bunu,
İndən belə sən də qorxginən məndən.
Sarayda qalmağın gəlibdi sonu,
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Mənimlə dönməyi istərəm səndən.
Bu söhbətdən Qüdrət tapammır çıxış,
Bilmir necə qardaşın razı salsın.
Görür ona baxan əsəbi baxış,
Az qalıb ordaca canını alsın.
Sakitcə tövləyə girir birtəhər,
Özü də qorxudan bilmir nə edir.
Ancaq ki, yenə də növbəti səhər,
Hadisə lent kimi təkrardan gedir.
Lakin bu dəfə də başqa cür təmiz,
Əsəd buna qarşı tədbirin qurub.
Özü də ardında qoymayıb bir iz,
İndi də sakitcə pusquda durub.
Bu səfər tükəndi yazıqda səbir,
Beləcə bir plan qurdu bu zaman
Bilmək istəsəniz bu plan nədir,
Onda siz dinləyin deyirəm bu an.
Sübh çağı yenə də qız çölə çıxır,
Geniş saray bağçasında dolanır.
Qüdrət də tülkü tək kənardan baxır,
Əsədin yatdığın zənn edir, sanır.
Qızın yolu ora yaxın olanda,
Tez yanaşaraq kəsir yolunu.
Söhbətləri ta başlayır bu anda,
Tale də ki, pis bitirir sonunu.
Çünki böyük qardaş bunu izləyir,
Hələ ki, yox idi ondan səs‐səmir.
Günəş ona nədir adın söyləyir,
Nankör Qüdrət deyə Əsəd dillənir.
Yamanca diksinir Qüdrət də bu an
Dayanıb yerində sakitcə dinmir.
Əsəd də susmayır daha bu zaman,
Bu cür xəyanətə göz yuma bilmir.
Deyir ki, biz qardaşıyıq Nüsrətin,
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Nankör olmasaydıq satmazdıq sizə.
İndi də planın deyim Qüdrətin,
Qoy agah olsun hər birimizə.
Nüsrətin paxıllığın çox çəkir,
Ona görə sizlə ünsiyyət qurur.
Onun ürəyindən sultanlıq keçir,
Onunçün qarşında o, indi durur.
Sanır ki, bəlkə də sevərsiz onu,
Nüsrətin yerinə keçər beləcə.
Sultan onun kimi eləyər bunu,
Axırda kürəkən seçər beləcə.
Günəş bunu eşidəndə pis olur,
Hirsindən yerində artıq dayammır.
Bir sillə Qüdrətin üzünə vurur,
Əsəd də yerində daha durammır.
Yumruqla Qüdrətə hücum eyləyir,
Səs‐küyə hər bir kəs gəlir oraya.
Günəş olanları sultana deyir,
Burda Şahmar kişi girir araya.
Qüdrətə dişindən çıxanı deyir,
Bir yumruq da onun əlindən çıxır.
Əsəd də boynubükük seyr edir,
Sultan da ondakı bu halə baxır.
Qovurlar Qüdrəti saraydan çölə,
Atası haqqını halal etməyir.
Əsəd də yollanır saraydan belə,
Ancaq onun kimi rüsvay getməyir.
Saraydan bayıra çıxanda birdən,
Arxadan Nüsrətin səsin eşidir.
Boynundan sarılmaq istəyir hərdən,
Ancaq etdikləri zalım işidir.
Bununçün geriyə baxa bilməyir,
Boynun yerə əyib dayanır elə.
Nüsrətin qəzəbli sözün gözləyir,
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Lakin düşündüyü baş vermir belə.
Burda qalmaq üçün təklif eşidir,
Anlayır qardaşı onu çox sevir.
Durub keçmişini gözdən keçirir,
Gözü yaşlı‐yaşlı buna “yox” deyir.
Nüsrət qucaqlayır boynundan bunu,
Deyir ki, olanlar geridə qaldı.
Səhvini bilməklə ta yudun onu,
Yaradan bizləri sınağa saldı.
Böyük toy edirlər Nüsrətə orda,
Sultan da taxtını ta verir ona.
Nüsrət arxa durur millətə, yurda
Bütün dərd‐qüssə də ta çatır sona.
Ən böyük düşmənin yumur ağzını,
Beləliklə onlara da dost qalır.
Axırda da o sultanının qızını,
Nüsrət öz qardaşı Əsədə alır.
Ancaq onun sultan olmaq şansı yox,
O, yalnız bununla kifayət edir.
Bilir ki sultanın oğlanları çox,
Taxt‐tacı məlum ki onlara gedir.
Sonda yada salaq bir də Qüdrəti,
Məncə pis olmadı onun da işi.
Əldən buraxmadı o da fürsəti,
Beləymiş zamanın demə gərdişi...
Var‐dövlət sahibi, imkanlı‐pullu,
Məhbusdan boşanmış bir arvad aldı.
Bəxtindən o məhbus tez azad oldu,
Və dünyadan bir pislik də azaldı.
Dünyada cavabsız qalmaz heç zaman,
Özgə namusunda gözü olanın.
Birdə ağır olar acısı hər an,
Halallığın alanmasan atanın...
noyabr, 2011
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Yaşam haq
qqında kiçik nəsihət
Ey Mütalibo
oğlu, bir dayanginən,
Unutma hərr günün bir geecəsi var.
Gördüyün röyadan
r
gəl oy
yanginən,
Görməyə yu
uxudan ən asaan nə var?
Bax, hansı dövürdə
d
yaşay
yırsan sən,
Ucalmaq həər kəsə adi gəllibdi.
Qartal da fəəxr etmir ucad
dayam mən,
Ta kosmosaa insan əli dəyibdi.
Bu elin şairi tək sən deyiilsən,
Bunu heç ollmasa gəl anlaa barı.
Axı, sən özü
ün də yaxşı bilirsən,
Aslanlar yurdudur odlar diyarı.
h zaman,
Onsuz da naağıldı həyat hər
Hər insan da
d bu nağılda bir
b surət.
Neçə min illlərdir yazılır hər
h an,
Hələ də bilinmir yazarı, heyrət!
h
Dünya çox nataraz
n
olsa da
d baxın,
O, zaman keeçdikcə düz olacaqdı.
Yatağı qızıld
dan olsa da şaahın,
Axır yatacağğı qara torpaq
qdı.
Padşaham, zənginəm öyü
ünür insan,
Düşünmür yoxsul
y
da adaamdımı bəs?
Burda təbəq
qəyə bölünürr insan,
Axirət gələn
ndə eynidi hər kəs.
Çox insan taanıdım, çox üzzlər gördüm,
Onların yerrinə utandım düzü.
d
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Nikbin sifətlərdə bic gözlər gördüm.
Ağlar da özüdü, gülər də özü.
İyirmi altı il bir ömür deyil,
Hələ nə yatdım ki, nə yuxu görəm?
Əlliyə, altmışa üz tutanda il
Görərsən xəzinə daşıyır sinəm!
Mən nadir bir inci deyiləm, dostlar,
Günəş parlayanda al‐əlvan olam.
Tər bahar sevinci deyiləm, dostlar,
Çiçəklər açanda gülüstan olam!
Tanrı elçisiyəm, göydən enmişəm,
Günah nədir, savab nədir, söyləyim.
Haqqın dərgahından keçib gəlmişəm,
Sizlərə bunları agah eləyim.
Damğası yük kimi kürəyindədir,
Naxələf yaşayan tüm nadanların.
Məzarı xalqının ürəyindədi,
Milləti qəlbində yaşadanların.
Boy‐buxun müdriklik deyil heç zaman,
Ağıldır insana ucalıq verən.
Torpağı oğullar yaşadar hər an,
Oğul kiçildikcə, kiçilər vətən.
Sən özün hifz edib, kömək ol Allah,
Günahım boynumu heç vaxt bükməsin.
Mən qara kölgəyə dönərəm vallah,
Təki ad‐sanıma kölgə düşməsin.
Açdım kitabımın qalaqlarını,
Oxudum şeirdən bir‐iki sətir.
Bir‐bir ötürdükcə varaqlarını,
Gördüm gəncliyimin qoxusu gəlir.
Mən həmin gənc oğlan deyiləm yenə,
Cavanlığım hara gedib bilmirəm.
O da ki, sevgimlə əzizdir mənə,
Gülizarsız gülüstanı neynirəm.
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Məhəbbət səmada parlaq bir ulduz,
Könül də ay qədər yaxındır ona.
Eşqin şərabı da hardasa bumbuz,
Çox içmə eşqindən bədənin dona.
Həyat payız, bizlər isə yarpağıq,
Hər külək əsəndə qopuruq bir‐bir.
Dünya məzar, biz də ona torpağıq,
Seyr edirik, görək kim gəlib gedir...
Ömrün yollarında addım atırıq,
Gözlər axtarışda, qulaqlar səsdə.
Bəzən də mənzilə vaxtsız çatırıq,
Cəbrayıl dayanır yolumuz üstə.
Qara torpaq doymur insan canından,
Vaxtlı‐vaxtsız hər kəsə yol görünür.
Doyan yoxdur yaşamağın dadından,
Anlar üstümüzə axıb tökülür.
Nə zaman günahkar, nə biz günahkar,
Günahkar dünyadı, möhkəm fırlanır.
Həm gözü kor imiş, həm qulağı kar,
Hər şeydən xəbərsiz ötkəm fırlanır.
Etibar haqqında bir neçə kəlmə
Dar günümdə yanımda görəmməsəm,
Ola bilər yara kimi göynəyim.
Bircə dəfə ona mən güvənməsəm,
Nəyə görə ona dostum söyləyim?
Sirrim varsa sirdaşım olmalıdı,
Olmamalı nə bir yalan, bəhanə.
Sirr verəndə qəlbində qalmalıdı,
Yoxsa onun varlığından mənə nə?
Dost dediyin qardaşdan da əzizdi,
Aynadakı öz əksindi hər zaman.
Lap aydan da dost ürəyi təmizdi,
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Nə etsən də ona möhtacsan hər an.
Köksündə sızlayan bir yara olsa,
Qəlbini çıxarıb verəcək sənə.
İşıqlı yolların zülmətə qalsa,
Günəş olub sənə doğacaq yenə.
Düzdü, indi aldadıcı zamandı,
Heç kəsin daxilin görmək olmayır.
Yaltaqların hökm etdiyi məqamdı,
Artıq heç bir kəsə inam qalmayır.
Zamana, taleyə, bəxtə, dünyaya
Heç zaman əl büküb güvənmək olmaz.
