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http://www.kitabxana.net   

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında 

"Kreativ innovasiya: yazıçıların elektron kitab və 

mədəni biznes sahəsindəki təşəbbüslərinin 

dəstəklənməsi" 

 Elektron kitab N 23  (04 -  2018) 

 Bu elektron nəĢr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

yanında Qeyri-Hökumət TəĢkilatlarına Dövlət Dəstəyi 

ġurasının 2018-ci ildə I maliyyə yardımı müsabiqəsinin 

qalibi olmuĢ, ġura tərəfindən bir hissəsi maliyyələĢdirilən, 

"Yeni Yazarlar və Sənətçilər" Ġctimai Birliyinin (Qurumu) -

 http://www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron 

Kitabxananın "Kreativ innovasiya: yazıçıların elektron 

kitab və mədəni biznes sahəsindəki təşəbbüslərinin 

dəstəklənməsi"  kreativ-innovativ layihə çərçivəsində 

nəĢrə hazırlanıb və yayımlanır.  

Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən 

qurumlar: 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Qeyri-

Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası:  

 http://cssn.gov.az/  

http://www.kitabxana.ne/
http://kitabxana.net/
http://cssn.gov.az/
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Feysbukda   "Kreativ innovasiya: yazıçıların elektron 

kitab və mədəni biznes sahəsindəki təşəbbüslərinin 

dəstəklənməsi" kulturoloji-bədii layihəsi 

çərçivəsində rəsmi 

səhifə: https://www.facebook.com/kreativlayihe/ 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi (Qurumu) -

 http://www.yysq.kitabxana.net 

"Kreativ innovasiya: yazıçıların elektron kitab və 

mədəni biznes sahəsindəki təşəbbüslərinin 

dəstəklənməsi" bölümündəki e-

kitablar: http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=

182 

 

Əfqan Nəsirli 
 

"Pələng ovu" 

 

Hekayələr, Ģeirlər və bayatılar kitabı 

 

Kitab YYSİB tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb 

YYSİB - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəşri 

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan 

(Əbilov), yazar-kulturoloq 

http://www.yysq.org/
http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=182
http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=182
http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=182
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Kreativ-innovativ layihə haqqında: 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-

Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının 2018-

ci ilin 1-ci qrant müsabiqəsinə "Yeni Yazarlar və 

Sənətçilər" İctimai Birliyi tərəfindən təqdim olunan 

kreativ layihə: "Kreativ innovasiya: yazıçıların elektron 

kitab və mədəni biznes sahəsindəki təĢəbbüslərinin 

dəstəklənməsi"... 

Son illər elektron kitab, e-kitabxana, Ġnternetüstü e-nəĢr və 

virtual satıĢ kimi yeni kreativ-innovativ təĢəbbüslər kreativ 

biznesin - mədəniyyət sahələrini əhatə edən yaradıcılıq 

sənayesi dünyanın hər yerində sürətlə inkiĢaf edərək 

incəsənətlə, bədii yaradıcılıqla məĢğul olan Ģəxslərin maddi 

rifahını yüksəltməyə xidmət etsə də, Azərbaycan 

ədəbiyyatın müxtəlif istiqamətlərində istedadlarını ortaya 

qoyan yazıçılarımız, Ģairlərimiz, dramaturqlarımız, 

tərcüməçilərimiz, naĢirlərimiz, kitab yayımçılarımız, 

tənqidçilərimiz və esseistlərimiz bu yeni gəlirli sahələrdən 

kənarda qalıblar. Kreativ innovasiya formasında milli 

yazıçılarımızın, naĢirlərimizin elektron kitab və mədəni 

biznes sahəsindəki təĢəbbüsləri dəstəkləyir. Layihə 

çərçivəsində elektron kitab istehsalını, yayımını, təbliğini, 

bu sahədə problemlərin araĢdıraraq cəmiyyətin 

müzakirəsinə çıxarması nəzərdə tutulub. 
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DİQQƏT! 

Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun 

qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, 

yaxud hər hansı bir hissəsinin nəĢri, eləcə də elektron 

informasiya daĢıyıcılarında, Ġnternetdə yayımı yasaqdır. Bu 

qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araĢdırma və 

tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsinə Ģamil 

olunmur. 
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Əfqan  NƏSİRLİ 
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(Hekayələr və şeirlər) 
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Redaktor:    Ehtiram Ġlham 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kitaba müəllifin müxtəlif illərdə yazdığı hekayələr  

və şeirləri daxil edilmişdir.  

Bu kitab müəllifin oxucularla ilk görüşüdür. 
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ÖN SÖZ 

 

 

 

 

 

Əfqan Nəsirlini 17 ildir ki, tanıyıram. Gözəl ziyalı, 

yazı-pozu adamı olduğunu bilirdim. Onu da bilir-

dim ki, Əfqan həm də dənizdə, daha doğrusu neft 

sahəsində çalıĢır. Lakin heç vaxt yaradıcığına - 

əsərlərinə rast gəlməmiĢdim. 

Bu günlərdə Əfqan Nəsirlinin çapa hazırlanan “Pə-

ləng ovu” kitabı əlimə düĢdü. Qərara aldım ki, adı 

çəkilən kitab barədə ürək sözlərimi yazım. Bəlkə 

də ədəbiyyatçı olmadığımdan bu iĢin öhdəsindən 

layiqincə gələ bilməyəcəm. Hər halda çalıĢacam 

ki, kitabdakıları qiymətləndirim. 

“Pələng ovu” kirabında Əfqan Nəsirlinin əsasən 

son dövrlərdə qələmə aldığı hekayələri və ürəyinin 

süzgəcindən keçirib nizamla sətirlərə hopdurduğu 

Ģeirləri yer almıĢdır. 

Öncə onu deyim ki, Əfqan Nəsirli sazın-sözün 

qədrini bilən bir insandır. BaĢqa cür ola da biməz-
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di, çünki o, Tovuz rayonunun Azaflı kəndində 

dünyaya göz açıb. BeĢikdə ikən sazın ecazkar ha-

vaları ona layla çalıb.  

Və böyüdükcə doğma el-obaya, Vətənə bağlılıq 

Əfqan Nəsirlinin həyat eĢqini daha da artırdı. 

 

               Yolumu yozıb gedirəm, 

              Ölümü yazıb gedirəm. 

              Qəbrimi qazıb gedirəm 

              Ana Vətən çağrışına. 

  

deyən Ģair, Vətənə olan sevgisini büruzə verir və 

Vətən yolunda ölümə belə hazır olduğunu mənca 

böyük olan kiçik bir Ģeir vasitəsilə tərənnüm edir.  

Əfqan Nəsirlinin misraları həm də tərbiyəvi əhə-

miyyət daĢıyır. Poetik misralarda bu gün böyü-

məkdə olan gənc nəsli də Vətəni sevməyə çağırır, 

onları daha da ruhlandırır: 

  

                    Vətən sənin, Vətən mənim, 

                    Həm sabahım, həm dünənim. 

                   Hey deyir, hay ver, sevənim, 

                   Ana Vətən çağrışına. 
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Deyirlər ki, Ģairlər də Tanrıya, Ġlahi qüvvəyə pey-

ğəmbərlər qədər yaxındı. Tanrıya yaxın olmaq, 

ürəyində Tanrı eĢqini yaĢadanlar halallığı, düzgün-

lüyü sevər. Əbəs yerə Ģeirlərinin birində üzünü 

Tanrıya xitabən yazmayıb: 

 

                     Yerini bilməsəm də, 

                     Üzünü görməsəm də. 

                    Özümü sevməsəm də,  

                    Səni sevirəm, Allah! 

 

EĢq, saf məhəbbət bütün yazarların əsərlərinin əsa-

sını təĢkil edir. Dünyada elə bir insan olmaz ki, eĢq 

badəsini dadmasın. Əfqan Nəsirli də sözsüz ki, hə-

yatın acılı-Ģirinli guĢəsini yaĢayıb. Onun bu qəbil-

dən olan bir neçə misrasına nəzər yetirək: 

 

           Sevdim bilmədən, sevdim ürəkdən, 

           İndi səhvinə ağlayır gözüm. 

          Ötən illəri havaya verib, 

          Başına qara bağlayır gözüm. 

ġair bu misraları ilə sanki çağdaĢ ədəbiyyatımıza 

özünəməxsus yenilik gətirir, daha doğrusu 



www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana - 2018 

Pələng ovu Əfqan Nəsirli 

 

 

11 

 

  

qoĢmanı 11 hecalı yox, 10 hecalı yazmaqla öz 

dəsti-xəttini böyük məharətlə göstərir. 

Əfqan Nəsirli heç də hamar həyat tərzi keçirmir, 

onun duyum hissi adi insanlarda olduğu kimi deyil. 

ġairlərin dünyaya baxıĢı fərqlidi. Bəlkə dünyanın 

rəngini də baĢqa cür görür. Ġnsanların dərdi-sərini 

duymaq, sosial qayğılarını görmək məhz Ģairlərə 

xas olur. Ġctimaiyyətin mənfi ünsürlərini layiqincə, 

mərdi-mərdanə qamçılamağı bacarır Əfqan Nəsirli: 

 

         Tülküləri, çaqqalları çox olub, 

         İnsanlıqdan pay umanlar yox olub. 

        Yabıları hər an yeyib, tox olub, 

        Köhləni samana möhtac olubdur. 

 

Yaxud, baĢqa bir Ģeirində müəllif yazır: 

 

         Sənin üçün kefir olsun, ya xama, 

         Çıx ölçüdən, əndazədən çıx, ama 

         Yemək görsən, acgözlüklə tıxama, 

         Həzm edəcək mədə-qarın yoxdusa. 

Bu Ģeirində Ģair “bir güllə ilə iki dovĢan vurub” 

desək, heç də yanılmarıq. Özündə böyük məna 



www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana - 2018 

Pələng ovu Əfqan Nəsirli 

 

 

12 

 

  

kəsb edən bu misralarda həm cəmiyyətin mənfi 

ünsürlərini qınayır, digər tərəfdən də əliəyriləri, 

bütövlükdə kütləni saflığa, hallallığa, düz yola 

dəvət edir, acgözlükdən əl çəkməyə səsləyir. 

Ümumiyyətlə, Əfqan Nəsirlinin yaradıcılığı 

olduqca maqaqlı, həm gə çoxĢaxəlidir. Yazımın 

əvvəlində qeyd etdiyim kimi, adı çəkilən kitabda 

müəllifin həm də nəsr əsərləri, daha doğrusu, 

hekayəri də yer almıĢdır. Öncə deyim ki, Əfqan 

Nəsirlinin hekayələri olduqca maraqlı, duzlu-

məzəlidir. Hekayələrinin əsasını satira və yumor 

təĢkil etdiyindən hər bir oxucu kitabı birnəfəsə 

oxuyub qurtarmağa çalıĢır ki, bu da müəllifin bədii 

təfəkkürününün, qələminin qüdrətindən xəbər 

verir.  

“Məktəb əhvalatı”, “Qonaqlıq”, “Pələng ovu”  və 

bu yöndə olan digər hekayələrinə müxtəlif çalarlar 

qatan, onları müasir oxucuların maraq doğuracaq 

səviyyəyə qədər çatdırmasını müəllifin uğurları 

adlandırmaq olar.  

Əfqan Nəsirlinin hekayələrini oxuyanda sanki özü-

nü əsərdə cərəyan edən maraqlı hadisələrin Ģahidi, 

az qala iĢtirakçısı kimi hiss edirsən. Bu isə müəlli-
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fin qələmə aldığı əsərlərin, hər birinin süjetinin 

bədii təxəyyül əsasında yox, olmuĢ hadisələrin 

üzərində alındığını göstərir. 

Mənə elə gəlir ki, onun “Pələng ovu” kitabı tez bir 

zamanda oxucularını tapacaq və hər birisinin 

stolüstü kitabına çevriləcək. 

                                         

                                              

 

  Arif Baxşəlioğlu 
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OĞURLUQ 
 

 

Bu hadisə XX əsrin 70-ci illərində Azərbaycanın 

ucqar dağ kəndlərinin birində baĢ verib.              .                                               

Tahir sovxozda fəhlə iĢləyirdi. Ailəsi o qədər bö-

yük olmasa da, gəliri ailəsinin gündəlik tələbatına 

güclə yetirdi. Kasıb dolandığından oğlu Mürsəlin 

kiçik toyunu geniĢ keçirmək fikrindən də daĢın-

mıĢdı.  

O, hər gün səhər iĢə gedib hava qaralandan sonra 

qayıtdığına görə, özünün Ģəxsi təsərrüfatı ilə məĢ-

ğul ola bilmirdi. Məhz bu səbəbdən də həyətində 

heyvan saxlamırdı. Amma vaxt da ötürdü. Bu fikir 

Tahiri rahat buraxmır, eyninin açılmasına imkan 

vermirdi.  

YoldaĢı ġəhla da uĢağın kiçik toyunun olmasını 

gözləyirdi. O, istəyirdi ki, böyük olmasa da həyət-

lərində bir mağar qurulsun, çalğıçılar gəlsin. O, da 

qol qaldırıb doyunca sındırıb oynasın. Nə qədər ol-

masa da üç dost, beĢ düĢmən vardı axı. Ancaq bir 

imkan tapıb Tahirlə açıq danıĢa bilməmiĢdi.  

Bu gün əri iĢdən qayıdanda ġəhla bu barədə danı-

Ģacağına qəti qərar verdi.        

  Həmin gün Tahir iĢdən yorğun qayıtmıĢdı. ġəhla 

onu qapıda qarĢıladı. Tez su, dəsmal gətirib əllərini 

yumaq üçün qulluğunda durdu. ġəhlanın üzündə 
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qeyri-adi bir təbəssüm hiss olunurdu. Tahir əlini 

yuyub otağa keçdi. YoldaĢının əl-ayağa düĢdüyünü 

hiss etdi. Amma bu iĢin sonunu gözləyib heç nə 

demədi. Stol tez bir zamanda hazırlandı. YoldaĢı 

ilə üzbəüz oturub onun yemək yeməsinə tamaĢa et-

məyə baĢladı. Onun bu hərəkəti Tahirin səbrini 

daĢırdı: 

- Nə olub? Sözlü adama oxĢayırsan.  

Bir himə bənd olan yoldaĢı ġəhla: 

- Üç düĢmən var, beĢ dost var, - dedi. 

- Nədir ki, yenə toya çağırıblar? Yeni paltar lazım-

dır? - deyə Tahir təəccüblə soruĢdu. 

- Yox, oğlumuzu deyirəm. Bu gün-sabah məktəbə 

getməlidir. Amma hələ də kiçik toyu qalıb. 

YoldaĢının bu sözləri Tahirin də ürəyini ağrıtdı. 

Yeməyini yarımçıq saxlayıb dilləndi: 

- Düz deyirsən... Ancaq nə edə bilərəm? Bunun 

üçün pul lazımdır.  

Bu sözdən sonra ġəhlanın üzünün təbəssümü daha 

da artdı. Sanki neçə vaxtdır yoldaĢından gizli sax-

ladığı xoĢ xəbəri söyləyirmiĢ kimi: 

- Neçə vaxtdır ehtiyat üçün az-az pul yığmıĢam. 

Onunla bir-iki heyvan alarsan. Toydan qalma qızı-

lımı da satıb xırda-para Ģeyləri düzəldərik - dedi. 

EĢitdiklərindən Tahirin könlü açıldı. Sevincindən 

bilmədi ġəhlaya nə desin. Az qaldı onu qucaqlayıb 
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bağrına bassın. Amma oğlunun evdə olduğu yadı-

na düĢdü. Tahir çaĢıb qaldığından yalnız: 

- Sağ ol, arvad. Düz deyiblər ki, arvad yıxılı evin 

dirəyidir. Tezliklə bu iĢi həll edərik, inĢallah,-söy-

ləyə bildi. 

   O, oğlunun kiçik toyunu etmək üçün yoldaĢının  

neçə vaxt idi ki, yığıb saxladığı pulları götürüb 

heyvan bazarından beĢ ədəd toğlu almaq qərarına 

gəldi. Məqsədi, yaxın dost-tanıĢlarını çağıraraq oğ-

lunun kiçik toyunu xudmani qeyd etmək idi. Bu 

barədə qəti qərara gələn Tahir üçün münasib günü 

təyin etmək qalırdı. Əlbəttə, elə bir gün seçilməli 

idi ki, özünün də boĢ zamanı olsun. Ġlin payıza dö-

nən vaxtı olduğundan kənddə qızğın iĢ gedirdi. Ne-

cə deyərlər, baĢ qaĢımağa vaxt olmadığından bri-

qadir ona sonrakı həftənin Ģənbə, bazar günlərinə 

icazə verdi. Rayonda isə heyvan bazarı yalnız həf-

tənin Ģənbə və bazar günləri olurdu. Xeyir iĢ üçün 

təyin olunan vaxta hazır olmaq üçün o, bir həftə 

əvvəldən heyvanları almalı oldu.  

  Tahir hər gün tezdən durar, heyvanlara bir qədər 

yem verib, sonra onları bağa ötürərdi ki, iĢdən 

dönənə qədər heyvanlar yerə tökülmüĢ yarpaqları 

yeyib ətini tökməsinlər. Bilirdi ki, kök heyvan ac 

qalan kimi çəkisini itirir.  

  Bir gün yenə o, heyvanları bağa ötürüb iĢə yol-

landı. ĠĢdən qayıdanda gördü ki, toğlulardan biri 
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yoxdur. Tahir bir neçə dəfə bağı təkrar-təkrar gəz-

di, ancaq heyvanı tapmadı. Evə gəlib  həyat yolda-

Ģından toğlunu soruĢdu. O da xəbəri olmadığını 

bildirdi. Tahir əsəbi halda küçəyə çıxdı. Oğlu Mür-

səl qonĢu uĢağı ilə oynayırdı. Ondan da soruĢdu. 

UĢaq çiyinlərini çəkdi. Bu zaman qonĢunun oğlu 

Mürsəlin əvəzinə dilləndi:  

- Tahir əmi, mən gördüm, bağınızın yuxarısında 

yaĢayan Veysəl baba sizin bağın içi ilə keçəndə 

toğlunuzun birinin boğazına çatı salıb apardı.  

- Doğru deyirsən?  

- Əlbəttə, öz gözlərimlə gördüm, - söyləyən uĢaq 

baĢı ilə də dediyini təsdiq etdi.  

  Daha heç bir Ģübhə yeri qalmırdı. O, Veysəl kiĢi-

nin əvvəllər də kiminsə heyvanını apardığını eĢit-

miĢdi, lakin bunu heç kim sübut edə bilməmiĢdi. 

Tahir qonĢunun uĢağına çox sağ ol deyib, Veysəl 

kiĢinin evinə tərəf üz tutdu. Yol boyu fikrində özü-

nü inandırmağa çalıĢdı ki, yəqin qoyunlar qoça 

gəldiyinə görə, Veysəl kiĢi toğlunu aparıb, bir-iki 

günə qaytarar.  

  Veysəl kiĢi evdə idi. Əlində yaba həyətdə nəsə iĢ 

görürdü. O, Böyük Vətən Müharibəsi veteranı idi. 

Əynini daim qalın geyinər, baĢına isə qədimdən 

qalma buxara papaq qoyardı. Üzü isə həmiĢə tük-

lü-saqqallı olardı. Tahir sürətlə yeridiyindən Vey-

səl kiĢiyə yaxınlaĢanda bir qədər tənginəfəs:  
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- AxĢamın xeyir, ağsaqqal - dedi.  

- AxĢamın xeyir, oğul. Nə olub sənə belə?  

- Veysəl dayı, uĢağın sünnətində kəsmək üçün al-

dığım toğluların birini gətirmisiniz. Əgər heyvan-

ların içində qalsa ətini tökəcək. Üç günə uĢağı kəs-

dirmək istəyirəm. Gəldim heyvanı aparım.  

- Oğul, nə heyvan, nə toğlu? Sən nədən danıĢırsan? 

Mən nə toğlu görmüĢəm, nə də gətirmiĢəm. Bunu 

sən hardan çıxardın?  

- Veysəl dayı, necə yəni görməmisiniz, gətirməmi-

siniz? Bəs, qonĢunun oğlu görüb siz heyvanı gəti-

rəndə - deyə, onsuz da getdikcə əsəbiləĢən Tahir, 

səsini bir qədər qaldırdı.   

- Oğul, neçə ildir ki, burada qonĢuyuq. Ġndi bir par-

ça uĢağın sözü ilə mənə inanmırsansa, keç tövləyə 

bax. Heyvanlar da oradadır. Olsa, orda olar. Gizlət-

mədim ki?   

  Son sözləri Veysəl kiĢi elə arxayınlıqla söylədi ki, 

sanki bu iĢdən onun heç xəbəri də yoxdu. Tahir nə 

eĢitdiklərinə, nə də olanlara inanmaq istəmirdi. O, 

özündən ixtiyarsız içəri keçib, tövləni ələk-vələk 

elədisə də, heyvanını tapmadı. Sanki onun toğlusu 

heç bura gətirilməyib. Ancaq uĢaq da yalan danıĢ-

mazdı. Belə qarıĢıq vəziyyətdə Tahir nə edəcəyinin 

fərqində deyildi. O, özünü saxlaya bilməyib qonĢu-

su Veysəl kiĢinin yanına gələrək:  



www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana - 2018 

Pələng ovu Əfqan Nəsirli 

 

 

20 

 

  

- Mən bilirəm ki, toğlunu siz gətirmisiniz. Əgər 

heyvanın yerini deməsəniz, mən milisə Ģikayət 

edəcəyəm - deyə özündən asılı olmadan qonĢusu-

nun üzərinə hücuma keçərək onu qorxutmaq istədi.  

- Get, kimə istəyirsən de. Mən sənin toğlunu gör-

məmiĢəm. Bir də axı, özümüzünkülərə nə gəlib. 

Gör nə qədərdi? Sənin toğluna qalmıĢam?.. 

  Tahirin baĢqa çarəsi qalmamıĢdı. AxĢam olma-

saydı, elə indi rayon milis rəisinin yanına gedər, 

hər Ģeyi olduğu kimi danıĢardı. Lakin gün axĢama 

dönəndə rayona gediĢ-gəliĢ azalır, tək-tük təsadüf 

yol maĢınları nəzərə alınmasa, demək olar ki, ra-

yonla əlaqə tamam kəsilirdi. Bütün bunları yaxĢı 

bilən Tahir briqadirin evinə gedib səhər iĢə gec gə-

ləcəyini bildirmək qərarına gəldi. Heç Veysəl kiĢi 

ilə xüdahafizləĢmədən üz tutdu briqadirin evinə.   

  Tahir səhər o baĢdan qalxıb yenə heyvanları yem-

ləyib bağa ötürdü və yoldaĢı ġəhlaya bərk-bərk 

tapĢırıb rayon mərkəzinə yollandı. Lap erkən oldu-

ğundan xeyli gözləməli oldu. Ġlk gələn rəisin kö-

məkçisi oldu. Tahir baĢına gələnləri köməkçiyə da-

nıĢdı. Köməkçi onun haqqında geniĢ məlumat al-

dıqdan sonra ərizə yazdırdı və rəisi gözləməyi 

məsləhət bildi. Tahirin gözləməkdən baĢqa çarəsi 

qalmamıĢdı. Bir azdan rəis gəldi. Köməkçinin mə-

lumatından sonra rayon milis Ģöbəsinin rəisi onu 

dərhal qəbul etdi. Tahir baĢına gələnləri yerli-ya-
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taqlı rəisə də söylədi. Ġnsafən rəis onu sona qədər 

dinlədi və səmimilik göstərərək dedi:   

- Siz heç narahat olmayın. Toğlunuzu mütləq tapa-

rıq. Ġndi bu saat gedib Veysəl kiĢini bura gətirərik. 

Dünya buraxmaçılıqdır bəyəm?    

  Tahir heç unamırdı ki, bu səmimiyyət, bu müna-

sibət atasına görədir. Çünki onun da atası mühari-

bədə iĢtirak etmiĢdi və üstəlik bir neçə medal da 

qazanmıĢdı. Bütün bunları rəisə köməkçi əvvəlcə-

dən bildirmiĢdi. Ona görə də qorxurdu ki, Tahirin 

atası  mərkəzə - Moskvaya yazar. Bunun olmaması 

üçün  son dərəcə ehtiyatlı və səmimi olmaq lazım 

gəlirdi. O, köməkçini çağırıb amiranə səslə göstə-

riĢ verdi:   

- UĢaqlardan birini göndər, bu saat gedib Moruqlu 

kəndindən Veysəl kiĢini bura gətirsin.   

Sonra üzünü Tahirə tutub:   

- Sən də get, aĢağıda, bufetdə bir az çay iç. Ona qə-

dər də serjant gələr, - deyib onu tam arxayın etdi.      

  Tahir kabinetdən çıxıb bufetə yollandı. O, çay 

içə-içə fikrində milisə Ģikayət etdiyinə görə gah 

özünü yamanlayır, gah da özünə haqq qazandırırdı. 

Axı bu Veysəl kiĢi nə böyük adam olub ki, hamı 

ondan çəkinir, onunla qarĢı-qarĢıya gəlməkdən 

qorxurdu? Ġndi o, həm də sübut etmək istəyirdi ki, 

hər iĢin bir son nöqtəsi olmalıdır. Rəisin səmimi 
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qəbulu və dediyi sözlər də onu belə düĢünməyə 

vadar edirdi.  

... Heç yarım saat çəkmədi ki, rəisin onu çağırdığı-

nı Tahirə bildirdilər.    

  Kabinetə girəndə gözlərinə inanmadı. Veysəl kiĢi 

yazıq görkəmdə, ayaqüstə rəisin hüzurunda dayan-

mıĢdı. Elə bil heç dünən axĢam onunla yekə-yekə 

danıĢan bu deyildi. Rəis Tahiri görən kimi sifətin-

də təbəssüm yaradaraq dilləndi:  

- Keçin, keçin, çəkinməyin, buyurun əyləĢin.  

  Tahir ötəri nəzərlə qonĢusunu süzüb yaxınlıqdakı 

stulda əyləĢdi. Rəis üzünü Veysəl kiĢiyə tutaraq:  

- Deyin görüm, bu vətəndaĢı tanıyırsınız? – amira-

nə səslə soruĢdu.  

- Əlbəttə, rəis, qonĢumdu. Onu o qədər bu qolları-

ma almıĢam ki, - deyə Veysəl kiĢi daha da yazıq 

görkəm aldı.  

- Siz mənə deyin görüm, bu vətəndaĢın heyvanını 

apardığınızı boynunuza alırsınızmı? - rəis soruĢdu.   

 - YoldaĢ rəis, onun toğlusu mənim nəyimə lazım-

dır - deyə Veysəl kiĢi hər Ģeyi üzərindən atmaq və 

özünü təmizə çıxarmaq istədi.   

- Bəs qonĢunun uĢağı sizi toğlunu aparanda görüb? 

- deyərək səsini bir qədər yüksəldən rəis, hər Ģeyin 

inandırıcı olmasına çalıĢdı. Veysəl kiĢi daha da 

əzildi:  
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- YoldaĢ rəis, mən ağsaqqal adam durub sizə yalan 

danıĢmayacağam ki? Siz mən boyda ağsaqqala, 

müharibə veteranına inanmırsınız, bir parça uĢağın 

yalançı sözlərinə inanırsınız... 

  Rəis bu söhbətin yaxĢı qurtarmayacağını hiss et-

diyindən üzünü Tahirə tutub dedi:   

- Deyəsən, biz bununla çox danıĢmalı olacağıq, sa-

larıq içəri, sabaha qədər burada qalar, onda düzünü 

danıĢar. Sən isə get, sabah gəl toğlunu apar.     

  Sonra üzünü Veysəl kiĢinin yanında duran serjan-

ta tutub sözünə davam etdi:   

- Bu ağsaqqalı apar sal içəri, nə vaxt boynuna alıb 

danıĢsa, onda  gətirərsən.  

  Tahir sevincək ayağa durub rəisə minnətdarlıq 

edərək qələbəsini kəndə çatdırmaq üçün tələsik 

otaqdan çıxdı. O, bu xəbəri vaxt itirmədən camaata 

bildirmək üçün kəndə hətta taksi ilə gəldi. Bu xə-

bər Moruqluda ildırım sürətilə  yayıldı. Adamların 

çoxunun bu iĢə inanmağı gəlmirdi. Ġnana bilmir-

dilər ki, dağ boyda Veysəl kiĢini  Tahir kimi kasıb 

fəhlə bir adam tutdurar, hələ üstəlik toğlusunu da 

geri ala bilər.   

  Tahirin getməsindən bir saat sonra rəis köməkçi-

yə Veysəl kiĢini onun yanına gətirməyi əmr etdi. 

Çox keçmədi tapĢırıq yerinə yetirildi. Veysəl kiĢi 

qapıdan içəri girəndə onu tanımaq olmurdı, heç elə 
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bil bayaqkı adam deyildi. O, gülə-gülə rəisə tərəf 

gəldi və köhnə tanıĢlar kimi görüĢdülər.    

- Ayə, a pir olmuĢ, niyə qoymursan rahat nəfəs 

alaq. Sənə tapĢırmıĢam, elə adama sataĢ ki, sonra 

baĢımız ağrımasın, - deyə rəis çıxılmaz vəziyyətə 

düĢdüyünü Veysəl kiĢiyə daha yaxĢı anlatmaq 

üçün sözünə davam etdi:   

- Sən bilmirsən onun atası veterandı? Sabah yuxa-

rılara yazsa nə cavab verə bilərik?   

- Ay sağ olmuĢ, birinci dəfə deyil ki. Yoxsa sən də 

onun kimi məni qanmaz, əfəl hesab edirsən, - Vey-

səl kiĢi rəisin üzünə iriĢib əlavə etdi:  

- Bir də, rəis, vallah, atamın qəbrinə and olsun ki, 

mən beĢindən cəmi birini aparmıĢam, sənin payın 

hələ durur. Əgər istəsəniz gedib gətirərəm.    