Gəlin dostlar, yığışaq bir araya,
Bizdən başqa bizə bir kimsə qalmaz.
Öz işini bir sirr kimi gizləyib,
Hər üzə güləni doğma sanmayın.
Dünənki tanışa dostum söyləyib,
Bu kəlməni adiliyə salmayın.
İnsandan insana xeylicə fərq var,
Qoz kimi çoxunun içi puf çıxır.
İçində bir‐iki çətənə olar,
Ən ağır zərbədən qırılmaz qalır.
Güvənmə sultana, güvənmə şaha
Onlar səni adamdan saymaz belə.
Ruhunu cənnətə, canı Allaha,
Həyatını dosta etibar elə.
Vətən məzarında yatsan da belə,
Yaxşıdı qürbətdə bada gedincə.
Quzunu qurda da etibar elə,
Fırıldaq çobana qurban edincə.
Dastanın başlığı
Dağlıq bir obada, ucqar bir kənddə
Güc ilə dolanan ailə yaşardı.
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Onlar kimi tənha idi bu kənd də,
Nə bir tanış, nə bir qonşusu vardı.
Çətin idi durumları onların,
Yoxsulluq içində məhv olurdular.
İndiyə qədər də kimsə bunların,
Köməyinə yetib əl tutmurdular.
Gildən tikilmişdi bu daxma çoxdan,
Küçəyə boylanan pəncərəsi yox.
Zindana bənzəyir uzaqdan baxsan,
Üstünə qarğılar döşənmişdi çox.
Ağacın kəsilmiş budaqlarından,
Daxmanın qapısı hazırlanmışdı.
Onun hər küncündən bucaqlarından
Yağış dənələri ora sızmışdı.
İçəri gecələr tam zülmət olur,
Lakin hamı alışıq idi buna.
Çölə də sərt qışın nəfəsi dolur,
Az qalır şaxtadan təbiət dona.
Odunla isinir koma soyuqda,
Ancaq ki, ətrafda ağac nə gəzir?
Qalın bir orman var, ancaq uzaqda,
Odun da buraya tək ordan gəlir.
Onu da yay vaxtı yığasan gərək,
Çünki qışda qar qalın düşür ora.
Həm də ki, şiddətlə əsərək külək,
Qoymur bir kimsəni gəlməyə bura.
Bir az yaxınlıqdan bir çay axırdı,
Tək o, idi yaşamağa təsəlli.
Çox vaxt o da məcrasından çıxırdı
Məhv edirdi tarlaları əməlli.
Onun üçün ordan köçmüşdü hər kəs,
Bircə bu ailə əlacsız qalıb.
Yaşamaq lazımdı, nə eyləsin bəs,
Məcburlar bir təhər dişlərin sıxıb.
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Burda yaşamağa davam etməyə,
Əzablı olsa da yox çıxış yolu.
Başların götürüb bir gün getməyə
Yox idi Allahın bir fərli qulu.
Ailə başçısı Səfdar kişidi,
Evin ağır yükü ona düşürdü.
Onun bacardığı bənna işidi,
Sənəti belini tamam bükürdü.
Əksər halda iş tapmırdı özünə,
Axtarardı, axı məcburdu buna
Hər kəs baxıb bu qırışmış üzünə,
Yaşlı deyə iş vermirdilər ona.
Gecə‐gündüz fikir çəkir yamanca,
Boğazından heç loxma da keçməyir.
Qorxur yaşam pisləşəcək zamanca,
Bircə qurtum su da durub içməyir.
Hər gün erkən qalxıb geyinib çıxır,
Piyada şəhərə yol alıb gedir.
Dolaşır bazarı, hər işə baxır.
Ailə naminə nökərlik edir.
Yazıq qoca, tükənibdi taqəti,
Heç özünü fikirləşmir bir dəfə.
Ayaq üstə dura bilməyir qəti,
Atdığı ox daha çatmır hədəfə...
Çəkdiyi əziyyət fayda verməyir,
Dilənçi payından çox yığa bilmir.
Hələ iş bununla burda bitməyir,
Çoxu heç onu da vermək istəmir.
Yenə də dillənmir, çıxarmır səsin,
Başını sallayıb işini görür.
Çox vaxtı zorbalar ona hər kəsin,
İçində söz atıb, lağ edib gülür.
Sınır qoca qəlbi keçir bir yana,
Boynun büküb səs‐səmirsiz dayanır.
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Bütün bunlar çox ağır gəlir ona,
O qocanın qəlbi od tutub yanır.
Yığdığı pullara qəm ilə baxıb,
Bir az fikrə dalır yerində yaman.
Sonra buna cəmi üç çörək alıb,
Yollanır kəndinə elə bu zaman.
Qaranlıq düşmədən özün yetirir,
Hər kəsin qarnı ac gözləyir onu.
Güc ilə evinə çörək gətirir
Heç olmasa təsəlli edir bunu.
Ailənin bir üzvü Dursun nənə,
Vaxtından çox erkən qocalmış idi.
O qədər də çoxyaşı yoxdur yenə,
Zaman onu bu günə salmış idi.
Sol gözü zülmətə qərq olub daha,
Əlləri titrəyir, dizləri əsir.
Şükür edir hər açılan sabaha,
Qəm qatarı onun üçün tələsir.
Xoşbəxtliyi unudublar ər‐arvad,
Kədərdi hər zaman onlara sirdaş.
Sevinc onlar üçün açmırdı qanad,
Əzablı günlərdi yeganə yoldaş.
Yoxsulluq deyildi səbəbi heç də,
Onlar hər loxmaya şükür edərdi.
Ölümlü dünyada bu keçmə‐keçdə,
Övlad acısıydı onların dərdi.
Bir oğul vermişdi Tanrı onlara,
Təəssüf qisməti qara gətirdi.
Tale də dağ etdi onu bunlara,
Ömrünü çox erkən sona yetirdi.
Yox o andan yazıqların əhvalı,
Bütöv cahan onlar üçün talandı.
Getdi cavan ömür, dəyişdi halı,
Oğul dərdi çəkir bunlar nə andı.
Ailə dramı bumu görəsən,
Qopub bu yaşamdan olublar sürgün.
Bu qismətin əməlinə bir bax sən,
Demə yas tutulur bu evdə hər gün.
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Səfər bu ocağa tək oğul idi,
Yox idi bacısı, qardaşı onun.
Ata‐anasına bir noğul idi,
Şirindi söhbəti özü tək onun.
Neynəsin qisməti belə gətirdi,
Çox erkən gəlmişdi ömrünün sonu.
Əcəli özünü qəfil yetirdi
Naməlum bir ölüm apardı onu...
Bir günü yenə də sevinclə doldu
Deyib gülməyinin yox idi sonu.
Kimsə anlamadı qəfil nə oldu,
Yatdı gecə yuxu apardı onu.
Təzə evlənmişdi bu yazıq Səfər,
Heç övlad üzünü görməmiş idi.
Elə ki, kamına çatdı birtəhər,
Tanrı bu fərmanı verməmiş idi.
Ölmündən altı ay keçmişdi hələ,
Onun bir övladı dünyaya gəldi.
Ailə təsəlli qazandı belə,
Onu bu həyatda tək yaşam bildi.
Atası bir gecə yataraq getdi,
Oğulsa göz açdı lap səhər‐səhər.
Həyat öz yerindən ta davam etdi,
Onun da adını qoydular Səfər.
Rəziyyə ana da dəyişir bir az,
Ərindən bir parça qalmışdı ona.
Şad‐xürrəm bir ömür olsa da az‐maz,
Yenə də qəm‐qüssə yetişmir sona.
O zaman imkan da deyildi belə,
Şəhərdə evləri, varları vardı.
Səfdar baba satdı hər şeyin elə,
Axırda külfəti daxmaya saldı.
O vardan əlində qalmadı dənə,
Dövləti mənasız bir dünya sandı.
Ancaq uduzmadı bununla yenə,
Əvəzində yeni dövlət qazandı.
Bütün var‐dövlətdən imtina edib,
Nəvəsinin təhsilinə veribdi.
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Özü əzab dolu bir yolla gedib,
Səfərin başını uca edibdi.
İndi də böyüyüb yekə oğlandı,
Yenə də qoruyur hər bir kəs onu.
Atası tək o, həm də pəhləvandı,
Ancaq evdə körpə görürlər bunu.
Qoymurlar ki, o da işləsin indi,
Padşah kimi əzizləyirlər hər an.
Babası söyləyir oxu bəsindi,
İşləməyə izin vermir heç zaman.
Övlad acısını dadmışdı bir kəs,
Oğlu da məzarda erkən uyuyur.
Yarası dərindi nə eyləsin bəs,
Buna görə nəvəsini qoruyur.
Hər gün səhər yollananda bazara,
Yenə nəvəsindən nigaran qalır.
Bu günü də getməmişdən bir ara,
Ailəni birdə yanına alır.
O, gəlinə dönə‐dönə söyləyir,
Səfəri yollama mənsiz bir yana.
O, ağır işlərə heç də dözməyir
Əziyyət çəkdirmə sən Allah ona.
Onun hər cəfasın çəkərəm özüm,
Təki mən nəvəmi görməyim süzgün.
İnan tab gətirməz baxmağa gözüm,
Onsuz da talandı həyatım düzgün.
Rəziyyə ana da dillənir belə:
Sən heç narahat olma, atacan.
Ürəyini daima fərah elə,
Odur mənim hər an canımdakı can.
Gözümü üstündən çəkmərəm bir an,
Gərəksə canımı verərəm ona.
Mənimçün uşaqdı balam hər zaman,
Bu sevda anada çatammaz sona.
Ancaq ki, Səfər çox sıxılır bundan,
Özünə bir çıxış yolu axtarır.
Evdə bir kimsə əl çəkmir ondan,
Buna görə o, çox əlacsız qalır.
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Axı,o özü də çox gözəl bilir,
Nənə‐babasının nəfəsidir o.
Onu bu həyatda nə qədər sevir,
Anasının hər bir kəlməsidir o.
Birdən‐birə yoxa çıxıb gedərsə,
Heç də tab gətirməz buna qocalar.
Ancaq boş durmağa davam edərsə,
O zaman da Səfər özü məhv olar.
Buna görə çıxış yolu gərəkdi,
Hər bir kəsi buna razı etməyə.
Yenə də o, hansı əziyyət çəkdi
Fayda etmir razı salsın getməyə.
Yenə də fikirli dayanır Səfər,
Qurduğu planın gəlmədi sonu.
Babası hiss edir onu bu səfər,
Tez gəlib yanında əyləşir onun.
Qoca Səfdar baba nə edəcəyini bilməsə də, nəvəsinin niyə bu hala
düşməsini yaxşı dərk edirdi. Onun üçün başını tumarlayıb fikrini
dağıtmaq istəyir. Bir az zarafata salıb nəvəsinin könlünü almağa çalışır.
Lakin bunun heç də bir nəticə vermədiyini görür. Bu zaman başını yerə
dikib başlayır ona çox şeydə aydınlıq gətirməyə. Deyir ki, atanı sənin
qədər əzizləmirdik. Azad, firavan öz həyatını yaşayırdı, güclü sərkərdə
idi. Yaxşı savada malik idi. Ancaq sənin qədər yox. Bütün günü evdə ol‐
murdu. İşini çox sevdiyi üçün həmişə silah yoldaşlarının yanında idi.
Yeni döyüş planları hazırlayırdı, hərdən də digər dövlətlərə də gedib
günlərlə orda qonaq qalırdı. Hər kəs onu çox sevirdi və bir o qədər də
çəkinirdi. Çünki dövlətinə, millətinə çox bağlı insan idi. Lakin işlər elə
gətirdi ki, işinə fikrini çox verdiyindən səhhətində yaranan problemləri
görməz oldu. Düzü onun heç vaxt fikirli, qüssəli olduğunu kimsə
görməyib. Həmişə coşqun ürəkli, iti fikirli, hazırcavab insan idi. Kimsə
onun elmdə və yaxudda döyüşdə üstələyə bilməmişdi. Bir gün evə tez
gəlmişdi. Demək olar ki, bütün günü danışıb güldük. Kefi yerində idi.
Ananla da bir neçə ay idi ki, ailə qurmuşdu. Elə həmin günü də həmişəki
kimi çarpayısına uzanıb yatdı. Səhər günortaya az qalsa da hələ də yu‐
xudan qalxmamışdı. Birdən Rəziyyə mənə yaxınlaşıb dedi ki, Səfər hələ
də yatır. Görən bu gün evdə qalacaq? Dedim, özündən soruş. Aradan bir
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müddət keçəndə ananın çığıtısı aləmi bürüdü. Səs‐küyə yaxınlıqdakı
qonşular da tökülüşüb gəlmişdilər. Sən demə, atan gecə yatdığı vaxtı
dünyasını dəyişib. O gündən bütün həyatımız alt‐üs oldu. Atan öləndə
iyirmi səkkiz yaşı vardı. Ölümü hələ də hansı xəstəlikdən baş verdiyi
bilinmir. Bax, buna görə səni qorumağımızın da əsil səbəbi elə budu.
Atanın naməlum qalan xəstəliyi. Allah o günü bizə göstərməsin, amma
atanın xəstəliyinin irsən keçici olmadığına hələ də əmin deyilik. Səbr elə
hər şey yaxşı olacaq. Artıq sən də yetərincə böyümüsən. İyirmi beş
yaşın var. Düzdü sən də atanın yoluyla getməyə can atırsan və biz də
sənin bu həvəsini başa düşürük. Ancaq sən də bizi anla. Sözünü bitirib
nəvəsinin alnından öpür, sonra isə astaca durub çöləçıxır.
Səfər başa düşür baba sözünü,
Görür ki, sözündə bir həqiqət var.
Ancaq bununla toparlamır özünü,
Fikirləşir, görən nə etmək olar?
Yenə də çırpınır xəyallarında,
Ağlına bəhanə gətirə bilmir.
Qürur yara salır onun canında,
Belə yaşamağa bu gənc isinmir.
Anlayır babası gör çəkir nələr,
Sığışdırmır heç bunları özünə.
Yenə də nə etsin bilmir müxtəsər,
Əllərin qaldırıb çırpır dizinə.
Bütün günü hey fikirli düşünür,
Gecəsi‐gündüzü olmur bu zaman.
Fikirdən gözünün şəfəqi sönür,
Yol axtarır həyatına bu cavan.
Lakin yollarında çox əngəllər var,
Bunları aşmaq da çətindir ona.
Ta dünya da addım‐addım gəlir dar,
Bu əzablar ağır gəlirdi ona.
Kişiliyə sığışdırmır hələ də,
Bir qocanın çörəyini yeməyi.
Ancaq o, anlayırdı belə də
Babasının həqiqəti deməyi.
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Səfərin çıxış yolu
Səhərki gün Səfdar baba bir daha,
Bazarlarda yenə hamballıq edir.
Kim nə versə şükür edir Allaha,
Onun üçün çoxları onu sevir.
Bilirdilər həm də onun dərdini,
Qınamırlar bunun üçün bir tikə.
Görürdülər zaman əyib qəddini,
Hərdən kəsir düz üstünü təhlükə.
O günü bazarda Səfdar babanı,
Görən bir kişi də gəlir yanına.
Sən niyə burdasan, bəs nəvən hanı,
Nə üçün yazığın gəlmir canına?
Baba düşünsə də onu tanımır,
Sifəti çox tanış gəlirdi ona.
Oğlunun şair tanışı sanır,
Adam da etiraz etməyir buna.
Nələr olduğunu bilmək istəyir,
Baba sənin evin hardadı deyir?
Səfdar ünvanını ona söyləyir,
Səhəri gün ora üz tutub gedir.
Görür ki, keçmiş dostunun ailəsi çox acınacaqlı bir vəziyyətdə ömür
sürür. Bunun üçün o, bir az kədərlənir. Səfdar baba oğlunun şair dostu‐
nu görən kimi sevinir. İçəri dəvət edir, imkanı çatanlarla süfrəsini dol‐
dururlar. Ancaq qonağın bura gəlməsinin bircə səbəbi vardı, ‐ dostunun
oğlunun nə işlə məşğul olmasını gözləriylə görmək. Buna da nail olur.
Hətta eşidəndə ki, onun da adı Səfərdi, gözləri dolur. Qoca onu nəvəsi ilə
tanış eləyir. Bir az söhbət etdikdən sonra, o cavan oğlandan soruşur : ‐
Hə balaca Səfər, sən nə işlə məşğul olursan? Səfdar baba onu qabaqlayıb
suala özü cavab verməli olur: ‐ Onun işi çox ağırdı, savadlı olması üçün
bütün günü oxumaqdan başını qaşımağa vaxtı olmur. Bunu eşidən kimi
üz cizgiləri dəyişir. Dönüb tərs‐tərs Səfərin üzünə baxır, heçnə demir.
Səfər utancından başını yerə dikir. Ancaq qonağın işi bununla bitmir,
arada yaranan boşluqdan fürsət tapıb gənci dərhal bununla bağlı sorğu‐
sual eləyir. Cavan oğlan ona hər şeyi bir‐bir danışmağa başlayır.
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Müsafirin ona qarşı olan pis düşüncələrini üzərindən qaldırır və beləcə
içində rahatlıq tapır. Bu vaxtı da qoca baba içəri daxil olur.
Söyləyir nə söhbət eyləyirsiniz,
Qonaq da cavabın tez belə verir.‐
Vallah siz yaman səhv eyləyirsiniz,
Burda bir istedad məhv olub gedir.
Gərək buna artıq razı olmayaq,
Qoyun öz gücünü göstərsin daha.
Cavandı, həvəsdən onu salmayaq,
Sonra bu bizə də gələcək baha...
Qərar budur, mən bu cavan oğlanı,
Şairlərin məclisinə aparım.
Bunun kimi bir savadlı insanı,
Bataqlıqdan artıq çəkim qoparım.
Qoy, bir az da orda desin sözünü,
Bəlkə bir gün böyük şair olacaq.
Yol göstərək o, sınasın özünü,
Bu həyatda yalnız şeir qalacaq.
Səfdar baba yaman sevinir bundan,
Ürəyi yerində durmurdu əbəs.
Dursun nənə ancaq deyinir bundan,
Rəziyyə ana da ona verir səs.
Bu fikir onların xoşuna gəlmir,
Deyirlər heç yana getməsin Səfər.
Heç biri bu fikri uğurlu bilmir,
Baba yenə dilə gəlir bu səfər.
Qoca qarı, çox deyinmə gəl belə,
Mən də öz nəvəmi artıq sevirəm.
Sən də bu cavana bir uğur dilə,
Şəxsən buna mən razılıq verirəm.
Mənim nəvəm böyük şair olacaq,
Əminəm, mən buna tam inanıram.
Bu zamana çox ərmağan qalacaq,
Özümü mən bu gün xoşbəxt sanıram.
Baba bunu söyləmirdi nə zaman,
Buna görə hər kəs çaşqına dönür.
Səfər idi bunu ilk dəfə duyan,
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Onun da qəlbinin naləsi sönür.
Üzü güldü kişinin bu zamanda,
Sevincini ta gizləyə bilmədi.
Ruhu da təzələndi bu anda,
Buna görə artıq kimsə dinmədi.
Qonaq da sevincli oldu bu vaxtı,
Səfərin çiyninə astaca vurdu.
Gəncin gözlərində ildırım çaxdı,
O qalxıb şəst ilə ayağa durdu.
Rəziyyə ana da narahat idi,
Bu qonağa inanmağı gəlmirdi.
Bir tək Səfdar baba çox rahat idi,
Başqa sözə bir ehtiyac bilmirdi.
Şairlərdən ziyan gəlməz deyirdi,
Səfərin də bir az açılar başı.
Nəvəsini candan artıq sevirdi,
Görürdü ki yoxdu dostu, sirdaşı...
Gözlənilməz etiraf
Sanırdı ki, ta dünyası düzələr,
Həyata baxışı tambaşqa olar.
Tanışı çoxalar, dost qədri bilər,
İsmi tarixlərə ərmağan qalar.
Nəhayət işlər də yoluna girir,
Qonağın özü də məmnundu yaman.
Bu xəbərə ən çox özü sevinir,
Bunun üçün yubanmadan bircə an.
Onda səhər biz düzələrik yola,
Durub gözləməyə axı nə fayda?
Gərək kişi çox bacarıqlı ola,
İndi yaşamağa belədir qayda...
Sübh açılır olar da yola çıxır,
Yolda Səfər sorur, ‐ adınız nədir?
Qonaq gülümsəyib üzünə baxır, ‐
Mənim adım İbrahimdir, ‐ deyir.
Həmin bu sualı eyni bir anda,
Rəziyyə ana da babaya verir.
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Şair Nəsir deyə bildirir onda
Bəlkə də o, bunu belə zənn edir.