- Ağsaqqal, yoxsa bir planın var, - rəis, onun nəsə 

bir məqsədi olduğunu baĢa düĢüb gülümsündü.   

- Rəis, bilirsiniz ki, buradan Moruqluya cəmi yeddi 

kilometr ola, ya olmaya. Gecə üçdə məni kəndin 

girəcəyində düĢürdün, sonra bircə saat vaxt verin 

ki, gedib sizin payınızı da gətirim.  

  Veysəl kiĢinin bu sözündən sonra rəis əlini-əlinə 

vurub bərkdən Ģaqqanaq çəkdi. Sonra öz-özünə 

söylənirmiĢ kimi:   

- Vallah sənə halaldı, Veysəl kiĢi. Necə olub ki, bu 

mənim ağlıma gəlməyib, - dedi.   
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  Gecə əməliyyat yerinə yetirildi. Hər bir iĢ Veysəl 

kiĢinin cızdığı plan üzrə həyata keçirildi.   

  Səhər Tahir yuxudan  erkən oyandı. Sevinirdi ki, 

gedib toğlusunu gətirəcək və bununla da kənddə ad 

çıxaracaqdı. Tələsidiyindən bir stəkan çay da içmə-

di. Adəti üzrə tövləyə gedərək heyvanları yemləyib 

bağa ötürmək istədi. Ġçəri girməklə özünü itirməsi 

bir oldu. Gözlərinə inanmadı. Toğlunun biri də yox 

idi. Bunu kim apara bilərdi? Bu nə iĢ idi onun baĢı-

na gəlirdi? Ağlına gələn ilk oğru yenə də Veysəl 

kiĢi oldu. Ġndi o, rayona əvvəlkindən daha çox tə-

ləsdi. Ġstəyirdi hər Ģeyi rəisə tez xəbər versin. Yol 

boyu nə qədər fikirləĢdisə də, özündən asılı olma-

yaraq beynində, ancaq Veysəl kiĢidən Ģübhələndi. 

Çünki kənddə ikinci elə bir adam tanımırdı ki, cü-

rət edib oğurluq etsin. Yad adam onun evində nə 

olduğunu haradan bilərdi.   

  Yolda qarĢısına çıxanlara da salam vermədən tə-

ləsik rayona yollanan Tahir, rəisin qəbulunda çox 

gözləmədi. Rəis Tahirin hövlnak olduğunu görüb:  

- Sizə nə olub, niyə belə tənginəfəs olmusunuz? 

Yoxsa bir hadisə baĢ verib? Nə olubsa, tələsməyin, 

hamısını danıĢın, - deyə rəis Tahirin özünü ələ al-

ması üçün ona qarĢı daha mülayim davrandı. Çün-

ki kiçik bir səhv hərəkət bütün planları korlaya bi-

lərdi. Tahir bir qədər sakitləĢib baĢına gələnləri rəi-

sə danıĢdı. Rəis soruĢdu:   
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- Bəs kimdən Ģübhələnirsən? Sənin fikrincə, bu iĢi 

kim törədə bilər?     

- Rəis, baĢına dönüm, vallah, atamın canına and ol-

sun, Veysəl kiĢidən baĢqa heç kimə gümanım gəl-

mir. Mən yalnız ondan Ģübhələnirəm. Bizim kənd-

də bunu Veysəl kiĢidən baĢqa heç kim törədə bil-

məz.   

  Bu sözü deyər-deməz rəis əsəbi görkəm aldı. 

Veysəl kiĢinin planı baĢ tutmuĢdu. Lakin iĢin belə 

cərəyan etdiyi bir anda yol veriləcək tələskənlik 

onların simasını aça bilər, bütün iĢi korlayardı. 

Ona görə rəis köhnə aktyorluq qabiliyyətini də iĢə 

salmalı oldu. Milis rəisini hərdən gülmək tutanda 

o, üzünü yana çevirir, ya da pəncərə önünə gəlib 

bayıra baxırdı. Özünü elə aparırdı ki, guya kimi isə 

gözləyir. Bütün bunlardan xəbərsiz olan Tahir isə 

rəisə dil-ağız  etməkdən yorulmurdu:   

- Rəis, baĢına dönüm, mənim sizdən baĢqa kimim 

var ki? Dünən kənddə deyəndə ki, siz Veysəl kiĢini 

saxlamısız, heç kim inanmadı. Mən də kasıb ada-

mam, istədim ki, uĢağı müsəlman eləyim. Allah 

mərdimazarın evini yıxsın. Görürsüz də baĢıma nə 

oyun açdı. Sizə də əziyyət verib yanınızda lap xə-

calətli oldum. Gərək bağıĢlayasınız. Vallah, o 

kənddə də, mən imanımı yandırıb ikinci bir adam-

dan Ģübhələnə bilmirəm. Əgər varsa da, Allah bai-

sin evini yıxsın. Lakin ha fikirləĢirəm bir yana çı-
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xara bilmirəm. Mən, ancaq Veysəl kiĢidən Ģübhə-

lənirəm. Bu yalnız onun iĢidir.   

Bu sözdən sonra milis rəisi daha əsəbi bir görkəm 

alıb:   

- Dayan bir dəqiqə, deməli belə çıxır ki, sən bizdən 

də Ģübhələnirsən? - dedi.   

- A..A..Allah eləməsin, rəis, heç sizdən Ģübhələn-

mək olarmı? Mən sizə  arxalanıb gəlmiĢəm.   

  Rəis bu sözdən daha da əsəbi görkəm aldı. Artıq 

əlində kifayət qədər dəlil olduğunu düĢünərək əsl 

məqamın gəlib çatdığı üçün bir qədər də ciddiləĢib 

əlavə etdi:    

- Dünən sənin yanında Veysəl kiĢini içəri salma-

dım? Bəs nə təhər olur ki, Veysəl kiĢi daĢı, divarı 

deĢib sənin toğlunu aparır? Hələ mən də sənə ina-

nıb kiĢini da incitmiĢəm ki, sənin dediklərini boy-

nuna qoyum. Özü də veterandır. Ġndi mən ona nə 

cavab verəcəyəm? Sən nə danıĢdığını baĢa düĢür-

sənmi?    

  Rəis sonda elə qıĢqırdı ki, Tahir lap çaĢ-baĢ qaldı. 

Elə bil dünən onu səmimi qarĢılayan adamı daha 

əzazil, daha qorxunc rəis əvəz etmiĢdi. Rəis dayan-

mır, sualı sual dalınca Tahirin üzərinə yağdırır, hər 

dəfə də səsini bir az da yüksəldirdi:   

- De görüm, əgər o kiĢi olanları yuxarı yazsa mən 

neyləyəcəyəm? Nə cavab verəcəyəm? Axı sən 

əlində heç bir əsas olmadan o boyda veteranı necə 
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Ģübhə altında qoyursan? Heç bilirsən, buna görə 

məni də, səni də nə gözləyir? Türmə, baĢa düĢür-

sən, türmə  - o, barmaqlarını üst-üstə qoyub türmə 

iĢarəsini göstərdi.   

- Rəis, baĢına dönüm, vallah, mən demədim ha 

toğlunu Veysəl kiĢi aparıb, mən yalnız ondan Ģüb-

hələnirdim, - deyə Tahir özünü günahsız hesab et-

mək istədi. Lakin rəis onun sözünü yarımçıq kəsdi:  

- Necə yəni Ģübhələnirdim? Dünəndən sənin sö-

zünlə kiĢini KPZ-yə salıb itin abrını verdik ki, hər 

Ģeyi boynuna alsın, sən də deyirsən ki, Ģübhələnir-

dim. Ġndi ona nə cavab verəcəyəm? Nə deyəcə-

yəm?  

  Bu sözlərdən sonra araya sükut çökdü. Tahir nə 

edəcəyini bilmir, rəis isə özünü elə göstərirdi ki, 

sanki bir çıxıĢ yolu axtarır. Birdən rəis mülayim si-

fət alaraq dilləndi:  

- YaxĢı, daha neynəmək olar, indi kiĢini gətirəcək-

lər. Sən səhv etdiyini söyləyərsən, mən də yenə xa-

hiĢ edərəm. Əsas onu razılığa gətirməkdir. Dedik-

lərimlə razısanmı? BaĢa düĢürsən?  

  Bu sualla rəis Tahirin fikrini dərindən öyrənmək 

istədi. Özünü itirən Tahir isə həm türməyə düĢəcə-

yindən, həm də kənddə biabır olacağından çaĢ-baĢ 

qalaraq toğlusunun itməsinin heç fərqinə də var-

madan kəkələdi: 
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- Ə..ə..ə..əlbəttə, əlbəttə razıyam. Siz necə desəniz 

elə də olsun, yo..yo..yoldaĢ rəis.            

  Bu söhbətdən sonra rəis stolun kənarındakı kiçik 

qırmızı düyməni basdı. Az keçmədi serjant qolu 

qandallı Veysəl kiĢini gətirdi. Tahir gözlərinə inan-

madı. Bir gecədə Veysəl kiĢi sanki xeyli qocalmıĢ, 

üzünün tükü daha da codlaĢmıĢdı. Hətta onun köh-

nəlmiĢ kürkü bir neçə yerdən cırılmıĢdı. Sanki bu 

gecədə Veysəl kiĢini yaxĢıca döymüĢ və ac saxla-

mıĢdılar. Onun içəri daxil olması ilə rəis tez ayağa 

durdu, qapıya qədər gəlib serjanta təpindi:  

- Bu nədi ə? Tez ol aç kiĢinin qolunu. Heç veterana 

da belə münasibət olar?   

  Serjant tez Veysəl kiĢinin qolundan qandalları aç-

dı. Rəis daha da yaxın gələrək onun qandal açılmıĢ 

əlindən tutdu və sonra qoluna girib onu oturmağa 

dəvət etdi:  

- Buyurun, buyurun, ağsaqqal, keçin əyləĢin. Ayə, 

get bir stəkan çay gətir, - rəis serjanta göstəriĢ ve-

rərək Veysəl kiĢini stula oturtdu. Sonra bir əlini 

stolun üstünə, bir əlini isə Veysəl kiĢinin  çiyninə 

qoyub sözünə davam etdi:  

- Bilirsənmi, ağsaqqal, sənə qarĢı bir balaca yanlıĢ-

lıq olub. Mən də, sənin bu qonĢun da - o, əlini sto-

lun üstündən qaldırıb Tahiri göstərdi - balaca bir 

uĢağın sözü ilə az qala səni oğru etmiĢdik. Ġndi gə-

rək günahımızdan keçəsən. Sən böyüksən axı, həm 
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də qonĢusunuz. YaxĢı ki, bu iĢ dərinə getmədi. 

Kim bilir sonu necə qurtarardı?  

  Elə bu vaxt qapı döyüldü və serjant əlində çay 

içəri girdi. Onun daxil olması ilə otağa bir lal sükut 

çökdü. Hər üçü serjantın getməsini gözlədi.  Rəis 

yenə sözünə davam etdi və danıĢıb nəzərlərini hər 

dəfə Tahirin üzərinə gətirəndə o utanır, baĢını aĢa-

ğı salır, bununla sanki üzünü qonĢusundan gizlə-

dirdi. Heç bilmirdi nədən baĢlayıb qonĢusunu dil-

ləndirsin, araya mehribanlıq salıb səhvini etiraf et-

sin. Rəis həm Tahirin, həm də Veysəl kiĢinin dil-

lənmədiyini görüb özü aranı daha da ĢirinləĢdir-

mək istədi:   

- Ağsaqqal, gəl mənim sözümü eĢit, bu məsələni 

xoĢluqla qurtaraq. Elə fikirləĢ ki, aranızda heç bir 

söz-söhbət olmayıb. Mən də qonĢunun bu ərizəsini 

cırıb atım, sən də böyüklük elə, mənim xətrimə keç 

onun günahından. Özü də səhərdən xahiĢ edir ki, 

onun adından səndən üzr istəyim. Onsuz da o səh-

vinin əziyyətini çəkəcək. Dünəndən bura bizə də, 

sənə də yalandan əziyyət verib, indi ailəli adamdı, 

cavandı, o da istəməzdi belə olsun. Ġndi bir iĢdi 

olub, sən günahından keçsən, bir on-on beĢ gün 

içəridə yatar, ağlı baĢına gələr ki, ağsaqqala, vete-

rana Ģər yaxmaq nə deməkdir, - deyə rəis vəziyyəti 

öyrənmək üçün sözünə ara verdi.  Bu sözlərdən 

sonra Tahirin rəngi daha da avazıdı. “Ġçəridə yatar“ 
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- sözünü eĢidən kimi, sanki baĢına bir qazan qay-

nar su tökdülər. Ġstədi ağzını açıb nə isə desin, səsi 

çıxmadı. Qorxudan dili-ağzı qurudu, nitqi tutuldu. 

Bayaqdan  sakit duran Veysəl kiĢi rəisin könlünü 

xoĢ etməyin məqamı çatdığını görüb tez dilləndi:  

- Rəis, hamı bilir ki, siz bizim bu rayonda həm bö-

yüyümüzsünüz, həm də arxamız. Çətinə düĢəndə 

hamı sizin üstünüzə qaçır. Siz də çox sağ olun ki, 

hamını qəbul edir, hər kəsin iĢini yoluna qoyursu-

nuz - o, çayından bir qurtum içib sözünə davam 

etdi:  

- Qaldı ki, bu qonĢumun iĢinə, siz məsləhət görən-

dən sonra mən nə deyə bilərəm. Onsuz da mühari-

bədə o qədər çətin günlər görmüĢəm ki, dünənki 

gün onun yanında toya getməlidir. Mən həmiĢə is-

təmiĢəm ki, mehribançılıq olsun. Ona görə də siz-

dən bir xahiĢim olacaq, bilmirəm nə deyəcəksiniz?  

Veysəl kiĢi bu sualı verməklə həm rəisi duyuq sal-

maq istəyir, həm də bununla söhbətin əvvəlcədən 

hazırlanmadığını sübut etmək istəyirdi. Rəis isə 

Veysəl kiĢinin fikrini baĢa düĢdüyündən tez:  

- Buyurun, buyurun, ağsaqqal, bu nə sözdür. Sizin 

kimi insanların qulluğunda durmaq bizlərə Ģərəf 

gətirər, - deyə rəis, iĢin belə asanlıqla həll olundu-

ğuna sevindiyini açıqca büruzə verdi.  

- Bu Tahir mənim qucağımda böyüyüb. Atası ilə 

də lap yaxın olmuĢuq. Ġndi bir səhvdi, edib. Ney-
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nəmək olar, keçin günahından buraxın evinə get-

sin. Mən razı olmaram ki, onun da, atasının da adı-

na söz gəlsin. Bilirəm, dünəndən siz də, burdakı 

uĢaqlar da çox əziyyət çəkmisiniz. Ġndi bu qonĢum 

da evdə qalan toğluları gətirib verər, siz də əziyyə-

tin dadını çıxararsınız. Hə qonĢu, nə deyirsən? - o 

verdiyi sualın cavabını gözləmədən sözünə davam 

etdi:  

- Bu söhbət də bununla burada tamamlanar, bir daĢ 

altda, bir daĢ üstdə. Siz nə deyirsiz, rəis?   