Səfər də bilmirdi haraya gedir,
Bir işarə gəzir o, gözdə, qaşda.
İbrahim də yaxşı bilir nə edir,
Sözləri başqaydı, özü tam başqa.
Nəhayət çatırlar məkana bunlar,
Hündür daş hasarlı böyük yer idi.
Onu keşikçilər qoruyurdular,
Bunlar da qapıdan içəri girdi.
Hər kəsin əlində qılınc bir‐birləri ilə döyüşməyi öyrənirdilər. Səfər
təəccüb içində onu bura gətirən adama baxanda İbrahim dillənir: ‐
Deyirlər qələm qılıncdan itidi. Ona görə də sən əvvəl şairliyə burdan
başlayacaqsan. Səfər yənə də nəsə anla‐mır.İbrahim əlini onun çiyninə
qoyub deyir: ‐ Sənin baban məni atanın digər dostu ilə səhv salıb, sanır
ki, mən şair Nəsirəm. Yox, mən sənin atanın döyüş dostuyam. Nəsir isə
sənin atandan da qabaq ölüb. Sadəcə bu babanın fikrindən çıxıb. Səfər:
‐ Məni bura niyə gətirmisən? ‐sualını verir. İbrahimin cavabı isə qısa
olur: ‐ Qisasını al deyə! Səfər bir şey anlamır. Axı mənim heç kimlə
düşmənçiliyim, rəqabətim olmadığı üçün alınacaq qisasım da... Əmir
onun sözünü kəsərək deyir: ‐ Atanın qısasını alacaqsan. İbrahim ona
bir‐bir olanları danışmağa başladı. Sənin atan güclü sərkərdə, güclü
döyüşçü idi. Ona bata bilmək hardasa mümkün deyildi. Həmin gün isə
onu burda kimsə zəhərləmişdir. Ona görə də gecəlikcə dünyasını
dəyişdi. Hadisənin üzərindən bir il keçmişdi ki, satqının kimliyini
öyrəndim.Qisası özüm alacaqdım.Sonra eşitdim, dostumun bir oğlu
dünyaya gəlib. Ona görə sənin böyüməyini gözlədim. Üç ilə yaxındı səni
axtarıram hər yerdə.Köhnə evinizə getmişdim.Gördüm başqa adamlar
yaşayır orda. Hə, bir də sənin adın indən sonra burda səslənməsin,
unutma sən artıq Səfər deyilsən. Səfər ondan atasını kimin öldürdüyünü
soruşur. İbrahim isə ona baxıb gülümsəyir: ‐ Elə şey yoxdu, cavan oğlan,
bunu öyrənməyin üçün əvvəlcə məni qılınc döyüşündə məğlub etməli‐
sən. Yoxsa, heç nə biməyəcəksən...
Bunlar Səfər üçün dərd oldu qəfil,
Həqiqəti dərk etməyə çalışır.
Çox şeyi hələ də anlamış deyil,
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Düşdüyü duruma yamanca çaşır.
Ta onun canında qisas hissi var,
Gözləri qaralır qəzəbdən hər an.
Dünya onun üçün artıq gəlir dar,
Qisas üçün vurur qəlbi bu zaman.
İbrahim də fikir verir oğlana,
Hiss eləyir düşüncəsi doğrudur.
Fikir verir bu ağıllı cavana,
İsminə layiqli nər oğul budur.
Bilir ki, güləcək üzü onun da,
Bu yolun sonuna çatacaq bir gün.
O zalım qatili tapıb sonunda,
İşıqlı dünyadan edəcək sürgün.
Söyləyir Səfərə bir az ol mətin,
İgidlik andını içənəcəndi.
Döyüş meydanında vallah ən çətin,
Qılıncı qınından çəkənəcəndi.
Xain öz qəbrinə salınmayıbsa,
Sanma əməlindən artıq dərs alıb.
Nə qədər qisası alınmayıbsa,
Atanın ruhu da narahat qalıb.
Gərək son qoyasan artıq söhbətə,
Qoy atan məzarda rahat uyusun.
O çox layiq olub böyük hörmətə,
Səni də göydəki Allah qorusun!
Sözünü bitirir İbrahim daha,
Qalmağa yerini göstərir bu an.
Söyləyir get hazırlaş sabaha,
Çətin olacaqdı sənə bir zaman.
Səfər bu yol üçün can verər qəti,
O, indi igidlik havasındadı.
Bir ata sevgisi, ata həsrəti, ‐
Qəlbinin göynəyən yarasındadı.
Gecə boyu yuxu girmir gözünə,
Bu qatil, şərəfsiz görəm kimdi, ah!
Yamanca deyinir o, öz‐özünə,
Bircə açılaydı işıqlı sabah.
Səhərəcən hey işlədir başını
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Fikirdən yorulur axır sonunda.
Hərdən işə salır öz yaddaşını,
Görür daha xeyri yoxdu onun da,
Bilmir atasının kimdir düşməni,
Heç bir kəs bu haqqda söyləməyibdi.
Nə üçün öldürüb, anlamır yəni,
Bu şübhəni heç vaxt gözləməyibdir.
Nəhayət ki, ağaranda dan yeri,
İbrahim Səfəri özü səsləyir.
Özü isə qayıdıb gedir geri,
Bayırda dayanıb onu gözləyir.
O, çox döyüşçüyə tapşırıq edir,
Gənc oğlana yaxşı fikir versinlər.
Özü isə təmamən çıxıb gedir,
Buna görə tapşırır ki, bilsinlər...
Səfər çölə çıxanda İbrahimi heç bir yanda görmür. Döyüşçülərdən
biri ona yaxınlaşıb deyir: ‐ Narahat olma, əmir səni bizə tapşırdı. Bu
gündən sonra səninlə şəxsən biz özümüz məşğul olacağıq. Səni böyük
bir cəngavərə çevirmək üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Mən yaxşı
qılınc oynadıram. Sənə də bu işdə köməklik edəcəm. At çapmağı isə
başqa bir döyüşçü öyrədəcək. Çünki bunu o, yaxşı bacarır...
Beləcə Səfərin işi başlayır,
Döyüşçülər ona kömək göstərir.
Arabir də boğazını yaşlayır,
Bu sınaqdan tez qurtulmaq istəyir.
Ancaq hələ çox yenidi burada,
Onun üçün tab gətirib dözməyir.
Nə gözünə görünürsə arada,
Bir anlıq kənarda durub gözləyir.
Yavaş‐yavaş öyrəşəcəkdi buna,
Çünki başqa çıxış yolu yox idi.
Əməllicə çətin gəlirdi ona,
Düzü onun heç səbri də yox idi.
Bir işin qulpundan tutmayan cavan,
Birdən‐birə alışammır bura heç.
Mızıldayır ürəyində bu oğlan,
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Yığ gücünü bu sınaqdan yaxşı keç.
Hər kəsdən daha çox məşq edirdi o,
Məqsədə çatmağa bu da az idi.
Gün keçdikcə uğura gedirdi o,
Çöldə payız, qəlbindəsə yaz idi.
Şübhə
Kənddə isə darıxırdı hər bir kəs,
Ayrılıqdan çox idi ahu‐zarlar.
Kəsilmişdi gəlmir səmir, nə də səs.
Ruhsuz idi sanki orda divarlar.
Heç kimsə danışmır, heç kimsə dinmir,
Hərə bir tərəfdə bir işlə məşğul.
Ürəkləri heç bir işə isinmir,
Çünki həmin evdə yox idi oğul.
Birinci uyuyur soyuq məzarda,
O, öz röyasını görür hər gecə.
Digəri də heç bilinmir ki, harda
Nə yeyir, nə içir, halı da necə?
Babanın da bu zamanlar beyninə,
Keçmiş bir hadisə taxılıb qalıb.
Qoca bunu yaman salıb eyninə,
Bu da onun yaman fikrini alıb.
Bütün günü hey düşünür zavallı,
O, kimsəyə bir kəlmə də deməyir.
Durur saatlarca gözləri hallı,
Sus dayanır, ağız açıb dinməyir.
O, nəyisə xatırlamaq istəyir,
Qocalığı buna vermirdi aman.
Səssiz durub o, bir müddət gözləyir,
Bəlkə də yadına düşər bir zaman.
Evdəkilər bunu yaxşı görürdü,
Sakitliyə əməl eləyirdilər.
Bu hadisə neçə günə dönürdü,
Onlar isə sonu gözləyirdilər.
Bilmirdilər nə hadisə baş verir,
Sormağa da hələ çəkinirdilər.
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Hər kəsi yaradan tək Allah bilir,
Babanı heç belə görməmişdilər.
Bəlkə nəvəsinin dərdini çəkir,
Ona görə fikirlidir bir belə?
Ürəyinə qəm toxumları əkir,
İnanmıram buna görədir elə...
Səfdar baba oğlundan bir ay qabaq,
Onun ölən dostunu fikirləşir.
Birdən‐birə niyə bu qədər uzaq,
Keçmiş ilə o yenidən üzləşir.
Çünki qoca sonda gələn qonağı,
Başqa yerdən xatırlayan kimidi.
Şair busa, tapa bilmirdi axı,
O vaxt cavan ölən oğlan kim idi?
İçində bir şübhə yaranır onun,
Fikirləşir‐fikirləşir tapammır.
Düşüncələr göstərməyincə sonun,
Bu da onu heç beynindən atammır.
Ötəri olsa da dəqiq bilirdi,
Şair o vaxt ağır xəstə yatırdı.
Təbib onun öləcəyin deyirdi,
Xəstəliyi ağır həddə çatırdı.
Necə oldu birdən‐birə sağaldı,
Təbibin sözləri yanlışmış görən?
Məyər ki, beləcə həyatda qaldı,
Bəs, onda kim idi o vaxtı ölən?
Yazıq qoca dəfələrlə sualı,
Təkrar‐təkrar öz‐özünə söylədi.
Gözləri süzülü, qəlbi yaralı
Saatlarca buna cavab gözlədi.
Öz‐özünə yaman qəm edir elə,
Oturmaqdan bir az sancır kürəyi.
İbrahimi tam tanımasa belə,
Yenə də tam sakit idi ürəyi.
Əmin idi bu oğlunun dostudu,
Sifəti yadından hələ çıxmayıb.
Deməli, dünyada etibar budu,
Zaman tapdamayıb, könül yıxmayıb...
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Rəziyyə də hey nigaran görünür,
Ürəyinin sakitliyin itirib.
Öz qəlbində tənhalığa bürünür,
Tanrı ona çox ayrılıq yetirib.
Bir belə də dözmək olarmı dərdə,
Gənc yaşından nələr itirib, nələr?
Eyni anı yaşayır yazıq bir də,
Deyir, ‐Allah, nə zaman oğlum gələr?
Kimsəsizdi sanki çölün düzündə,
Sevdikləri bir‐bir uzaqlaşırdı.
Bədbəxtliyi oxunurdu üzündə,
Sifətindən qüssə‐kədər yağırdı.
***
Səfərin işləri yaxşı gedirdi,
Alışırdı yavaş‐yavaş buraya.
Cavan oğlan bunları dərs bilirdi,
Gün dolanır, həftə çatır bir aya.
Əvvəlki tək fağırlığı qalmayır,
Diriləşir dost‐tanışın içində.
Daha gücsüz, iradəsiz olmayır
Qalır bunlar hamısı keçmişində.
Qısa vaxtda özünə yetdik mətin,
Xoş mülayim bir can dostu qazanır.
Yumruğu dəmirdən, qılıncı kəskin,
Baxan onu böyük cəngavər sanır.
Qoçaq döyüşçünün Zamandı adı,
Səfərə yaman çox isnişir o da.
Onun da yox idi bir dostu‐yadı,
Dolanmırdı bir kimsə ilə burda.
Lakin artıq bir dost tapmışdı indi,
Sona kimi belə qalsalar barı.
Bir‐birinə qəlbləri də isindi,
Qardaş zənn edərdi görən onları...
***
Neçə gündür boş vaxtını gözləyib,
Babasına məktub yazır gənc oğlan.
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Əsil hadisəni ondan gizlədib,
Qorxutmasın deyə söyləyir yalan.
Yazır ki, şairlər çoxdu burada,
Xeyli dost‐tanışlar qazanmışam mən.
Özümü də öyrədirlər arada,
Dönəndə yanına şair dönəcəm.
Məktubunu o, bitirdiyi zaman,
Qatlayaraq onu qoyur cibinə.
Evi üçün yaman darıxır bu an,
Keçmiş günlər birdən düşür eyninə.
Bu zaman İbrahim gəlir yanına,
Səfərin hal‐əhvalını o, sorur.
Görür ki, bir fikir düşüb canına,
Hiss edir beynində o plan qurur...
İbrahim Səfərin vəziyyətini soruşur. Səfər isə: “Yox, heç nə yoxdur,
hələlik evə məktub yazmışam. Qoy məndən nigaran qalmasınlar.” İbra‐
him isə, ‐harda olduğunu da yazmısanmı babana? ‐deyə dillənir. Cavan
oğlan ona şairlərin yanında olduğunu, hətta şairliyi dərindən öyrənib,
kəndə də şair kimi dönəcəyini yazdığını deyəndə, İbrahimi gülmək tutur
və fikrini gülə‐gülə belə ifadə edir: ‐“Şairliyi öyrənirsən elə? Şairlər səni
şair olmağı öyrədirlər? Mən hətta sənin babanın təbib yanına gedib
indən sonra qoca vaxtında yaxşı təbib olmağın sirlərini öyrəndiyini
bilsəydim, vallah bu qədər gülməzdim. Əgər sən bunu edə bilsən,
dünyanın tərsinə fırlandığını mənə inandıra biləcəksən...” Bu sözdən
Səfərin də gülməyi tutur. “Nə edim bu söhbət sizin başınızın altından
çıxıb. Mən sizin yalançınızam” İbrahim isə bir təhər özünə gəldikdən
sonra, bura gəlməsinin əsil səbəblərini ona açıqlayır. Səfər,‐ bir az
yeyib‐içdiklərinlə ehtiyyatlı ol. Dünən iki cavan döyüşcü zəhərlənərək
ölüb. Səni qorxuzmaq istəmirəm, ancaq bu tələ sənə qazılmış ola bilər.
İndi qurbanı səhv salıb bəlkə. Səfər isə təəccüblə ona baxır. “Bəs onun
kimliyini siz bilirdiniz axı.” İbrahim dərindən nəfəs alıb həqiqəti tam
dəqiqliklə söyləməyə başlayır. “Düzdü bilirdim. Yəni şübhələnirdim
əməllərindən. Ancaq o keçirdiyi döyüşlərin birində bir qolunu itirdi.
Ondan sonra bizim sıra‐larımızdan ayrıldı. Yəni biləcəyin indi burda
yoxdu. Bu kimdisə tamam başqa adamdı. Səni bura adam öldürmək
üçün gətirməmişəm. Sadəcə atanın qisasını bəhanə elədim ki, atanın
yolu ilə gedəsən. Atanı öldürməkdə şübhəli bilinən adam isə onsuzda
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ölmüş kimidi. Bəlkə də artıq ölüb. O zaman bu kimdi görən? Bir az
ehtiyyatlı ol.”
Səfər bir az fikirləşir yenə də,
Olanları dərk eləmirdi artıq.
Son sözləri hey düşünürdü bir də,
Nə eləsin, heç o bilmirdi artıq.
Atasının qisasını almadan,
Baxa bilməz heç kimsənin üzünə.
Qatil cəzasına çatmış olmadan,
Bunu bağışlamaz Səfər özünə.
Ancaq ümid hələ ki, parlayırdı,
Onu tapmaq düzdü zaman alacaq.
Əsas odur işıq yolu varıydı,
Demək tapmaq ən azından olacaq.
İbrahim də xeyli qorxurdu indi,
Çox peşman olmuşdu yamanca o da
Axır gəlib o da Səfərə dindi,
Dedi ki, mən səni salmışam oda.
Gəl sən qayıt babangilin yanına,
Burda canın təhlükədədi vallah.
Qıyma sən də indi cavan canına,
Onsuz da hər şeyi hiss edir Allah.
Kimsəni cəzasız buraxmaz heç vaxt,
Hərə öz payına düşəni alır.
Səndə də nə qədər gətirirsə baxt,
Təhlükə sovuşmur, yerində qalır.
Dön evinə, aradan ötsün zaman,
Söz verirəm geri gələcən yenə.
Səni hədəf eləyiblər bax yaman,
Onları tapmağa izin ver mənə.
Sən burda olduqca çətindir inan,
Boylanıb baxıram o yan, bu yana.
Unutma ki, çiy süd əmibdir insan,
Xəyanət eləmək asandır ona.
Gəlişin hər yana yaman səs saldı,
Duymayan da duydu kimin oğlusan.
Bu əclaf qatil də bax xəbər aldı,
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Mən onu taparam burda olmasan...
Səfər bir kənara keçib oturur,
Görür ki, əlacı qalmayıb onun.
Beynində min cürə fikirlər qurur,
Getmək görür çıxış yolunu bunun.
Razı olur İbrahimin fikrinə,
Yavaş‐yavaş əşyasını toplayır.
Səhər üzü o yollanır evinə,
Başqa şansı artıq onun qalmayır
Təlaşından vaxt eləyib bircə an,
Dostu ilə sağollaşa bilməyir.
Getdikdən sonra da hər yerdə Zaman,
Axtarır heç yerdə onu görməyir...
Səfərin boz qurd ilə söhbəti
Hava qaralmağa doğru gedirdi,
Səfər də mənzilə yaxınlaşırdı.
Arabir dayanıb o, dincəlirdi,
Evə yetmək üçün dağı aşırdı.
Bir az keçir, qulağına səs gəlir,
Görür ki, qabaqda vay‐şivən çıxır.
Qaçıb irəliyə hərəkət edir,
Həmin o tərəfə sakitcə baxır.
Görür bir atlını, əlində də ox,
Hücum çəkir o bir qurdun üstünə.
Yaralı boz qurdun daha halı yox,
Yenə düşməninin durub qəsdinə.
Ovçu ilə görür başa çıxammır,
O an atı dişləyir boğazından.
Bundan sonra at yerində dayammır,
Qaçır sahibiylə durmadan ordan.
Qoca qurd da bu an yerə sərilir,
Səfər isə onun yanına gedir.
Yarasının ağır olduğun bilir,
Ona görə heyvana yardım edir.
Qurdsa heç nə eləməyir Səfərə,
Cavan oğlan ona bir zaman baxır.
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Sonra ayağından dartıb bir kərə,
Ona batmış iki oxu çıxarır.
Cırır paltarını durmadan o an,
Yaraları möhkəm sıxıb bağlayır.
Səfər özü heyrətlənir bu zaman,
Olanlar qəlbini yaman dağlayır.
Yaman dərin fikrə gedir beləcə,
Boz qurdun başını tumar eləyir.
Bunlar ona təsir eləyir necə,
Axır sonda dilə gəlib söyləyir.‐
Özün ölməyini ta bilə‐bilə,
Niyə düşməninə hey atlanırdın?
Qisasını yerdə qoymurdun belə,
Yoxsa bunu bir alçaqlıq sanırdın?
Qurtar öz canını, na var ki, bunda,
Yaralı halınla döyüşdün yenə.
Bəlkə də sən qaçmırdın ki, bax onda,
Yolda görən qorxaq deyəcək sənə.
Keçmək bahasına belə canını,
Qürurunu ayaq alta sərmədin.
Düşmən sənin axıtsa da qanını,
Yenə də meydanı ona vermədin.
Bu sözləri Səfər gətirib dilə,
Baxır evlərində yanan çırağa.
Boz qurd da özünə gələntək belə
Axsasa da çıxıb gedir uzağa.
Çox yaxındı artıq Səfər evinə,
Dayanıb yerində düşünür bir də.
Baxa bilməz bir kimsənin üzünə,
Onunçün də ordan dönür geriyə.
Gecə ikən geri dönür saraya,
Səhər də İbrahim görəndə onu.
Tənbehləri artıq gəlməyir saya,
Dəyişəmmir o cavanın yolunu.
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Səfər qaldığı yerdə İbrahim ilə söhbət eləyəndə, döyüşçülərdən biri
Səfdar babanın nəvəsinə yazdığı cavab məktubunu gətirir. Məktubda
deyilir ki, “Mənim əziz balam orda xoşbəxt olduğuna çox sevinirəm.
Şairlər Allaha yaxın insanlardır. Onun üçün də özləri istəsələr belə heç
kimsəyə zərər verə bilməzlər. Ancaq yenə də unutma ki, həmişə yaxşı
dost qazanmaq üçün bütöv bir ömür, düşmən qazanmaq üçün isə bir
neçə saniyə gərəkdir”. Bunu oxuyan kimi Səfər İbrahimə təəccüblə
baxır...