- Sözün düzü mən də istərəm ki, belə olsun, - rəis 

Tahirin dillənmədiyini görüb əlavə etdi:                 .                 

- Ġndi sən get ağsaqqal, mən də uĢaqlarla danıĢım 

görüm, məsələni necə həll edə bilərik. Bir daha 

üzrlü hesab edin. YanlıĢ da bir naxıĢdı, - deyə rəis 

bir daha üzrxahlıq etdi.  Veysəl kiĢi ayağa durdu, 

rəislə əl verib xudafizləĢdi. Həmin anda üz-üzə ya-

xın olduqlarından rəisə bir göz də vurub:  

- Çox sağ olun rəis, vaxt olanda bir biz tərəflərə də 

zəhmət çəkin, qulluğunuzda duraq. Bizim sizdən 

savayı kimimiz var ki? - dedi və rəisə bir daha dil-

ağız edib otaqdan çıxdı. Veysəl kiĢi otaqdan çıxan-

dan sonra araya dərin bir sükut çökdü. Tahir nə 

edəcəyini, nə deyəcəyini bilmirdi. Rəis isə söhbətə 

hansı tərəfdən baĢlamağı  fikirləĢirdi. Nəhayət, bir 

müddətdən sonra rəis astadan söhbətə baĢladı:  
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- Vallah, elə bir iĢ görmüsən ki, heç cür baĢ açmaq 

olmur. Axı sən niyə uĢağın sözünə inanıb bu faktı 

bir yoxlamadın?  

  Tahir elə bildi ki, suallara düz cavab versə iĢi 

yüngülləĢəcək. Ona görə də tez dilləndi:  

- Rəis, baĢına dönüm, vallah evinə getdim, dedim 

toğlunu ver, o da dedi ki, xəbərim yoxdur, mən 

görməmiĢəm.  

- Ayə, sən hələ də  o kiĢidən Ģübhələnirsən? Yox-

sa, bütün olanları görmədin? Mən istəyirəm sənin 

iĢini düzəldim, sən isə məsələni daha da mürək-

kəbləĢdirirsən. Əgər o səndən Ģikayət etsəydi, sən 

azı iki il o söz. Bilirsən də, - deyə rəis barmaqları 

ilə yenidən türmə iĢarəsi göstərdi. Sonra bir az ara 

verib sözünə davam etdi:                                 .   

- Ġndi bu iĢi bütün bölmə bilir. Bilirsən də, onun 

biri yuxarı yazsa, gəlib yenidən səni aparacaqlar. 

Onda mən sənə heç bir kömək edə bilməyəcəyəm. 

Mən də fikirləĢirəm ki, onları necə yola verim.  

Tahir gördü ki, baĢqa çıxıĢ yolu qalmayıb. Əgər 

rəisə hörmət etməsə azı on-on beĢ günlük həbs olu-

nacaq.  Sonra o, kənddə camaatın üzünə necə çıxa 

bilər? Rəisin sonuncu sözləri ona canını  qurtar-

maq üçün imkan yaratmıĢdı. Ona görə də Tahir fi-

kirləĢmədən dilləndi:  

- Rəis, evdə toğluların bir-ikisi qalıb. Onu da götü-

rüb uĢaqlarla yuxarı bulaq üstə çıxarsınız. Eybi 
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yox, mən uĢağın iĢini sonra da edərəm. Təki sağlıq 

olsun. Görünür qismət deyilmiĢ. Allah sizə də 

ömür versin.  

Bu sözdən sonra kefi durulan rəis qımıĢaraq:  

- Mən elə əvvəldən hiss etmiĢdim ki, sən hər Ģeyi 

tez baĢa düĢənsən. Ġndi serjant səni aparar evinizə. 

Bir də sən özün əziyyət çəkmə, - dedi və yenə qır-

mızı düyməni basıb köməkçini çağırdı. Az keçmə-

dən köməkçi içəri daxil oldu. Rəis dilləndi:  

- Bu yoldaĢı uĢaqların biri ilə göndər, aparıb evlə-

rinə qədər ötürsün.   

  Tahir kefsiz ayağa durdu, rəislə sağollaĢıb kö-

məkçi ilə birlikdə otaqdan çıxdı. Rəis əllərini əllə-

rinə vuraraq arxayınlıqla:  

- Hə, bu iĢi də belə həll etdik, - deyib ayağa durdu.                                                                                                  

 

                                                  Sonu 
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QONAQLIQ 
 

 

Moruqlu kəndi dağların ətəyində yerləĢirdi. Dörd 

bir tərəfdən kəndi əhatə edən çox da yüksək olma-

yan yamaclar yazda yamyaĢıl olsa da, üzü payıza 

dönəndə hər tərəf saralırdı. Buranın təbiəti kimi in-

sanları da mülayim idi. Eyni zamanda çox zarafat-

çıl idilər. Bir-birləri ilə elə zarafatlar edərdilər ki, 

kənar adam olsa acığı tutar, bu cür zarafatlara dözə 

bilməzdi. Deyilənlərə görə, kənddə yaĢamıĢ Dana-

göz Alı adlı bir kiĢi həyat yoldaĢı çimərkən baĢına 

su tökəndə onunla zarafat etmək istəyir. Həyat yol-

daĢı gözünü sabunlayanda qapqaynar suyu onun 

kürəyinə tökür. Qadın hamamdan yarıçılpaq çıxa-

raq birbaĢ atası evinə qaçır. Zarafatının ciddiləĢdi-

yini görən kiĢi onun arxasınca yüyürərək:  

- Atamın goru haqqı, zarafat edirdim, hara gedir-

sən? - deyə qıĢqırır. O gündən kim belə Ģit zarafat-

lar edirdisə, ona, “Sən də Danagöz Alı kimi zarafat 

edirsən“, - deyirdilər.  

  Zarafatcıl kiĢilərdən biri də Telman kiĢi idi. O hər 

hansı bir məclisə gələn kimi, hamı ağzında söhbə-

tini dayandırar, məzəli cavab almaq üçün ona söz  

atardılar. Veysəl kiĢi ucaboy, enlikürək olması ilə 

yanaĢı, sifətcə yaĢından çox cavan görünən orta 
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yaĢlı nurani bir kiĢi idi. ÇalıĢardı heç kimin xətrinə 

dəyməsin.  Sözün düzünü də zarafatla elə deyərdi 

ki, qarĢısındakı Ģəxs nəinki ondan inciyər, əksinə  

eyni açılar, ürəkdən Ģaqqanaq çəkib öz hərəkətinin 

təsvirinə gülərdü. Bir qədər imkanlı olduğuna görə 

kənddə hamı onu “Katta“ deyə çağırardı.  

  Kənddə əli iĢdən boĢalan kiĢilər kəndin mərkəzin-

də yerləĢən “dükanın qırağı“ deyilən yerə tələsərdi. 

Səbəb baĢ vermiĢ hansısa yeni hadisələrdən xəbər-

dar olmaq və ya kənddə baĢ vermiĢ təzə əhvalatlar-

dan agah olmaq, ya da hələ qulaq səsi eĢitməmiĢ 

söz-söhbəti eĢitmək həvəsi olardı. BaĢ vermiĢ bü-

tün hadisələrlə bağlı hamı öz Ģəxsi fikrini bildirər, 

hərə iĢi öz arĢını ilə ölçüb, gah bir tərəfi, gah da di-

gər tərəfi günahlandırardı.  

  Bir dəfə günortadan keçmiĢ Veysəl kiĢi də evdə 

bekarçılıqdan bezib “dükanın qırağı“na üz tutdu. 

Orada bir neçə nəfər olub-keçənlərdən söhbət edir-

di. Telman kiĢinin gəliĢini görüb hamı sakit dayan-

dı. O, yaxınlaĢıb salam verdi. Çöməltmə oturmuĢ 

cavanlar da ayağa durub salamı aldılar. Hər kəs 

indi nə isə  qeyri-adi bir söhbətin olacağını gözlə-

di. Ani bir sükutdan sonra Rakif müəllim:  

- Katta, çoxdandı görsənmirsən. Olmaya baĢın çox 

qarıĢıqdı? Xeyir ola, belə hara gedirsən?- deyib 

Veysəl kiĢiyə sataĢmaq istədi.  
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  Rakif kəndin orta məktəbində uzun müddət idi ki, 

müəllim iĢləyirdi. O, bədəncə iri olsa da, yeriĢi na-

taraz idi. Hələ gənc yaĢlarından gözündə cərrahiyə 

əməliyyatı aparılmıĢ, görməsi bərpa edilsə də göz-

ləri çəp qalmıĢdı. O, düz qarĢısında duran adama 

baxanda əli ilə yanındakı adamı göstərirdi. Neçə 

illər idi ki, Veysəl kiĢi ilə zarafat edirdi. Bu müd-

dət ərzində bir dəfə də olsun aralarında inciklik 

olmamıĢdı. Veysəl kiĢi Rakifin ona sataĢdığını ba-

Ģa düĢdü:  

- Sənin kimi veyil-veyil gəzməkdənsə, az-az gö-

rünmək yaxĢıdı. Günlərin birində bir aĢıq sazını 

çiyninə vurub çağrıldığı toya gedərkən qonĢuluq-

dakı molla qabağına çıxır:  

- AĢıq, xeyir ola belə, - deyə ona sataĢmaq istəyir. 

AĢıq da cavabında:  

- Xeyirdi ki, mən gedirəm, Ģər olsaydı sən gedər-

din, - söyləyir.  

  Kattanın gətirdiyi bu məsəldən hamını gülmək 

tutdu. Rakif müəllim söz altda qalmamaq üçün 

söhbəti fırlatmaq istədi:  

- Ə, mən molla ha döyüləm, istəsən indi bir xeyir 

iĢ düzəldə də bilərəm.   

- EĢit, inanma. Ayə, bu müəllim və həkim tayfası 

var ha, bir manatını alanacan, canını alsan  daha 

yaxĢı olar, - deyə Veysəl kiĢi onu daha da qızıĢdır-

maq istədi.  
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- Katta, vallah, bizim adımız çıxıb, siz bizdən də 

betərsiniz. Elə ki, söhbət düĢüb, çoxdandı səninlə 

oturmuruq, gəlsən bir “nemetski Ģota“ yeyib-içək, - 

deyən Rakif müəllim Telman kiĢinin fikrini öyrən-

mək istədi.  

- Ayə, sən ”nemes”ləri harda gördün ki, bir onların 

hesabından da danıĢırsan. Yoxsa, atan danıĢıb sə-

nin də ürəyincə olub, - Telman kiĢi yenə Rakifə 

sataĢdı.  

- Zarafat bir yana, düzünü deyirəm, könlümdən sə-

ninlə yeyib-içmək düĢüb.  

Bu sözdən sonra Veysəl kiĢi nə fikirləĢdisə:  

- Müəllimin çörəyini yemək günah olar. Gəl belə 

eləyək. Nə qədər kabab yeyilsə pulunu mən verim, 

nə qədər araq içilsə hesab sənlikdi. Razısanmı?- 

dedi.  

  Bayaqdan söhbətin nəticəsini həvəslə gözləyən 

cavanlar pərt olacaqlarından qorxaraq bir kəlmə də 

kəsmirdilər. Rakif müəllimin  fikrə getdiyini görən 

Veysəl kiĢi həmsöhbətini pərt etmək istədi:  

- Ayə, nə oldu, bayaqdan yeyib-içməkdən danıĢır-

dın, pul adı gələn kimi fikrə gedəsi oldun. Burda 

fikirləĢməli nə var ki? Mən sənin xeyrinə dedim. 

Müəllim adamsan, istədim çox ziyana düĢməyə-

sən. Ġnanmırsan, hesabla, bir araq on manat, bir 

kilo kabab on beĢ manatdır.  



www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana - 2018 

Pələng ovu Əfqan Nəsirli 

 

 

39 

 

  

- Nə deyirəm, qoy sən deyən olsun, düĢ qabağıma. 

Bura gedək, yoxsa “Sahilə”? - Rakif müəllim 

Telman kiĢinin qolundan tutub irəli itələdi.    

- Bir dayan, ay müəllim, məsələ elə deyil, - deyib, 

Telman kiĢi çiynini kənara çəkərək müqavimət 

göstərdi, sonra sözünə davam etdi, - mən burda 

oturanları da dəvət etmək istəyirəm.  

- Bu olmadı də, mən səninlə təkbətək vurmaq 

istəyirəm, - Rakif müəllim öz etirazını bildirdi.  

- A kiĢi, axı günaha batarsan, bu cavanlar bayaq-

dan söhbətimizə qulaq asır. Bir də ki, sənin üçün 

nə fərqi, elə fərz elə mənim beĢ-altı mədəm var – 

deyə Telman kiĢi onu razılığa gətirmək istədi.  

Rakif müəllim nə fikirləĢdisə:  

- YaxĢı, düĢün qabağıma, - dedi.  

  Gənclərdən bəzisi utandığından, bəzisi isə burada 

nə isə bir hiylə olduğunu fikirləĢərək getmək istə-

mədi. Lakin Telman kiĢinin xahiĢindən sonra hamı 

yeməkxanaya yollandı. Rakif müəllim Telman ki-

Ģini xərcə salmaq üçün stolda oturan kimi uca 

səslə:  

- Orda on kilo kabab çəkin, - qıĢqırdı. Telman kiĢi 

belə getsə  uduzacağını görüb tez Rakifin qolundan 

dartdı:  

- Ayə, bir dayan görüm.  Müəllim, sən görməmiĢ-

sən? On kilo kababı birdən sifariĢ verməzlər. Əv-

vəla o soyuyacaq, ikincisi, bəlkə heç yiyə bilmir-
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sən. Ət burda, mən burda, qoy iki-iki çəkib gətir-

sin. Qorxma, doyana qədər alacağam.   

  Hamı Telman kiĢinin fikrini bəyəndi. Hətta gənc-

lərdən biri:  

- Müəllim, atalar yaxĢı deyib: “Ġgid canlı, kabab 

qanlı” - deyərək Rakif müəllimi tam razı salmaq 

istədi.  

  Kabab hazır olana qədər Telman kiĢi Rakif müəl-

limlə zarafatlarını davam etdirdi. Telman kiĢi olub 

- keçənləri gənclərə anladırmıĢ kimi:  

- Bilirsiz, dünyada çox dəhĢətli hadisələr var. Ən 

böyük faciələrdən biri də odur ki, qapında yal ver-

diyin küçük keçib qonĢunun həyətindən sənə hür-

sün. Bax, bu Rakif müəllim də belələrindəndir.  