Bu sözləri təhlil edir beynində,
Təkrar‐təkrar öz‐özünə söyləyir.
Nəsə fikir oynadırdı eynində,
Səssiz durub bir neçə an gözləyir.
Ən axırda dilə gəlib dillənir,
Sanki babam Zaman haqda yazıbdı.
İbrahimdən artıq çıxmır səs‐səmir,
İkisi də xəyallarda azıbdı.
Elə bu vaxt Zaman girir içəri,
Əlində də iki fincan çay ilə.
Söyləyir, ‐ ay qardaş dünəndən bəri,
Səni axtarıram hay‐haray ilə.
Fincanın birini Səfərə verib,
Öz çayını İbrahimə uzadır.
Əmir də bu çaydan imtina edib,
Getmək üçün artıq ayağa qalxır.
Görür Səfər yaman baxır fincana,
Elə bil içində nəsə itirib.
Bu işdə köməklik eləyir ona,
Köməyinə hiylələri yetirib.
Hiyləgərlik eləyərək bir təhər,
Astaca Zamanın önünə keçir.
Fürsəti əlindən verməyən Səfər,
Gizli halda fincanları dəyişir.
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Gözləriylə bunu görüb İbrahim,
Arxayın şəkildə ta çıxıb gedir.
Öz‐özünə bir az gülüb İbrahim,
Səfərin işinə təəccüb edir.
Cavan oğlan şübhə edir dostuna,
Babasının sözü ona ayandı.
Həmin kəlmə məlhəm olmuşdu buna,
Ölümün bir addımında dayandı.
Zaman ilə söhbət edirlər xeyli,
Sonra isə çıxıb gedir nəhayət.
İbrahimin Səfərdə qalır meyli,
Onun bicliyinə edirdi heyrət.
Səhərki gün əmir erkəndən gəlir,
Çırpınırdı yaman təlaş içində.
Qara nəfəs halda, cavana dəyir,
Özünə gəlir sonda su içəndə.
Bu cavanınheç nədən yoxxəbəri,
O əmiri də belə görüb tam çaşır.
İbrahim də dincələrək ötəri,
Axırda nəhayət ağzını açır.
Yaman qorxdum sənə də bir şey ola,
Hey özümü mən günahkar hiss etdim.
Həyəcandan az qaldı qəlbim dura,
Həyatım tükəndi, təmamən bitdim.
Çox şükür ki, şübhəm əsassız imiş,
İndi bir az özüm də rahatladım.
Sənin baban vaxtında sözün demiş,
Çomağıyla sən dərədən adladın.
Səfər olanlardan yaman pis olur,
Yazıq‐yazıq İbrahimə o, baxır.
Əmirin dəyaman gözləri dolur,
Qucaqlayıb onu köksünə sıxır.
Sonra isə davam edir söhbəti,
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Yaxşı ki, çayını dəyişdirmisən.
Zaman səni öldürəcəkdi qəti,
Çünki, sənə zəhər verib içəsən.
Heç bilmədən özü içdi zəhəri,
Tələsinə özü düşdü sonunda.
Ona görə ta görmədi səhəri,
Sonu gəldi bax beləcə onun da.
Bir az olar mənə etdilər xəbər,
Gecəlikcə Zaman rəhmətə gedib.
Bilən kimi yaman oldum birtəhər,
Tez bura qaçmışam həyəcan edib.
Səfər pis olmuşdu xəbərdən yaman,
Bilir Zaman nəyin badına getdi.
Yazıq heç də özünə gəlmir bir an,
Dost sandığı ona xəyanət etdi.
Bir təhər dost tapdım axır nəhayət,
Yaxşı indi harda qalıbdı, hanı?
Məni öldürməyə cəhd edib əlbət,
Özü pis əməlin oldu qurbanı...
Heç bilmirəm mən nə elədim ona,
Dostum qəfil düşmən kəsildi mənə.
Dünən də dərdləşdik vaxt çatdı sona,
Gülə‐gülə sağollaşmışdıqyenə...
Zaman da öz zamanından dərs aldı,
Tanrı qoymaz günahkarı cəzasız.
Həyatın açarın əlindən saldı,
Ona görə dünyadan köçdü vaxtsız.
Zamanın ailəsinə xəbər eləmək lazım idi. Lakin kimsə onun ailəsi
haqqında heç bir bilgiyə malik deyildi. Bir neçə gün onun cənazəsi sara‐
yın gizlin otaqlarının birində saxlanılır. Artıq heç bir səs gəlməyincə dö‐
yüşçülər tərəfindən onun cənazəsi torpağatapşırılır. Səfər onun ölümü‐
nə görə çox təəssüflənmişdi. Baxmayaraq ki, vaxtında bic tərpənməsəy‐
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di,Zaman onu öldürəcək‐di. İbrahim bir neçə gün keçməsinə baxmaya‐
raq hələ də özünə gəlməmişdi. Səfərlə olub keçənlər barədə söhbət
edəndə, Cahan adlı bir döyüşçü İbrahimə yaxınlaşıb üzr istəyərək ona
sözü olduğunu bildirir. Əmir döyüşçünü dinləyir. Cahan deyir ki, çox
vaxtı bir qoca kişi Zamanın yanına gəlib gedirdi. Dediyinə görə onun
atası idi. Görəsən bəs nə üçün bu neçə gündə gəlib oğlunun cənazəsinə
yiyə durmadı? İbrahim düşünüb deyir: ‐ Ola bilsin ki, xəbər tutanda
onun özü də acı xəbərə dözməyib ölüb. Ya da hələ ki, xəbər tutmayıb.
Bunu gec‐tez biləcəyik. Səfər əmirə söyləyir ki, artıq mən də bu gündən
rahat gəzə bilərəm. İbrahim isə başını yelləyərək deyir: ‐ İndi daha da
ehtiyatlı olmalıyıq. Səfər təəccüblə niyə? ‐ deyə soruşur. İbrahim ye‐
rində dayanıb döyüşçünün üzünə baxır və söyləyir: ‐ Zamanın iyirmi iki
yaşı var idi. Yəni səndən yaşca balaca idi. Yəqin ki sənin atanı onun öl‐
dürdüyünü güman eləmirsən. Bunu ona kimsə sifariş verib. Özü də köh‐
nə üsulla. Atanı da bu zəhərlə öldürmüşdülər. Eyni zəhər də sənin üçün
gəlmişdi. Xain ola‐biləcək adamı görə bildik. Heç kimə güvənmə. Mən
də təcili Zahiri tapım. Sənin atanın ölümündə şübhələndiyim adamı.
Səfərin işinə yenə yox çara,
Yol tapmayır düşündükcə nə qədər.
Bilmirdi çəkilib o, getsin hara,
Heç fikrindən yata bilmir gecələr.
Hər yatanda ona elə gəlirdi,
Sabahı gün oyanmayacaq birdən.
Hey özünü təhlükədə bilirdi,
Hər bir kəsdən şübhələnirdi hərdən.
Artıq İbrahim də girir araya,
Ona şəxsən özü nəzarət edir.
İndi onun inamı yox saraya,
Sakit bir şəkildə yoluyla gedir.
Artıq o da əməlli gəlir cana,
Ümid yoxdu hər açılan sabaha.
Döyüşməyi öyrənməyi də ona,
Bir neçə gün qadağan edir daha.
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Çalışırdı Səfər evinə dönsün,
Gətirməyə peşman idi o, yaman.
Qorxurdu o da atası tək ölsün,
Buna görə heç durmurdu bircə an.
Heç bir kəsə artıq eləmir güvən,
Çünki Səfər onun təzə barıydı.
Zamanında ona qardaşlıq edən,
Dostunun yeganə yadigarıydı.
Gözünün önünə gətirib hərdən,
Onu xatırlayıb, fikir edirdi.
Həsrəti köksünü yaxanda dən‐dən,
Məzarını ziyarətə gedirdi...
Sadiq dost idilər çox illər öncə,
Bir‐birinə dayaq idilər hər an.
Çox kədərli idi dostu ölüncə,
Qəlbi parçalanıb qalmışdı viran...
***
Aradan bir neçə ay keçib gedir,
Bir qrup döyüşçü toplanıb elə.
Zamanın qəbrini ziyarət edir,
Ancaq bir xəbər də yayılır belə.
Kimsə onun məzarına gizlicə,
Gül‐çiçək gətirib əkib yanında.
Ancaq ki, bilinmir bu adam bircə,
Niyə üzə çıxmır, görən bir an da?
Bu hər kəsi düşündürür xeyli an,
Hərə bir cür yozur bunun mənasın.
Hamı onun üçün qalır nagüman, ‐
Niyə doğmaları saxlamır yasın?
O, dəfn olunacaq gününə kimi,
Ortalıqda bir kimsəsiz qalmışdı.
Hər kəs zənn edirdi yoxdur heç kimi
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Döyüşçülər hər yana səs salmışdı.
Demək onu tanıyan bir nəfər var,
Bəs, niyə gizlincə gedir məzara?
Dost‐tanışda bircə dənə Səfər var
O da edəmməyir bu dərdə çara.
Tüğyan edən bu şübhəli hadisə,
İbrahimi düşündürürdü bir az.
Müəmmalı sirr idi bu nədisə,
Hər ağızdan gəlirdi bir səs‐avaz.
Səfər evlərinə qayıtmaz daha,
İbrahimsə onu qovmaq istəyir.
Ancaq qərar ona çox gəlir baha,
Xəbər də cavanın qəlbinə dəyir.
Deyir ki, izin ver bu yolda ölüm,
Nə olar əliboş dönməyim bircə.
Babama baxmağa vallah yox gözüm,
Qayıdaram qisas ala bilincə.
Düzdür hələ xəbərsizdi xəbərdən,
Təkcə mənəm xatirəsi oğlunun.
Bütün günü dərd edirəm elə mən,
Görən mənsiz halı necədir onun?
Oğlunun bilməyir ölüm səbəbin,
Dərdi nədi, nəyə qurban gedibdi?
Bu da ona yaman dağ çəkir dərin,
Elə dağ ki, darmadağın edibdi.
Yazıq bilmir nə gecəsin‐gündüzün,
Ovudur o, bu tükənmiş səbrini.
Mənə görə yaman öldürür özün,
Ta çəkməyim mən heç nəyin dərdini.
İndi qarşısına mən nə cür çıxım,
Həqiqəti bir‐bir anladım, ya yox.
Onların üzünə de necə baxım,
Fərsiz övlad kimi görünəcəm çox.
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Həmdə ki, atamın axan qanını,
Yerdə qoysam günah yazılar mənə.
Kim yaxıbdı onun cavan canını,
Qisas alınacaq tezliklə yenə
Bax o gün mənim də doğum günümdü,
Başımı dik tutub evə dönəcəm.
Bu mənim qərarım və son sözümdü,
Yoxsa utancımdan vallah öləcəm.
Gərək siz də mənə yardım edəsiz,
Son borcu layiqli ödəyim belə,
Mənimlə bu yolda birgə gedəsiz,
Tək‐tənha yollarda düşməyim çölə.
Səfər hansı yola əl atır, yenə
İbrahim sözündən qayıtmır artıq.
Söyləyir, ‐ qisas yox deyirəm sənə,
Biz də bu yolun sonuna çatdıq.
Sənin qisasını özüm alacam,
Bu işdən heç qəti narahat olma.
Qatilin qatili özüm olacam,
Bu işi sən artıq vecinə alma.
Sənin atan idi mənim qardaşım,
Qanı yerdə qalsa mənə haramdı.
Həyatdan məhrumdu döyüş yoldaşım,
O, mənim sağalmaz dərin yaramdı
Ona dayaq durammadım heyif ki,
Ancaq sənə gözüm kimi baxacam.
Qərar da belədir artıq, bu gün ki,
Bu yola yalnızca mən tək çıxacam.
Sonra xəbər eləyərəm mən sənə,
Qayıdıb gələrsən bir də saraya.
Atanın yoluyla gedərsən yenə,
Burdan səs salarsan elə‐obaya...
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***
Bu söhbət ərzində döyüşçü Cahan,
Bunların yanına astaca gəlir.
İbrahim, Səfərdən soruşur bu an,
Görən bəs, bu kimə xidmət eləyir?
Cavan oğlan deyir indi bilərik,
Onsuz hey yanımda gəzir davamlı.
Hiylələrdən birin buna edərik,
Anlayarıq artıq nə çür adamdı.
Cahan İbrahimi Səfərin yanında görüb kənarda dayanır. Səfər onu
yanına çağırır. İbrahimi göstərərək əmisi olduğunu bildirir və deyir ki,
ondan çəkinməyə heç bir lüzum yoxdur. Yalnız bundan sonra o, Səfər‐
dən halını soruşur. Cavan oğlan ona baş verən hadisələri anladır.Hətta
buna görə İbrahimin onu burdan qovmaq istədiyini də bildirir. Bu za‐
man Cahan başını yerə dikib əli ilə dodaqlarına sığal çəkə‐çəkə fikirləş‐
məyə başlayır. Bu isə İbrahimin gözündən qaçmır. Əmir ona “Nəyi fikir‐
ləşirsən açıq de, biz də fikrindən xəbərdar olaq”. Cahan bir az sussa da
dillənir: ‐ “Bu məsələdə mənim kiməsə söz deməyim doğru olmaz.” İb‐
rahim bu cavabı eşidər‐eşitməz duruxur və həmin döyüşçüyə qarşı dü‐
şündükləri dəqiqləşir. Ancaq yenə də büruzə verməmək üçün söyləyir: ‐
“Ağlabatan fikrin olanda çəkinmə söylə. Hər fikir bizim üçün önəmli ola
bilər.” Bu sözdən sonra Cahan ürəklənib dillənir: ‐ “Yəni mənim fikrim
yalnız fərziyyə ola bilər bəlkə də. Ancaq məni maraqlandıran bir məsələ
var. Bəlkə həmin adam elə içimizdən birisə? Səfərin evə getməsindən is‐
tifadə edib sonra onun ailəsinin harda yaşamasını bilsə necə olar? Və
yaxudda Səfərin ölümünü sifariş verən adam indi çöldə dayanıb elə
bunun saraydan çıxmasını gözləyirsə necə olacaq? Bu ehtimalların so‐
nunu düşünmüsünüz yəqin ki?” İbrahim bir az düşünüb ona sual verir: ‐
“Hə indi yadıma düşdü, Zaman dəfn olunanda demişdin ki, onu ziyarət
edən adamı tanıyırsan. Onu bizə təsvir edə bilərsənmi?” Cahan isə onu
tanımadığını, sadəcə olaraq gördüyünü və Zamanın atası olduğunu bil‐
dirir. Əmir isə əslində şübhəli biri olduğunu və adının Zahir olduğunu
bildirir. Döyüşçü onun adını heç bilmədiyini deyir. İbrahim ona son bir
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sual verir: ‐“Mənim indiyə qədər yadımdadı. Zahir əslində solaxay idi,
hər işi solla görərdi. Bəs, sənin gördüyün adam solaxay deyildi ki?” Ca‐
han isə: ‐ “Yox solaxay deyildi. Çünki onun sol qolu ümumiyyətlə yox
idi”, ‐ deyir...
Bu sözləri eşidəndə İbrahim,
Səfərin üzünə baxır o zaman.
Elə ondan şübhə eləyib daim,
Hələ indi sübut elədi bu an.
Səfər də anladı artıq bunları,
O səssiz‐səmirsiz donub dayandı.
Döyüşçüyə şübhə eləməz barı,
İndi bildi Cahan təmiz insandı.
İbrahim də bu fikirdədi indi,
Döyüşçünün çiyninə qoyub əlin .
Cahana ürəyi yaman isindi,
Ona qarşı hörmət yarandı dərin.
Cahan isə baxır amma anlamır,
Sakitlik hökm edir çünki orada.
Baxır gözlərindən nikbinlik damır,
O, da sakit durur hələ burada.
Kənddən gələn məktub
Döyüşçü əlində məktub parçası,
Yaxınlaşır bu üçlüyün yanına.
Səfərə gəlmişdi bu açıqcası,
Bir az təlaş gəlir onun canına.
Bu da heç yersiz deyildi belə,
Məktubu anası yazıb Səfərə.
Oxuyanda yaman pis olur elə,
Dözməyib məktuba baxır bir kərə.
Rəziyyə ana da yazıb oğluna,
Baban can üstədir qayıt evinə.
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Yazıqdır, əziyyət eləmə ona,
Səni görsün məlhəm olsun qəlbinə.
Gözləri hər yanda səni axtarır,
Neçə kərə sənin adınla dindi.
Ölüm ta canını təmamən sarır,
Səhərə güman yox, elə gəl indi.
Bu məktub dərd verir Səfərə yaman,
İbrahim bilmirdi hələ nə olur.
Cahan da məktubu alaraq bu an,
Astaca yazını bir‐bir oxuyur.
Cahan deyir, ‐ mən də səninlə gedim,
Bilmək olmaz həqiqətdir, ya tələ.
Qoy yenə də yolda yoldaşlıq edim,
Qorxma sən də, buna inanma hələ.
Səfər deyir, ‐ yazıq babam dərdi çox,
Neçə ildir hey əymişdi qəddini.
Məktub həqiqətdir, quraşdırma yox,
Tanıyıram öz anamın xəttini.
Sözünü bitirib elə bu zaman,
Gənc oğlan tez hazırlaşaraq çıxır.
Hər üçü də yola düşürdü bu an,
İbrahimi bir döyüşçü çağırır.
Turan adlı döyüşçü qaranəfəs,
Əmir üçün yeni xəbər gətirir.
Məzarlığa gəlib çıxdı həmin kəs,
Söyləyərək o, sözünü bitirir.
Bu sözü İbrahim demişdi buna,
Zamanın qəbrinə nəzarət etsin.
Qoca biri gəlsə söyləsin ona,
Bircə qoymasın ki, o gözdən itsin.
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Qisasın işığında
Bunu eşidəndə Səfər də yaman,
Bir anda tam ağlı başından çıxır.
Yerində dayanmır artıq bircə an,
Birbaşa qəbiristanlığa qaçır.
İbrahim də yolda tutaraq onu,
Deyir, sakit dayan, ürkməsin o da.
Gənc oğlan heç qəti dinləmir onu,
Su tökmür qəlbində yanan bu oda.
Cahan da qolundan tutub söyləyir,
Sakit ol, onsuz da qəbir üstədi.
Heç özü bilmədən bizi gözləyir,
Artıq xain bizim əlimizdədi.
Bir az sakitləşir beləcə Səfər,
Dayanmadan yola davam edirlər.
Hər üçü də yaman olub bir təhər,
Ta qisasın izi ilə gedirlər.
Çatırlar qəbiristanlığa bunlar,
Eşidirlər kimsə yaman ağlayır.
Zamanın qəbrinə çatanda onlar,
Görürlər Zahirdi qəlbi dağlayır.
Cahan tez yapışır Səfərdən bərk‐bərk,
Gənc oğlan hirsindən özünü yeyir.
İbrahim də bir az seyr edərək,
Zahir sən hələ də dirisən: ‐ deyir.
Bu zaman qoca ona boylanır. Ancaq döyüş yoldaşını tanımır. İbra‐
him ona birinci özünü,daha sonra Cahanı təqdim edir və deyir: ‐ “Hə Za‐
hir, bizimlə tanış oldun, keçək əsas məsələyə, yəni üçüncü oğlana. Bu da
bizim döyüş yoldaşımızın oğludu. Artıq məlumat vermirəm. Bircə onu
deyirəm ki, adı atasının adı ilə eynidi. Səfər! Zahir bunu eşidən kimi tək
qolla da olsa tez ayağa qalxır. “Hə təxmini bilirəm niyə gəlmisiniz. Çox
böyük günah işləmişəm. Məndən də yaxşı bir döyüşçünün olmasını qə‐
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bul eləməyi özümə təhqir bilmişəm. Onun içdiyi suya zəhər tökdüyüm
əli, bir neçə gün keçmədi ki düşmənlər döyüşdə kəsib atdılar. Bununla
belə ağlım başıma gəlmədi. Eşidəndə ki, bir oğlu var, onu da öldürmək
istədim. Bu vaxt da Zamandan istifadə elədim. Ancaq çox keçmədi ki, öz
yeganə oğlumu itirdim. İndi mən heç kiməm, nə ailəm, nə də bir dos‐
tum var.” Söhbətin ortasında Səfər Cahanın əlindən çıxıb Zahirin üzəri‐
nə şığıyır. Ancaq İbrahim Səfərə onu öldürməyə icazə vermir. Onun
əlindən qocanı alıb və deyir: ‐“Mənim bir fikrim var, Səfdar babaya heç
nə olmadan təcili özümüzü oraya çatdıraq...
İbrahim gülürdü Zahirə baxıb,
Yenə ona təzə oyun qurmuşdu.