Bu sözdən hamını gülmək tutdu. Gənclərdən ikisi 

özlərindən asılı olmadan əllərini əllərinə vurub 

bərkdən Ģaqqanaq çəkdi. Rakif müəllim bir az pərt 

olsa da:  

- Ay Katta, indi zamana dəyiĢib, sən görən babalar 

artıq ölüb. Bu saat kim çox pul versə, hamı onun 

yanına qaçır, - deyib özünə haqq qazandırmaq istə-

di. Bu sözlər Telman kiĢini daxilən incitdi. Lakin 

büruzə verməyib daha bir arqument gətirdi:  

- Belə yerdə rəhmətlik Səməd Vurğun deyərdi ki, 

iki dəhĢətli halın olması insanlığın itirilməsi de-

məkdir. Birincisi odur ki, biri yalan danıĢa, hələ 

utanmaya gözünü də gözünün içinə zilləyib öz ya-
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lanının doğruluğunu sübut edə. Ġkincisi odur ki, 

vəzifəcə səndən böyüyün yaxın qohumu rəhmətə 

gedə, sən də məcbursan onun üçün gözündən yaĢ 

çıxarmağa. Gör canına nə zillət edirsən, ürəyin 

yanmır axı.  

  Telman kiĢi sözünü qurtarar-qurtarmaz ortaya ye-

mək gətirildi. Bununla da bayaqkı söhbət unudul-

du. Hamı yeməyə baĢladı. Arağı qədəhlərə Telman 

kiĢi süzməyə baĢladı. Oturanların hamısı araq içdi-

yindən o, birinci süzümdə butulkanı qurtardı və 

boĢ ĢüĢəni stolun altına qoyub uca səslə dedi:  

- Bu daha stola yaraĢmır, - Telman kiĢi ikinci 

butulkanı qədəhlərə az-az süzdü. Yarımçıq qalmıĢ 

butulkanı isə stolun altına, ayağının yanına qoydu. 

Məclis getdikcə qızıĢırdı. Vurmaq həvəsi güclənən 

Rakif müəllim Telman kiĢiyə:  

- Ayə, di bundan süz içək, dana,- deyə təpindi.   

- Nə süzüm, ə, denən gətirsinlər də,- Telman kiĢi 

stolun altından boĢ butulkanı əlinə alıb silkələdi. 

O, üçüncü butulkanı açmamıĢ xəlvəti olaraq yenə 

stolun altına qoydu və bayaqkı yarımçıq ĢüĢəni gö-

türüb az-az qədəhlərə süzdü. Bu dəfə arağı süzmə-

yə birinci özündən baĢladı. Bunu görən Rakif 

müəllim onu utandırmaq istədi:  

- Sən niyə birinci özünə süzürsən, ə?   

- Yadınızda saxlayın, sonra deyəcəksiniz bilirdi, 

öyrətmədi. Elə ki, gördünüz məclisdə adam çox, 
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araq azdır, onda qədəhlərə birinci dəfə araq süzən-

də qarĢıdakından baĢlayın, ikincini isə ilk olaraq 

özünüzdən. Çünki məclisdə birinci qədəh olduğun-

dan sənə çatmasa da, məcbur olub yenə araq gəti-

rəcəklər, ikinci, üçüncü qədəhdə isə yaddan çıxa da 

bilərsən, - deyib Telman kiĢi qədəhlərə araq süz-

məyə baĢladı. 

  Beləcə, deyə-gülə məclis davam etdi. Sonda 

məclisə 4 kilo kabab, 8 araq gətirilmiĢdi. Onun 4-

nü Telmanl kiĢi məqam tapıb gizlədə bilmiĢdi. 

Haqq-hesab vaxtı 80 manat Rakif müəllim, 60 

manat Telman kiĢi ödədi ki, əvəzində 4 araq ona 

havayı qaldı.  

Bax, buna deyərlər - “əsl nemetski yeyib-içmək”.                            

 

                                                                      Sonu                                                              
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TELEVİZOR 

 

 
 

  Moruqlu kəndi çox ucqar bir məkanda yerləĢdi-

yindən ölkədə baĢ verən elmi-texniki tərəqqi bu 

yerlərə çox gec gəlib çatırdı.  

  Baxmayaraq ki, televizorun yayımlanmasından 

neçə illər ötsə də, hələ Moruqlu kəndində bir-iki 

ailədən baĢqa bu yeni ixtiradan istifadə edən yox 

idi. Bu həm də maddi imkanla bağlıydı. YaĢlı 

adamlar televizor almaq istəmirdi ki, uĢaqlar iĢlə-

məyəcək, bütün gün oturub televizora baxacaq. 

Orta nəslin isə o qədər imkanı yox idi ki, televizor 

alsın.   

  Murad kiĢi uĢağına məktəbdə rübü əlaçı qurtara-

cağı təqdirdə televizor alacağına söz vermiĢdi. Bir 

qədər imkanı olduğundan sözünə düz çıxıb televi-

zor aldı. Həmin gün evdə hamı sevindi. UĢaqlar 

həyətdən qaçıb televizorun baĢına yığıĢdı. Hamı 

maraqla karton qutuda olan televizora baxır, ora-

dan nə çıxacağını maraqla gözləyirdi. UĢaqlardan 

kimsə əlini uzadıb qutuya toxunmaq istədikdə Mu-

rad kiĢi tez onun üstünə qıĢqırdı:  

- Ay uĢaq, əlini çək, xarab edərsən.   
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  Sonra özü qutunu açdı və televizoru qutudan çı-

xardı. Stolun üstündə televizorun yerini rahatlayıb 

kabelini qoĢdu. Televizoru yandırıb gözlədi. Təzə 

olmasına baxmayaraq televizorun yalnız ekranı 

ağardı. Onu mağazada yoxlayıb almıĢdı. DüĢündü 

ki, yəqin onu aldadıblar. Nə etmək lazım olduğunu 

bilmədiyindən yenidən televizoru söndürdü. UĢaq-

lara bərk-bərk televizora toxunmamağı tapĢırıb, us-

ta Tahirin evinə yollandı. Usta Tahir ucaboy, enli-

kürək, orta yaĢlı yaraĢıqsız bir kiĢi idi. Saçının ön 

hissəsi sonradan tökülmüĢdü. Rayon mərkəzində 

televizor ustası iĢləyirdi. Bazar günü olduğundan 

evdə idi. Murad kiĢi ilə zarafatı da vardı. GəliĢinin 

səbəbini bildirən Murad kiĢiyə məsləhət verməli 

oldu:  

- Bu gün evdə iĢim çoxdu. Ola bilməz ki, təzə tele-

vizor iĢləməsin. Sən ona antena qoĢdunmu?   

- Xeyr - deyə Veysəl kiĢi baĢını qaĢıdı.  

- Onda sənin iĢin mənlik deyil, bu iĢi sənin dostun 

usta Tələt bacarır. Ona get de, damın üstə çıxıb 

antenanı qoĢsun. Məndə hazırı var. Sonra vaxtım 

olanda bir qonaqlıq verərsən,- deyən usta Tahir 

indidən  iĢini ehtiyatlı tutdu.  

Murad kiĢi dedi: 

- Ayıb deyil, sən məni qonaqlıqlamı qorxudursan? 

Sonra usta Tahir hazır antenanı gətirib Murad kiĢi-

yə verdi və televizora necə qoĢulacağını təkrar-tək-
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rar izah etdi. Hər Ģeyi yerli-yataqlı baĢa düĢən Mu-

rad antenanı götürüb evə gəldi. Bildi ki, usta Tələt 

də yemək-içməksiz bu iĢi düzəldən deyil. Ona görə 

də evdə tapĢırdı ki, beçələrdən birini kəsib kartofla 

yaxĢı qızartsınlar, bir azdan gələcək.  

  Özü isə usta Tələtin evinə yollandı. Usta Tələt 

bədəncə dolu olsa da, bəstəboy olduğundan xeyli 

kök görsənirdi. Kənddə evlərin damını çatır, taxta 

iĢlərini görürdü. Murad kiĢi ilə çox möhkəm zara-

fatları vardı...  

... Bir dəfə heyvan növbədən qayıdanda usta Tələ-

tin bir çəpiĢi təsadüfən Murad kiĢinin evinə get-

miĢdi. Murad kiĢi uĢaqlarından öyrənir ki, bu çəpiĢ 

usta Tələtindir. Onu tez kəsir və bir budunu da 

oğlundan usta Tələtə göndərir. UĢağa tapĢırır:  

- Tələt əminə deyərsən ki, atam dedi bunu öz malı 

kimi yesin.Özü də üç dəfə təkrar deyərsən.  

  Bu hadisədən bir neçə həftə keçir. Bir gecə saat 

on iki radələrində usta Tələt yolunu Murad kiĢinin 

evindən salır. Bir qədər içdiyindən kefi kök olur. 

Murad kiĢi yatmasa da artıq yerinə uzanmıĢdı. O, 

yataqdan qalxmadan usta Tələtlə bir qədər zarafat 

edri. Sonda usta Tələt əl çəkmir ki, bu saat ona bir 

beçə kəssin, yoxsa gedib bütün toyuqları özü kəsə-

cək. Murad kiĢi onu daha da qızıĢdırmaq üçün:  

- Ayə, səndə o bacarıq hardan, hünərin var dur kəs 

- deyir. 
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  Çox söhbətdən sonra usta Tələt yıxıla-dura ayağa 

qalxır və tövləyə tərəf gedir. Murad kiĢi onun tövlə 

qapısından içəri girdiyini görən kimi, tez gəlib qa-

pını çöldən bağlayır. Bunu baĢa düĢən usta Tələt 

tövlədən çıxmaq istəyir. Lakin qapı bağlı olduğun-

dan qıĢqırmağa baĢlayır. Onun səs-küyünün heç 

bir xeyri olmadığını görüb, hirsindən baĢlayır bir-

bir toyuqları tutub kəsməyə. Sonra isə heyvanların 

axurunda yıxılıb yatır.  

  Səhər usta Tələt getdikdən sonra tövlədə iyirmi 

iki toyuğun leĢi və toyuqları kəsdiyi xüsusi düzəl-

dilmiĢ cib bıçağı qalır...   

...Usta Tələt evdə idi. Pəncərə düzəldirdi. Murad 

kiĢini görən kimi iĢini yarımçıq qoyub, onu çaya 

dəvət etdi. Lakin Murad kiĢi gəliĢinin səbəbini izah 

edib tələsdiyini bildirdi:  

- UĢaqlar evdə həsrətlə gözləyir. Gərək bu gün 

televizoru qoĢaq.  

Bu sözdən sonra usta Tələt evə keçib paltarını də-

yiĢdi və Murad kiĢi ilə birgə evindən çıxdı. Yol bo-

yu Murad kiĢi ilə söhbət edən usta Tələt məsələnin 

nədən ibarət oldğunu tam aydınlığı ilə baĢa düĢdü. 

Bir müddət öz-özünə güldü. Evə çatanda isə özünü 

o yerə qoymayıb, ev yiyəsi kimi hərəkət etdi. Qa-

pıdan içəri daxil olan kimi salamsız-kalamsız uca 

səslə qıĢqırdı:  
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- Ayə, Allahsız uĢağı, gətirin görüm yeməyə nəyi-

niz var? - deyə qolunu çirməyib stolun baĢına keç-

di. Onun bu hərəkəti Murad kiĢinin pisinə gəldi. O, 

usta Tələtin bu hərəkətini cavabsız qoymamağı dü-

Ģündü. Özlüyündə hirslənsə də bunu biruzə vermə-

di. Usta Tələtin hərəkətlərinə məhəl qoymadan hə-

yətə düĢüb əllərini yuyaraq evə döndü. Bu vaxta 

qədər bayaqdan hazırlanmıĢ yemək və araq stolun 

üstünə qoyulmuĢdu. Murad kiĢi içəri daxil olanda 

usta Tələt arağı açaraq özünün stəkanını doldur-

muĢ, süfrədə olan kartofla qızardılmıĢ toyuğun bu-

dundan bir diĢləm alıb öz boĢqabına qoymuĢdu. Bu 

halı görən Murad kiĢi özünü saxlaya bilməyib əlini 

silə-silə:  

- Ay Allah evini yıxsın, ay görməmiĢ oğlu, bu 

yemək də sənin üçündür, bu araq da. Ancaq əvvəl 

dur bu televizoru iĢlədək. Ömründə bir yenilik ol-

sun. Televizora baxa-baxa yeməkdən yeyək, araq-

dan vuraq, - deyə usta Tələti qınadı.   

  Murad kiĢinin söylədikləri ustanın ağlına batdı. 

Bir tərəfdən də o, hələ indiyə qədər Murad kiĢinin 

dediyi kimi, ömründə yeyib içə-içə televizora bax-

mamıĢdı. Bu həvəs onu yeməyini yarımçıq qoyma-

ğa vadar etdi. O, əllərinin yağını silərək ayağa dur-

du. Bayıra çıxıb Murad kiĢinin gətirdiyi antenanı 

və lazımi alətləri götürüb nərdivanla evin damına 

çıxdı. Elə təzəcə iĢə baĢlayırdı ki, Murad kiĢi nər-
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divanı götürdü. Usta Tələt səbəbini soruĢdu. Mu-

rad kiĢi:  

- Ġndi bilərsən - deyib evə keçdi və böyük oğlu ilə 

birlikdə yemək düzülmüĢ stolu həyətə çıxartdı. 

Stolu elə yerə qoydu ki, damın üstündən usta Tələt 

onu aydın görsün. Usta Tələt isə hələ də nə baĢ 

verdiyini anlamır, dəli kimi tez-tez qıĢqırır, daha 

bir nəfərin köməyinin lazım olduğunu söyləyirdi. 

Murad kiĢi stolda oturub yeməyə baĢlayanda usta 

Tələt tələyə düĢdüyünü anladı. Hərdən qıĢqırıb, ba-

ğırsa da Murad kiĢi bunu qulaqardına vururdu. 

Hətta araq stəkanını doldurub onun Ģərəfinə sağlıq 

da deyirdi. Bütün bunlar usta Tələti daha da əsəbi-

ləĢdirirdi. Lakin nə etmək olardı? Damdan aĢağı 

düĢmək mümkün deyildi. Əlac Murad kiĢinin insa-

fa gəlməsini gözləməyə qalırdı. Murad kiĢi isə ye-

məyi yeyib, arağı içəndən sonra evdəkilərə tapĢırıq 

verdi ki, mən gələnə qədər heç kim nərdivanı dama 

qoymasın. Sonra o, evdən çıxıb getdi. Damın üs-

tündə qalan usta Tələt öz-özünə gah söylənir, hər-

dən dodaqaltı mızıldanır, arabir Murad kiĢinin qa-

rasınca danıĢır, bəzən də özünü qınayırdı.   

  Çayxanaya gələn Murad kiĢi ona lazım olan 

adamların burada olduğunu görüb, salam-kəlam-

dan sonra onlara meymun tutduğunu bildirdi. 

Onun bu sözlərinə əvvəlcə heç kim inanmadı. 

Bundan istifadə edən Murad kiĢi:  
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- Kim inanmırsa, onunla bir yeyib-içməkdən mərc 

gələ bilərəm, - deyib söhbəti eĢidənlərin hamısını 

inandırmaq istədi. Marağını gizlədə bilməyən Xa-

lıqverdi kiĢi tez dilləndi:  

- Oğul, gör neçə yaĢım var, nəinki bu kənddə, heç 

bizim rayonda meymun olduğunu eĢitməmiĢəm. 

Sən indi bizi əfəlmi, yoxsa səbatsızmı hesab edir-

sən?  