Düzdü qatil hey əlindən çox çıxıb,
Onun qəsdinə də indi durmuşdu.
Səfər də, Cahan da anlayır onu,
Ağır idi Zahirin də günahı.
Deyirlər şeytanın olur min donu,
Bilinir hər cilddən nədi tamahı.
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Xainliyin bədəli
Alıb Zahiri də məzar yerindən,
Yollanırlar birbaşa Səfərgilə.
Qoca da hiyləyə əl atıb birdən,
Yol boyu yıxıldı o, bilə‐bilə.
Ancaq qurtulmağa artıq şansı yox,
İbrahim buraxmaz onu əlindən.
Onsuz da Zahirdən yanıqlıydı çox,
Yıxılanda təpikləyir belindən.
İtələyir, sürükləyir, sürüyür,
Hirsindən də dil‐dodağı çeynəyir.
Səbri tükənəndə yoldaca döyür,
Duz basılmış yara kimi göynəyir.
Bir təhər alırlar əlindən onu,
Onlar evə bir an çatmaq istəyir.
Zahirdən bir kağız düşəndə bunu,
Alıb tez kənara atmaq istəyir.
Cahan bu an tez qolundan yapışır,
Birtəhər əlindən qoparır bunu.
Bükülü kağızın arasın açır,
Sarı toz yığını cəlb etdi onu.
Soruşur bu nədi saxlayırsan sən,
Nə üçün gərəkdi, de görüm bu nə?
Zahir də dillənir dadsan görərsən,
Meyvə qurusudu ta başqa heç nə.
Saç‐saqqalından yapışaraq Səfər,
Qatilə söyləyir özün dad görək.
Tələnə keçməyək barı bu səfər.
Sözlərini sübut edəsən gərək.
Görür ki, başqa cür yoxdu çarəsi,
Məcbur qalıb həqiqəti söyləyir.
Baxır daha aldadammaz heç kəsi,
Yaxşı bu güclü zəhərdi, ‐ deyir.
İbrahim kağızı alır əlinə,
Gülümsəyir o, Zahirin üzünə.
Bükərək zəhəri qoyur cibinə,
Diqqət ilə hey baxaraq gözünə.
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Başına gələcək məşum olayı,
Qatil yavaş‐yavaş təxmin eləyir
Qorxudan çıxmayır səsi, harayı,
Sakitcə bu işin sonun gözləyir.
Peşman qatil və onun cəzası
Yolçular axırda çatır mənzilə,
Hər biri yamanca yorğun idilər.
Sonunda gəlirlər düz Səfərgilə,
Evdəkilər bir az dalğın idilər.
Anası oğlunun üstünə qaçır,
Onu qucaqlayıb bağrına sıxır.
O qəmli gözləri bir şəfəq saçır
Bir daha o igid övlada baxır.
Dursun nənə onu görüb ağlayır,
De görüm hardasan, ay oğul, ‐ deyir.
Hönkürtüsün dağa‐daşlara yayır,
Səfərsə babanı eləyir seyr.
Səfdar baba daha danışıb dinmir,
Sakit‐sakit hərdən baxır olara.
Hiss etdimi nəvəsini, bilinmir.
Artıq ona qalmamışdır bir çara.
Nənə bir‐bir olanları danışır,
Necə düşdü Səfdar baba bu günə.
Gözyaşları bir‐birinə qarışır,
Az qalır ki, yanaq selə bürünə.
Dörd‐beş aydır xəstə düşmüşdür canı,
Son zamanlar ağırlaşdı getdikcə.
Pərvanə tək dolandılar dörd yanı,
Daha da tükəndi günlər keçdikcə.
Elə tez‐tez Səfər deyib dururdu,
Arada da İbiş deyirdi hərdən.
O zaman da gülümsəmək tuturdu
Başını yelləyib gülürdü birdən.
Əmir də söyləyir deməli belə,
Sonda xatırladı baba dünəni.
İbiş dediyi də özüməm elə,
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Yadına salıbdı axır ki, məni.
İbiş İbrahimin ləqəbi idi,
Hamı belə çağırırdı bir zaman.
Belə adlar o anın dəbi idi,
Səfdar baba elə deyərdi hər an.
***
İbrahim düz yaxınlaşır qocaya,
Deyir, ‐ indi sən də qulaq as mənə.
Zahiri də o, salaraq araya,
Həqiqəti bir‐bir söyləyir yenə.
Bütün aləm həmin anda qarışır,
Dursun nənə ilə Rəziyyə ana.
İkisi də qatilə baxıb çaşır,
Sonra isə hücum çəkirlər ona.
Aralamaq mümkün olmur onları,
Səs‐küy də ucalır səmaya kimi.
Qəzəbdən çönmüşdü tamam başları,
Artıq anlaşılmır vurur kim‐kimi.
Bir təhər sakitləşir, soyuyur,
İbrahim küçədən kötük gətirir.
Babaya ən yaxın bir yerə qoyur,
Məsələni ta burdaca bitirir.
Qılıncını çəkib çıxarır, budur‐
Qocanın əlinə keçirir onu.
Özü də babanın əlindən tutur,
Hər kəs də maraqla seyr edir onu.
Baxır cavanlara bir nəfəs alıb,
Gözlərində alov yanırdı elə.
Deyir ki, xainin tək qolu qalıb,
Onu da siz qoyun kötüyə belə.
Nə qədər yalvarır, ah‐fəğan edir
Çox peşmanam, səhv eləmişəm deyir.
Artıq tək əli də kötüyə gedir,
Hamı ona baxıb eləyir seyr.
İbrahim babaya lap uca səslə
Söyləyir, ‐ yəqin ki, duyarsan məni.
Bax, sizi övladsız qoyan bu kəslə
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Al qisası bu da rahatlar səni.
İbrahim babanın əlindən sıxıb,
Qılıncı qaldırır havaya bu an.
Zahirin gözünə diqqətlə baxıb,
Vurur qılıncını elə bu zaman.
Çığırtısı dağa‐daşa səs salır,
Bir kimsə yanmayır onun canına.
Əli də bir anda barmaqsız qalır,
Yer‐yurd da boyanır onun qanına.
Əmir bu qılınca batan qanı da,
Zahirin üstünə sürtərək silir.
Yenə də unutmur o, babanı da,
Əlindən öpməyi o, borcu bilir.
Baba baxır İbrahimin üzünə,
Gülümsəyir gözlərinə yaş dolur.
Elə bil ki, bir az gəlir özünə,
Qocanın ürəyi bir az şad olur.
Zahiri bayıra çıxarıb daha,
Zəhəri də suya qatıb verirlər.
Əməli qatilə çox gəldi baha,
İndi ona beləcə zülm edirlər...
Səfdar babanın ölümü
Al günəş qərq edir nura səhəri,
Acı külək əsir, soyuqdur hələ.
Qar bürüyüb hər tərəfi, hər yeri,
Torpaq da şaxta görməyib belə.
Yayılıbdı xalq içində rəvayət,
Buz bağlayıb ayna sular bir anda.
Tamam donub bütovlükdə təbiət,
Çovğun tüğyan edib artıq hər yanda.
Sanki bircə donmayan zaman idi,
Yenə sürət ilə axıb keçirdi.
Həyatdan, yaşamdan nagüman idi,
Ömrü‐günü o su kimi içirdi.
Torpaq isə yamanca qışlamışdı,
Sırsıralar dənə‐dənə sayılır.
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Təzəcə yeni bir gün başlamışdı,
Hər kəs yuxusundan erkən ayılır.
Təkcə Səfdar baba hələ də yatıb,
Bu artıq əbədi yuxudur belə.
Əzabı ölümü ciynindən atıb,
Haqqın dərgahına qovuşur elə.
Övladının məzarının yanında,
Onu tapşırırlar qara torpağa.
Yara olur hər bir kəsin canında,
Gözdə yaşa dönür, ürəkdə dağa.
Səfər ailəsin artıq beləcə,
Özüylə götürüb buradan gedir.
İbrahim də öz evini eləcə,
Onlara ömürlük ərmağan edir.
Bu da bir həyatdı, bu da bir ömür,
Dastana çevrilən yaşam izidi.
Günlər keçir, aylar ötür, il dönür,
Öz oduna əriyən şam izidi.
Kitabın sonu
Ey ustad Nizami, bağışla məni,
Sənin addımınla getmək istədim.
Ruhuna üz tutdum yazımla yəni,
Xəyalən mən səni andım, səslədim.
Fikrim budur yalnız davamçın olum,
Heç də xəzinədən pay ummaq deyil.
Düşündüm ardınca başlasın yolum,
Onunçün “Xəmsəyə” etmişəm meyil.
Məndən bu dünyaya yadigar qalan,
Nə zinət, nə daş‐qaş, nə dəfinədir.
Qızıldan qiymətli sözləri olan,
Qəlbimin özü də bir xəzinədir.
Neynirəm mən var‐dövləti, ad‐sanı,
Namusum, vicdanım təmizdi bəsdi.
Padşahlar, sultanlar, zənginlər hanı?
Qəlbim təlatümlü dənizdi, bəsdi.
Hansı uca dağın zivəsi qarsa,
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Baxanda sanıram elə özü
üməm.
k
varsa,
Önümdə birr qələm, bir kağız
Deməli düy
yada tək varlı mənəm.
Yazdığım həər kitab övlad
ddır mənə,
Onlar üçün canımı da verrərəm.
Şan‐şöhrət vallahi tam yaaddır mənə,
ə gedərəm.
Mən sadə gəlmişəm, sadə
a baba,
Həyat mənii çox incidib, ay
Dağdan‐dağğa, daşdan‐daaşa vurubdu.
Ürəyimdən eşqi silib, ay baba,
q
Yerində bir yas mağarı qurubdu.
Yenə də xoşşbəxtəm deyiirəm, amma
Xoşbəxt yaşşamağa artıq güman yox.
Tutub bir ucundan yeyirəm amma,
Yediyim öm
mürdü, heç də zaman yox.
Bir görək nəə qədər davam
m edəcəm,
Səbrim nə zamansa
z
tükə
ənib bitər.
Hara kimi üz
ü tutacam, geedəcəm,
Əcəl deyənəədək,‐ta dayan, yetər!
Pozulub dünyanın nizam
mı, ‐ baba!
Yaşamaq nəə imiş sonda bilərəm,
b
Bir az gözləə məni, Nizam
mi baba, ‐
Özüm sənin
n hüzuruna gə
ələrəm!
no
oyabr, 2013
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