- Onda mərc gələk, durun gedək öz gözlərinizlə 

görün, - deyən Murad kiĢi daha ciddi görkəm aldı. 

Onun bu sözlərindən sonra artıq heç kimdə Ģübhə 

yeri qalmadı. Hövsələsini basa bilməyən Malik:  

- ƏĢĢi, bir yemək nə böyük Ģeydir ki, bundan ötrü 

ürəyimizi üzürsən. Gedək baxaq, əgər doğru desən, 

qonaqlığın məndən, - deyərək məsələyə tez aydın-

lıq gətirilməsi üçün çayxanada olanların hamısının 

Murad kiĢinin evinə getməsini istədi. Yol boyu ha-

mı müxtəlif suallar verir, marağını gizlədə bilmir-

di. Dəstəylə gələn insanlar Murad kiĢinin evinə 

yaxınlaĢanda damın üstündən usta Tələtin səsinin 

gəldiyini eĢitdilər. Malik özünü saxlaya bilməyib:  

- Bu ki, usta Tələtdir, - deyə təəccübləndi.    

Nərdivanı qoyub usta Tələti damdan endirdilər. 

Hamını gülmək tutmuĢdu. Özünü sındırmayan usta 

Tələt hamının eĢidəcəyi bir səslə deyirdi:  

- Ayə, mənə deyən gərək, ay köpəyoğlu, baban 

televizora baxa-baxa yeyib-içib, yoxsa atan? Qaba-
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ğında hazır yeməyini ye, arağını da iç, sənə televi-

zor lazımdır?   

                                                      Sonu         
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                              TƏBRİK  
 

 

  1995-ci ilin aprel ayı idi.  Mən institutun dördün-

cü kursunda oxuyurdum. Bu dörd ildə bir neçə iĢ 

yeri də dəyiĢmiĢdim. Səbəb isə tapdığım iĢlərin 

gah dərslə üst-üstə düĢməsi, gah da maaĢın azlığı  

olurdu.  

  Növbəti dəfə tapdığım iĢdən çıxmıĢdım. Yataqxa-

nada qalırdım. BaĢqa yerdən gəlirim olmurdu. Al-

dığımız təqaüd isə yolpuluna güclə yetirdi.    

  O zaman həm də qrup nümayəndəsi idim. Ona 

görə də fakültə dekanı ilə münasibətim yaxĢı idi. 

O, saçları ağarmıĢ, hündür boylu, enlikürək, ol-

maqla yanaĢı, həm də çox sərt xarakterli idi. Rus 

sözlərinə üstünlük verdiyindən Azərbaycan dilində 

danıĢığı çox qəribə alınırdı. Buna baxmayaraq on-

dan nəinki tələbələr, eyni zamanda tabeçiliyində 

olan iĢçilər, hətta digər kafedraların müəllimləri də 

çəkinirdi. Bir sözlə, dekan uzaqdan gələndə yaxın-

dan tanıyan hər bir Ģəxs çalıĢırdı ki, onun gözünə 

görünməsin. Çünki dekan tabeliyində olan hər ki-

mi görsə, müəyyən bir bəhanə ilə onu mütləq dan-

layar, harda olmağından asılı olmayıraq bir bəhanə 

tapıb üstünə qıĢqırardı.   
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  Bir dəfə biz tənəffüs zamanı dəhlizdə durmuĢduq. 

Dekan pilləkanlarla yuxarı qalxırdı. O, bizə çatan-

da dayandı və tələbələrdən birini yanına çağırıb:  

- Ey, slıĢi, sən subbota dərsə niyə gəlməmiĢdin? 

De, görüm harda idin? - deyə onun üstünə qıĢqırdı. 

Özünü itirən tələbə qorxa-qorxa:  

- Müəllim, qardaĢımın maĢını ilə gələndə qəzaya 

düĢdük, - cavabını verdi.      

Dekan bir qədər yumĢalsa da, barmağı ilə onu 

hədələyərək:  

- Spravkan var?- deyə soruĢdu.  

Bu sualdan çaĢ-baĢ qalan tələbə özündən asılı 

olmayaraq: - A..a..a..a - deyə kəkələdi.  

- Yox, b..b..b.., səndən soruĢuram, srpavkan var? - 

söyləyərək keçib getdi.   

O, sərt olmağı ilə yanaĢı, həm də düzlüyü sevən 

adam idi. Kim dekanı aldatmaq istəyirdisə, onun 

düĢməninə çevrilirdi. Günlərin birində tələbə yol-

daĢlarımdan biri üç həftəyə yaxın dərsə gəlməmiĢ-

di. Bundan xəbər tutan dekan onu yanına çağırıb 

səbəbini soruĢub. Tələbə yoldaĢım onu rəhmə gəti-

rib, vəziyyətdən çıxmaq üçün:  

- Müəllim, ailəm olduğuna görə gəlməmiĢəm. 

UĢaq bir az xəstələnmiĢdi, - deyib.  

- Elə isə get, arayıĢ gətir ki, sənin ailən, uĢağın var 

- deyə dekan onun üstünə qıĢqırıb və tələbə yol-

daĢım kabinetindən çıxanda arxasınca uca səslə:  
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- Yesli spravka gətirməsən, səni institutdan qov-

duracam, - söyləyib.  

Tələbə yoldaĢım mənim yanıma gəlib vəziyyəti da-

nıĢdı və soruĢdu ki, belə arayıĢı kimdən ala bilər. 

Dekan tələbənin yalan danıĢdığını biləndən sonra 

onu institutdan qovdurmaq istəyirdi. Sonra atası 

gəlib uzun xahiĢ-minnət edib dekana söz verdi ki, 

oğlunu yaxın bir ay ərzində evləndirəcək. Bununla 

belə, dekan tələbə yoldaĢımın bir il kursda qalmaq 

Ģərtilə təhsilini davam etdirməsinə razılıq verdi.  

Dekanımızın bir fərqli cəhəti də onun ad gününün 

8 marta təsadüf etməsi idi.    

  Nəhayət, aprel günlərinin birində, kefinin saz 

vaxtında mənə iĢ tapması üçün ona yaxınlaĢıb, çə-

kinə-çəkinə:  

- Müəllim, sizdən bir xahiĢ etmək istəyirəm,- de-

dim. Gümanım olmasa da, hər halda bir addım idi. 

Gözlədiyimin əksinə olaraq gülə-gülə dilləndi:  

- Buyur, eĢidirəm. 

- Ailəmiz böyükdür. Ona görə dərsdən sonra iĢlə-

mək istəyirəm, müəllim. Bəlkə sizin elə bir tanı-

Ģınız ola?- yenə də qorxa-qorxa soruĢdum.   

Dekan nə fikirləĢdisə:  

- SlıĢi, sən ikinci növbə institutda iĢləyə bilərsən? - 

dedi.  

ĠĢimin nədən ibarət olacağının fərqinə varmadan 

tələsik:  
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- Əlbəttə, iĢləyə bilərəm,- cavabını verdim.  

- Get, sənədlərini gətir, ver kadrlar Ģöbəsinə, sonra 

mənə bildir, - söylədi.   

  Onun dediyi kimi etdim. Kadrlar Ģöbəsinə gedib, 

dekanın dediklərini söylədim. Oradan mənə hansı 

sənədləri gətirməyimi bildirdilər. May ayının son-

larına yaxın tapĢırılan bütün sənədləri düzəldib de-

kana məlumat verdim. O, mənə artıq gecikdiyimi, 

lakin yay tətilindən sonra, dərsə gələndə onun rəh-

bərlik etdiyi kafedrada iĢə çıxacağımı bildirdi. Hət-

ta məni özü ilə aparıb kafedra ilə tanıĢ etdi və labo-

ratoriya müdirinə təqdim etdi. Ancaq vaxt hər Ģeyi 

unudur, deyirlər. Doğrudan da belə oldu.  

  Sentyabrda dərsə gəlməyimizdən on beĢ gündən 

artıq vaxt keçməsinə baxmayaraq mənim iĢə düzəl-

diyim tamam yadımdan çıxmıĢdı. Hətta hər gün 

dərsdən sonra ayrı-ayrı tanıĢlarımın yanına gedib 

özümə iĢ axtarırdım. Bir gün laboratoriya müdiri 

məni institutun dəhlizində saxlayıb niyə iĢə gəlmə-

diyimi soruĢdu. Cavabında bildirdim ki, harada, 

hansı iĢə düzəldiyimi heç kim mənə deməyib. O, 

isə elə baĢa düĢdü ki, mənim arxam güclü oldu-

ğundan iĢə çıxmayacağam. Ona görə də mənə daha 

heç bir söz demədi. Sentyabrın son günləri idi. Bir 

gün dekan müavini məni mühazirədən çıxartdırıb:  

- Dekanın yanına getməlisən. Nə iĢ görmüsənsə 

çox əsəbiləĢib, - dedi. Bu sözdən yamanca qorx-
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dum. Çünki dekan hər xırda iĢdən ötrü heç kimi 

mühazirədən yarımçıq çağırmırdı. Ancaq baĢqa yol 

qalmamıĢdı.                                         

  Dekanın kabinetinə daxil olanda o, digər müəl-

limlərə nə isə izah edirdi. Məni görən kimi fikrini  

tamamlamamıĢ sözünü yarımçıq kəsib üstümə çı-

ğırdı:  

- Ey, slıĢi, sən bir aydır harada itib - batmısan?  

Əvvəl elə baĢa düĢdüm ki, dekan məni kiminləsə 

səhv salır. Axı mənim bir saat da olsun dərs burax-

dığım olmamıĢdı. Ona görə də:  

- Dərsdə olmuĢam, müəllim, - deyə cavab verdim.   

- Bəs, iĢə niyə çıxmırsan? Məni dolamısan?  

- Allah eləməsin, müəllim, mənə bildirən olma-

yıb,- deyə dilləndim.  

  O, mənə tapĢırdı ki, bu gündən baĢlayaraq, hər 

gün saat ikidən sonra onun rəhbərlik etdiyi ka-

fedrada laborant kimi iĢə çıxım. Bu xəbərdən çox 

sevindim. Artıq həm baĢ qatmağa, həm də puluna 

görə bir iĢim olacaqdı. Mən sevincək yeni iĢ yerinə 

tələsdim. Laboratoriya  müdirini soruĢub yanına 

getdim. O, elə həmin dəqiqə məni kafedranın otaq-

ları ilə yaxından tanıĢ etdi və sonda laborantlar 

olan otağa gəlib:  

- Bu da neçə vaxtdır adını eĢidib, üzünü görmədi-

yiniz təzə iĢçimizdi. Bizim institutda tələbədir, - 

deyib kollektivə məni təqdim etdi. Gördüklərim 
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məni heyrətə gətirdi. Kollektivdə laboratoriya mü-

dirindən baĢqa bir nəfər də olsun kiĢi yox idi. On 

iki nəfər iĢçidən yeddisi gənc, cavan qızlar, digər-

ləri isə evli gəlinlər idi. Laboratoriya müdirinin 

otağı da ayrı idi. Gözlərimə inanmırdım. Sanki 

cənnətə düĢmüĢdüm. Laboratoriya müdiri ilə otaq-

dan çıxdım. O, da dəhlizdə gözəl bir kollektivə 

düĢdüyümü bildirdi.  

  ĠĢə və kollektivə tez alıĢdım. Onlar həddən çox 

nəzakətli, diqqətli, mehriban idilər. Hər gün evlə-

rindən mənə yeməyə nə isə gətirir, günortalar dərs-

də olmağıma baxmayaraq, mənə xüsusi nahar ye-

məyi hazırlayır, bir sözlə, qayğıma  qalırdılar.  

  Kollektivdə bir gözəl ənənə də ondan ibarət idi 

ki, kimin ad günü olardısa və ya hər hansı bayram 

ərəfəsində elə laboratoriya otağında günortadan 

sonra Ģirniyyat stolu açılar, həmin bayram xüdma-

ni qeyd olunardı. Kimi maqnitafon gətirər, kimi 

tort biĢirər, kimi də digər Ģirniyyat və yemək iĢləri-

nə baxardı. Məclisi  həmiĢə dekanımız gəlib açar, 

tədbirin səbəbkarını təbrik edər, Ģampanla dolu qə-

dəhdən bir az içib gedərdi. Bununla da o, tədbirin 

keçirilməsinə xeyir-duasını verərdi. Dekan gələndə 

araya sükut çökər, hamı özünü ciddi aparardı.  Elə 

ki, o, sözünü deyib gedər, danıĢıq və musiqi səsləri 

bir-birinə qarıĢardı. Hamı özünü tam sərbəst hiss 

edərdi.  
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  Beləcə bir neçə ay keçmiĢdi. Vaxt ötdükcə, həm 

dekanın, həm də kollektivin hər bir xüsusiyyətinə 

yaxından bələd olur, onlara daha da yaxınlaĢırdım. 

Hər dəfə vaxt olduqca, qızlarla həyatın gediĢ-gəli-

Ģindən söhbət edər, insan talelərinə baĢ vurar, bu 

yolda hər hansı bir qayda, qanunun olub-olmama-

sını axtarardıq. Qızlarımızın əksəriyyəti Ģəhər mü-

hitində böyüdüyündən dilimizi o qədər də dərindən 

bilmirdilər. Mənim rayon ləhcəsində danıĢmağım 

isə onlara xüsusi ləzzət verərdi.  

  Bir dəfə soyuq qıĢ günlərinin birində mən labora-

toriya otağında tək oturmuĢdum. Qızlardan biri 

içəri girəndə özümdən asılı olmayaraq:  

- XahiĢ edirəm, qapıyı qayırın (yəni qapını örtün), 

- dedim. Sözlərimdən qızın o qədər xoĢu gəldi ki, 

bütün gün bunu iĢçilərimizin hamısına söylədi və 

hər dəfə də təkrar-təkrar Ģaqqanaq çəkib güldü.     

  Bir dəfə də dekandan icazə alıb kəndə toya getdi-

yimdən iki-üç  gün iĢə gələmmədim. Rayondan qa-

yıdanda qızlardan biri mənim harada olmağımı so-

ruĢdu. Cavabında dayım oğlunun kiçik toyuna get-

diyimi söylədim. Qızlardan biri fikirləĢmədən:  

- Gün o gün olsun sənin üçün olsun, - deyərək mə-

nə gözaydınlığı vermiĢdi. Bu sözdən hamını gül-

mək tutdu.   
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  Günlərin birində isə qızlarla toy adətlərimizdən 

söhbət edirdik. Sözarası qızlardan biri atalar misalı 

ilə sözünə qüvvət vermək istəyərkən:  

- Yəni, qırağına bax bezini al,  qızına bax anasını, - 

deyib özünü çaĢdırdı.  

  Bütün bunlar arada olan mehribançılığı daha da 

artırırdı. Birimiz iĢə gəlməyən gün hamı narahat 

olur, tez səbəbini öyrənməyə çalıĢırdıq. Getdikcə   

qızlar nəinki evlərində olan problemləri, həm də öz 

gizli sevgiləri barədə mənə danıĢmağa baĢlamıĢ-

dılar.   

  ĠĢə düzəlməymdən daha bir neçə ay ötmüĢdü. Bu 

vaxt ərzində bir neçə ad gününü və bayramı yola 

vermiĢdik. QarĢıdan isə  8 Mart Qadınlar bayramı 

gəlirdi. Bu bayramda isə əsas ağırlıq kiĢilərin üzə-

rinə düĢür. Belə ki, kollektivdə iki kiĢi nümayən-

dəsi - biri laboratoriya müdiri, biri də mən iĢ yol-

daĢlarımız olan qadınları təbrik etməli idik. Həm 

də hamısına eyni hədiyyə alınmalı idi. Çünki biri 

digərindən fərqlənsə müəyyən söz-söhbət ola bilər-

di. Bayram qabağı isə adi qərənfilin biri belə çox 

baha qiymətə satılır. Digər hədiyyə almağı isə heç 

xəyala gətirə bilmirdim. Çünki necə deyərlər, içim 

özümü yandırırdı, çölüm özgələri. Tələbə yol-

daĢlarım, eləcə də yaxın tanıĢlarım qibtə edər, sö-

zarası eyham vurardılar mənə. Doğrudan da gözəl 

kollektivimiz, əla iĢ yerim vardı. Lakin buranın da 
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çatıĢmayan cəhəti maaĢın azlığı idi. Cəmi otuz min 

manat maaĢ alırdım. Bayramqabağı isə bu pula 

yalnız 3-4 qərənfil almaq olardı.  

  Martın yeddisi isə laboratoriya otağında növbəti 

Ģirniyyat stolu açılacaq, qadınlar bayramı qeyd 

olunacaqdı. Ona görə də məni fikir götürmüĢdü. 

Axı qızlarımızı təbrik etmək, onlara nə isə bir hə-

diyyə almaq lazım idi. Nəhayət, martın altısı ax-

Ģam ağlıma bir fikir gəldi. Mənim ən yaxĢı hədiy-

yəm, ancaq Ģeir ola bilərdi. Həm pulsuz, həm də 

fərqli. Qələmi götürüb ürəyimdən gələn bir Ģeir 

yazdım. Sonra o Ģeiri on iki nüsxə etdim. Hər biri-

ni ayrı-ayrı bükdüm.   

  Səhər açıldı. Adəti üzrə instituta gəldim. Ġkinci 

dərsə girməyib laboratoriya otağına daxil oldum. 

Ġstəyirdim vəziyyəti əvvəlcədən öyrənib ona mü-

nasib hərəkət edim ki, sonra qızlar məndən incimə-

sinlər. Ona görə də onları ayrı-ayrılıqda görüb bay-

ramlarını təbrik etdim. Sonra isə axĢamdan hazır-

ladığım bükülü kağızı hər birinə verib:  

- BağıĢlayın də, bilmədim hansı hədiyyədən xoĢu-

nuz gəlir, ona görə də bu Ģeiri sizə yazıb gətirdim. 

Bu da mənim sizə bayram hədiyyəm. Əgər xoĢu-

nuza gəlməsə, gərək üzrlü hesab edəsiniz. Ancaq 

xahiĢ edirəm, təklikdə oxuyun, - dedim. Cavabında 

isə:  
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- Yox, nə danıĢırsan, bu mənim üçün ən böyük hə-

diyyədir. Hələ indiyə qədər mənə belə hədiyyə ve-

rən olmayıb,- deyərək mənim könlümü xoĢ etdilər.   

  Günortadan sonar hamı kafedraya yığıĢıb dekanı 

gözləyirdi. Stol tam hazır idi. Bir azdan dekan da 

təĢrif buyurdu. Bir neçə xoĢ sözlə qadınları təbrik 

edib getdi. Sonra musiqi səsləri ətrafa yayıldı. Mən 

qızlarla rəqs etdim. Onların bayramını bir daha 

təbrik etdim. Beləcə, bu bayram gününü də qeyd 

etdik.   

  Aradan bir aydan çox vaxt keçmiĢdi. Bildirdilər 

ki, qızlarımızdan hansınınsa ad günü olacaq. Hərə 

öz hədiyyəsini alıb həmin günü gözləyirdi. Nəha-

yət, həmin gün yetiĢdi. Hər iĢ adəti üzrə gedirdi. 

Yenə Ģirniyyat stolu açıldı, yenə dekan gəlib ad 

günü olan qızı təbrik etdi və bir neçə dəqiqədən 

sonra çıxıb getdi. Əsas məsələ də bundan sonra 

baĢladı. Qədəhlərə Ģampan süzüldükcə, növbə ilə 

hərə öz hədiyyəsini təqdim edib, təbrik dolu söz-

lərlə ad gününü təbrik edirdi. Növbə mənə çatdı. 

Ayağa durub hədiyyəmi təqdim etdim. Sonra otur-

duğum stula yaxınlaĢıb çıxıĢa baĢladım:  

- Əziz bacım, dəyərli həmkarım! Bu gün sənin 

üçün həm sevincli, həm də bir qədər kədərli gün-

lərdən biridir. Sevinclidir, ona görə ki, bu gün sə-

nin doğum günündür və bu qədər dost-tanıĢ baĢına 

yığıĢıb sənin sevincinə Ģərik olurlar. Arzu edərdim 
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ki, həyatının kədərli anları olanda da dərdini böl-

məyə tanıĢların beləcə cəm olsun. Ancaq mən sənə 

qəmli günlər arzulamıram. Bu gün həm də kədərli-

dir, ona görə ki, yaĢının üstünə bir yaĢ da əlavə 

olur, bir yaĢ da ahıllaĢırsan, bir yaĢ da gəncliyin-

dən uzaqlaĢırsan. Mən səni həmiĢə belə Ģux, sağ-

lam və təravətli görmək istərdim. Sonda daha bir 

arzumu Ģeirlə demək istəyirəm.  

  Elə bunu demiĢdim bayaqdan sakitcə məni din-

ləyən həmkarlarım, - buyur, buyur, de gəlsin, Ģair, 

- deyə yerdən qıĢqırıĢdılar. Mən özümü yığıĢdırıb 

Ģair Məmməd Ġlqarın Ģeirindən bir bənd söylədim:   

 

         Gül, ey gözlüm, gözəllikdə bircəsən,  

         Bu güllükdə bir mən olum, bircə sən.  

         Gül üstündə arıya bax bircə sən,  

         Gör, gülün nazını nə gözəl çəkir.    
 

Mən Ģeiri deyib qurtarmıĢdım ki, yerdən, - sağ ol, 

sağ ol, afərin,- deyə səsləndilər və əllərindəki Ģam-

pan dolu qədəhləri bir-birinə vuraraq içməyə hazır-

laĢdılar. Stoldan indi qədəhimi götürüb çıxıĢımı 

tatamlamaq istədim:  

- Arzu edirəm ki, tezliklə sənin də nazını çəkə bilə-

cək bir yarın olsun,- deyib qədəhimi qədəhlərə 

toqquĢdurdum. Elə bu vaxt ad günü olan qız ayağa 

durub hündürdən:  
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- Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Mən istəyirəm ki, 8 

Martda mənə hədiyyə etdiyin Ģeiri indi özündən 

eĢidim, o Ģeir mənim çox xoĢuma gəlib. Bu gün də 

mənim üçün ən böyük hədiyyən məhz o Ģeirin olar, 

- dedi. Mən heç fərqinə də varmadan həmin Ģeiri 

söylədim:  

 

HƏMĠġƏ YAĞIġLA XATIRLA MƏNĠ   

 

Bu bayram günündə sənə hədiyyə,  

Axtarıb, axtarıb tapa bilmədim.  

İstədim qəlbimi göndərim sənə,  

Sonunda günaha bata bilmədim.                                 

 

Qarşımı kəsən bəs bu nə qorxudur?  

Bəlkə də ilk sevgim, bəlkə sonumdur.  

Kim bilir, nə deyim, bəlkə həyatda,  

Bəxtimə yazılan son oyunumdur.   

 

İnsantək dünyaya gəlmək də günah,  

İnsantək dünyada gülmək də günah,  

İnsantək dünyada ölmək də günah,  

Kim yazdı günahı mənim adıma?   

 

Eh!... Günahım varsa, bağışla məni,   

Başqa söz söyləyə bilmədim sənə.  

Həmişə yağışla xatırla məni,  
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Eyvana gəlsəm də gəlmədim sənə.     

 

Elə Ģeiri söyləyib təzəcə qurtarmıĢdım ki, digər 

stolda oturan baĢqa bir qız özündən qeyri-ixtiyari:  

- A...a.., sən bu Ģeiri mənə də yazmıĢdın,- deyə əli-

ni atıb çantasındakı dəftərçəsinin arasından həmin 

əlyazmamı çıxardı. Hamını gülmək tutmuĢdu. Mən 

isə yaman pərt halda:  

- Nə etməli, mən bir axĢamda on iki Ģeir yaza bil-

məzdim, - deyə bildim.                                       

                                                          Sonu 
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MƏKTƏB ƏHVALATI 
 

 

Orta məktəbin sonuncu sinfində oxuyurdum. Mək-

təbdə Ģagird komitəsinin sədri idim. YaxĢı oxudu-

ğumdan müəllimlər məni çox istəyər, onlarla yaxın 

münasibət qurmağıma etiraz etməzdilər. BoĢ vaxt-

larda müəllimlərlə Ģahmat da oynayardım. Tənəf-

füs olanda hərdən müəllimlər dərs otağının açarını 

mənə verirdilər ki, onlar üç-dörd dəqiqə gecikəndə 

qapını açıb uĢaqları içəri buraxım. Çünki məktəb 

direktoru gəlib uĢaqları dəhlizdə görsə, müəllimləri 

tənbeh edərdi. Günlərin birində fizika müəllimi 

açarları mənə verərək:  

- Ġndi böyük tənəffüsdür, ola bilər mən bir beĢ də-

qiqə gec gələrəm. Zəng vurulanda qapını açıb 

uĢaqları içəri buraxarsan, özünüz də sakit oturarsı-

nız, - deyib tələsik getdi. Mən qapının açarını götü-

rüb müəllimin uzaqlaĢmağını gözlədim. O, gözdən 

itən kimi qapını açıb içəri daxil oldum və qapını 

arxadan bağladım.  

  Ev üçün verilmiĢ fizikadan məsələ tapĢırıldığını 

yazmağı unutduğumdan, tənəffüs vaxtından istifa-

də edib tapĢırığı həll etmək istəyirdim. Təzəcə mə-

sələni oxumuĢdum ki, kimsə qapını döydü. Əvvəl 

qorxumdan qapını açmaq istəmədim. Lakin sinif 
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yoldaĢlarımdan iki qızın səsini çıxarmağı məni bir 

qədər ürəkləndirdi:  

- Qorxma, bizik. Qapını aç, sənə sözümüz var.  

- Nə sözünüz var? Niyə bayaqdan demirdiniz?- 

deyib mən onların fikrini öyrənməyə çalıĢdım. 

- Qapının çölündən necə deyək, tez ol aç, indi zəng 

vurulacaq, sözümüz yarımçıq qalacaq - deyə onlar 

məni inandırmağa çalıĢdılar. Qapı açılar-açılmaz 

onlar özlərini içəri salıb hərəsi bir qoluma girərək 

məni bayıra dartmağa baĢladı. Mən etiraz edəndə:  

- Gəl, gör bayırda sənə nə göstəririk,- deyib çölə 

çıxmaq marağımı artırdılar. Yarı zor, yarı xoĢ qız-

larla eĢiyə çıxmalı oldum. Onlar məni darta-darta 

məktəb binasının lap arxasına qədər gətirdilər. Si-

nif qapısının açıq qaldığı yadıma düĢəndə qızların 

məni aldatdığını baĢa düĢdüm. Bildim ki, onların 

sinifdə nə isə xəlvəti iĢləri var. Mən qızların əlin-

dən çıxıb sinfə tələsdim. Qapının önündə qızlardan 

daha ikisi dayanıb məni içəri buraxmaq istəmədi-

lər. Səbəbini soruĢduqda:  

- Ġçəridə qızlar var, onlar çıxanda girərsən, - 

dedilər.    

DüĢündüm ki, yəqin qızlar paltarlarını düzəldirlər. 

Ona görə də bir neçə dəqiqə də gözlədim. Amma 

yadıma düĢəndə ki, zəngin vurulmasına az vaxt qa-

lır, tələsik içəri keçmək istədim. Qızlar mane olsa-

lar da, onların qolundan tutub yana itələdim. Elə 
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bu vaxt qapı açıldı və içəridən iki qız çıxdı. Mən 

heç nəyə fikir vermədən keçib birinci sıradakı ye-

rimdə oturub ev tapĢırığı ilə məĢğul olmağa baĢla-

dım. Elə bu vaxt qapı yenə döyüldü. Durub qapını 

açdım. Bayaq içəridən çıxan iki qız dalqabaq içəri 

daxil oldular. Onların sakit durduğunu görüb yeri-

mə keçdim. Nəhayət, qızlardan biri:  

- Sənə bir söz desək bizi müəllimlərə satmazsan 

ki? - deyə çəkinə-çəkinə soruĢdu.   

- Bu nə sözdü, on ildir bir sinifdə oxuyuruq. Mən 

heç sizi kiminsə ayağına verərəmmi? Yəni siz mə-

ni bu qədərmi etibarsız hesab edirsiniz? - deyə on-

ları inandırıb deyəcəkləri sözü öyrənmək istədim. 

Bu sözümdən sonra qızlardan biri digərinin qolun-

dan vurub məsələni açmasını iĢarə verdi.   

- Dur, bir müəllimin oturduğu stula bax, - qız qor-

xa-qorxa söylədi.  

Cəld yerimdən qalxıb stula baxdım. Qızlar otura-

caq yeri parça olan stula mürəbbə yaxmıĢdılar. 

Mən özümü itirsəm də:                          .  

- YaxĢı, yaxĢı, gedin. Bir Ģey fikirləĢərəm,- dedim.  

Qızlar otaqdan çıxan kimi yazı taxtasından asılmıĢ 

əl silmək üçün asılan dəsmalla mürəbbəni təmizlə-

mək istədim. Tamamilə təbaĢir tozuna bələnmiĢ 

dəsmal stulu daha da pis günə saldı. Getdikcə məni 

həyəcan bürüdü. Müəllimə nə cavab verəcəyimi 

düĢünürdüm. Axı iyirmi dəqiqə bundan əvvəl 
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müəllim bu otaqda dərs keçmiĢ və qapının açarını 

da mənə vermiĢdi. Belə çıxırdı ki, bunu ya mən et-

miĢəm, ya da kimin etdiyini bilirəm. Sinif uĢaqları 

içəridə olsaydı qorxum olmazdı. Lakin belədə mə-

sələ böyüyər, bütün olanları məktəb direktoruna 

deyə bilərdilər. Mən isə qızların adını verə bilməz-

dim.  

Vaxt daraldıqca ağlabatan bir cavab tapa bilmədi-

yimdən həyəcanım getdikcə artırdı. Artıq evə 

tapĢırılan məsələni həll etməyi də unutmuĢdum. 

FikirləĢdim ki, zəng vurular-vurulmaz qapını tez 

açım və bir hadisə olsa, məsələni boynumdan atıb 

kollektivi günahlandıra bilim.  

Zəng vuruldu. Tez qapını açıb uĢaqları içəri çağır-

dım. Bəxtimdən müəllim on dəqiqəyə yaxın gecik-

di. Nəhayət, qapı açıldı və müəllim içəri daxil ol-

du. O, ortaboylu, qıvrımsaçlı, qarayanız cavan 

adam idi. Ayaqları əyri olduğundan yeriĢi birtəhər 

görünürdü. DanıĢanda nəfəsini içəri çəkər, bununla 

sanki fikrini tamamlamaq üçün yeni sözlər düĢü-

nərdi. O, yeni dərsi həmiĢə ayaqüstə izah edərdi. 

Bu zaman isə çalıĢardı fikrini Ģagirdlərə hərəkəti 

ilə də baĢa salsın. Bir dəfə bizə cazibə qüvvəsini 

izah edirdi. Fikrini əyani göstərmək üçün o, hər iki 

əlində barmaqlarını bitiĢdirib qarĢı-qarĢıya bir-

birinə vuraraq:  
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- Eyni yüklü molekullar bir-birini nə edir? Dəf 

edir,- deyə eyni zamanda sinfin sol küncündən sağ 

küncünə tullana-tullana hərəkət etdi. Sonra isə 

yenə bapmaqlarını bir-birinə vuraraq sözünə 

davam etdi:   

- Müxtəlif yüklü molekullar isə bir-birini cəzb edir, 

- deyib eyni qaydayla sağ küncdən sol küncə qayıt-

dı. Bununla sanki o, yüklü molekulların hərəkət 

trayektoriyasını əyani göstərmək istəyirdi.   

26 yaĢı olsa da, hələ evlənməmiĢdi. Bəlkə də qızlar 

bu səbəbdən zarafat edib uĢaqların qabağında onu 

utandırmaq istəmiĢdi.  

FikirləĢdiyim kimi oldu. Müəllim gecikdiyindən 

tələsik həmiĢə oturduğu stula baxmadan oturdu. 

Əli ilə bizə oturmağı iĢarə etdi. O, oturan kimi altı 

nəfər qızı və məni gülmək tutdu. Hadisədən xəbəri 

olmayan və mənimlə bir sırada oturan xalamoğlu 

tez-tez dirsəyi ilə məni vurur, xəlvəti:   

- Bu gün sənə nə olub, - deyərək mənə həddimi aĢ-

dığımı çatdırmaq istəyirdi. Müəllim jurnala baxa- 

baxa stula daha da yayxandı. Bu, gülüĢ səslərini bir 

az da artırdı. Gülən isə, ancaq yeddi nəfər idi. 

Müəllim ətrafa göz gəzdirib gülən qızların üçünü 

növbə ilə dərsi danıĢmağa çağırdı. Qızlar dərs söy-

ləmək əvəzinə özlərindən asılı olmayaraq qımıĢır-

dılar. Onların gülməyinə hirslənən müəllim, ayağa 



www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana - 2018 

Pələng ovu Əfqan Nəsirli 

 

 

69 

 

  

qalxmaq istədi. Lakin stul da ona bitiĢik yuxarı 

qalxdı:  

- Bu nədi ə? - deyən müəllim yenidən oturaraq 

əlləri ilə stulu saxlayıb Ģalvarını ondan ayırdı. 

Onun həyəcanlandığı aydınca hiss olunurdu. Müəl-

lim hirsindən qızların üstünə qıĢqırdı:  

- Dərsinizi niyə oxumamısınız?  Ayıb olsun sizə. 

Keçin oturun,  hərənizə bir yağlı iki yapıĢdıraram, 

ağlınız gələr baĢınıza, - deyib barmaqları ilə onları 

hədələdi və keçib oturmaq iĢarəsi verdi.  

  O, yeni dərsi izah etməyə baĢladı.  Müəllim söza-

rası dayanır, stolunun kənarına gələrək əlindəki 

açarla stulu arxaya çəkir, bununla hər Ģeyi dəqiq-

ləĢdirmək istəyirdi. Elə bu vaxt divardan asılmıĢ 

mikrofonda direktorun səsi eĢidildi:  

- ġakir müəllim, sizi evdən təcili telefona çağırır-

lar. XahiĢ edirəm tez gəlin müəllimlər otağına.     

O, bu sözlərə əhəmiyyət verməyib dərsi izah etmə-

yə davam etdi.   

  Divardakı mikrofon məktəbimizə bu il quraĢdırıl-

mıĢdı. Bununla məktəb direktoru öz kabinetindən 

istənilən müəllimin dərs fəaliyyətini onun xəbəri 

olmadan yoxlaya bilərdi. Eyni zamanda müəllim 

birbaĢa direktorla əlaqə yarada bilərdi. Mikrofon-

dan səs gələndə yadıma bir hadisə düĢdü.  

  ...Qadın müəllimələrdən birinin dərsi zamanı 

uĢaqlar səs salmağa baĢladılar. Müəllimənin dəfə-
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lərlə irad tutmasına baxmayaraq onlar bir-birinə 

baxır, nə yadlarına düĢürdüsə yenidən bərkdən gü-

lürdülər. Bu hərəkətlərdən bezən müəllimə bir neçə 

dəfə mikrofona yaxınlaĢıb məktəbin direktorunu 

sinfə dəvət etdi. Lakin heç bir cavab olmadı. Bun-

dan daha da qəzəblənən müəllimə hirslə sinifdən 

çıxdı. Elə bu vaxt qızlardan biri ayağa duraraq:  

- Bu yerdə yeni aparatınız da köməyə gəlmədi, - 

dedi və bütün sinif uĢaqları gülməyə baĢladı... 

...Mikrofon daha bir neçə dəfə ġakir müəllimi tele-

fona çağırdı. Lakin o, sifəti pörtmüĢ əsəbi halda 

heç nəyə əhəmiyyət vermədən dərsi izah edirdi. 

Birdən qapı açıldı və məktəbin direktoru içəri daxil 

oldu. O, boyca hündür olsa da bədəncə çox arıq 

idi. BaĢında həmiĢə panama olardı. Tez-tez iki əli 

ilə Ģalvarının kəmərindən tutub sinəsinə qədər çə-

kər, sonra isə əlinin birini qaldırıb barmağını hava-

da yellədərək sözünə qüvvət verərdi. O, özünü cid-

di aparmaq istəsə də hərəkətləri çox gülməli alı-

nardı.  

...Bir dəfə sinfimizə gələn direktor:  

- UĢaqlar, müəllimlərinizi  incitməyin, nə desələr 

qulaq asın. Onlar sizin ikinci valideyniniz hesab 

olunur. Nə dərdiniz, nə probleminiz olsa, bax elə 

mənə, ya da müəllimlərinizdən birinə deyin. Biz də 

hər iĢinizi yoluna qoyarıq, təki siz oxuyun, tapĢı-

rıqları vaxtında yerinə yetirin, - dedi və bununla da 
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bizi səmimi, Ģagirdlərə çox yaxın olduqlarına inan-

dırmaq istədi. Biri gün bizə üzümçülük dərsi var 

idi. Dörd saat ardıcıl davam edən bu dərsdə hava 

yaxĢı olsa, üzüm sahələrinə gedib iĢləyər, ya da 

məktəb bağını təmizləyərdik, hava pis olsa sinifdə 

ĢaĢki-Ģahmat oynayardıq. Həmin gün məktəb ba-

ğında iĢləməli olduq. UĢaqlar bərk acmıĢdı. Ciblə-

rimizdə olan bütün pulu yığdıq. Cəmi əlli qəpik ol-

du. Buna isə vur-tut on ədəd pryannik düĢürdü. Bu 

iyirmi doqquz nəfərə nə edə bilərdi? Elə bu vaxt 

məktəb direktorunun yaxından keçdiyini gördük. 

Onun sözlərini yadımıza salıb, belə qərara gəldik 

ki, direktordan üç manat borc pul alaq. Mənimlə 

birlikdə iki nəfər direktora yaxınlaĢıb fikrimizi bil-

dirdik. Bizim sözümüzdən hirslənən direktor:  

- Cəhənnəm olun burdan, axmaqlar. Sizin üçün 

burda pul buraxırıq? -  deyib üstümüzə qıĢqırdı. Bu 

cavabdan həm pərt olduq, həm də onun bizə dediyi 

sözlərə gülməyimiz tutdu.   

...Direktor əli ilə oturmağımızı iĢarə edib ġakir 

müəllimə:  

- Müəllim, görürəm çox məĢğulsunuz. Sizi telefo-

na çağırırlar, gedin, mən məĢğul olaram, - dedi. 

ġakir müəllim:  

- YaxĢı uĢaqlar, ardını sonra davam edərik, - deyib 

otaqdan çıxdı. Məktəb direktoru isə stulu çəkib heç 
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nəyə baxmadan oturdu. Qolunu yuxarı çirməyib 

stulunu irəli çəkdi:  

- UĢaqlar, bura nə isə iylənir, - dedi.  

Bizi - yeddi nəfəri yenidən gülmək tutdu. Səsimiz 

çıxmasın deyə əlimizlə burnumuzu tuturduq. Xəl-

vəti bir-birimizə baxır, daha ürəkdən gülmək istə-

yirdik. Bu ab-havadan xoĢlanmayan direktor bizi 

tənqid etməyə baĢladı:  

- Bir vaxt sizin sinfinizə böyük ümidlə baxırdıq. 

Elə ki, yekələndiniz ağlınız çıxdı baĢınızdan. Biri 

elə sən, - o, barmağı ilə məni göstərdi. Gülməyim 

bilinməsin deyə, baĢımı aĢağı salıb ayağa durdum, 

- bu biliklə hara gedəcəksən, atan isə səni dəmir-

yoluna qədər aparacaq. Kimə ümid edirsən? Otur 

aĢağı, - deyib əli ilə yanımda oturan xalamoğlunun 

qalxmağını iĢarə etdi. O, da ayağa qalxdı. Onu da 

ağ yuyub, qara sərdi. Məktəb direktoru beləcə bir-

bir sıra ilə hamını qaldırıb tənbeh etdi. Sıra qurta-

randa yenidən məndən baĢladı. Dərsin qalan hissə-

sində, ancaq onun tənqidini dinləməli olduq. Vaxt 

da elə bil uzanırdı. Direktor isə getdikcə səsini da-

ha da qaldırırdı. Axır ki, zəng vuruldu. O, fikrini 

tamamlayıb getmək istədi. Ayağa qalxarkən stul da 

ona bitiĢik qalxdı. Bunu hiss edən direktor özünü o 

yerə qoymadan təkrar oturdu və:  

- Siz çıxın, mən sonra çıxaram,- dedi.  
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Hamı sinifdən çıxandan sonra direktor da bizim 

arxamızla çıxdı. O, hələ də söylənirdi:  

- Yüz dəfə demiĢəm belə yararsız stulları sinfə 

qoymayın.  

                  Sonu  
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YENİLİK 

 

 

  1982-ci ilin sentyabr ayı idi. Kənd məktəbində 

böyük dəyiĢiklər olmuĢdu. Səkkizillik kənd məktə-

bi orta ümumtəhsil məktəbinə çevrilmiĢdi. Dərslə-

rin sayı artdığından məktəbə əlavə müəllimlər gəl-

miĢdi. Kənddə isə kadr az olduğundan iĢə düzələn 

yeni müəllimlərin əksəriyyəti qonĢu kəndlərdən 

gəlmiĢdi. Yeni müəllimlər isə məktəbin giriĢini-çı-

xıĢını, sinif otaqlarını yaxĢı tanımırdılar. Məktəbin 

əsas binası çoxdan tikildiyindən köhnəlmiĢdi. La-

kin hiss olunurdu ki, bu il binanı üzdən rəngləyib 

təzələmək istəmiĢdilər. Köhnə binanın yanında isə 

üç yanaĢı yeni sinif otağı tikilmiĢdi.  ġagirdlərin 

səbirsizliklə gözlədiyi bir sentyabr gününü təmtə-

raqla qeyd etdik. Sonuncu sinfin Ģagirdləri məktə-

bə yeni qədəm basan birincilərə dəftər-qələm, bi-

rincilər isə əvəzində onlara gül dəstəsi verdilər. 

Bayram səviyyəsində qeyd olunan bu tədbirdə va-

lideynlər də iĢtirak etdilər. Yüksək səviyyədə qeyd 

olunan “Bilik günü“ istər Ģagirdlər, istərsə də kənd 

camaatı üçün unudulmaz bir gün oldu. Həmin ha-

disədən uzun müddət ötsə də bütün kənd sakinləri 

ondan danıĢdılar. Məktəbin ümumtəhsil orta mək-

təbinə çevrilməsi Ģagirdlərin, eləcə də valideynlə-
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rin iĢini xeyli asanlaĢdırmıĢdı. Ġndi onlar, yəni yu-

xarı sinif Ģagirdləri dərs oxumaq üçün, valideynlər 

isə məktəb iclaslarına neçə kilometr aralı olan qon-

Ģu kənd məktəbinə yol döyməyəcəkdilər. Bundan 

baĢqa məktəbdə ayrıca kompyuter otağı yaradıl-

mıĢdı. Düzdür, bu kompyuterlər həmin dövrün tə-

ləblərinə tam cavab verməsə də, hər halda irəliyə 

doğru bir addım idi. Çünki uzaq bir əyalət kəndin-

də belə yeniliklərin olması nadir hadisələrdən sayı-

la bilərdi. Bütün bu yeniliklər məktəb direktoru 

Nadir müəllimin gərgin əməyi sayəsində baĢ ver-

miĢdi. O, rayon maarif Ģöbəsinin müdiri ilə arala-

rında olan isti münasibətdən istifadə edərək, bu qə-

dər iĢlərə nail olmuĢdu. ġəxsən Nadir müəllimin 

məktəb təlim sisteminə çox ciddi münasibət bəslə-

məsi, məktəbdə əlavə pulsuz hazırlıq kurslarının 

təĢkili, hər il buraxılıĢ siniflərin ali məktəblərə qə-

bul faizinin çoxalmasını müəllimlərdən tələb etmə-

si öz müsbət nəticələrini göstərirdi. Düzdür, əvvəl-

lər yuxarı sinifləri qonĢu kənddə oxumağa gedən 

uĢaqların çoxu təhsildə dala qalır, tədricən isə oxu-

mağın daĢını atırdılar. Sonda nəticəni isə Nadir 

müəllimin rəhbərlik etdiyi məktəbin üzərinə atırdı-

lar. Nadir müəllim arıq, boyca bir qədər hündür, 

ilk baxıĢdan zarafatı xoĢlamayan, daim ciddi və iĢ-

güzar görünən sifətə malik olsa da, hər bir hərəkəti 

gülməli alınırdı. Məktəb Ģagirdləri daim onu yam-
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sılamaqdan ləzzət alar, hər kəs öz bacarığını gös-

tərməyə çalıĢardı. Məktəb direktoru günlərin birin-

də tapĢırıq vermiĢdi ki, səhər idmanına gecikən hər 

bir Ģagird məktəbin yaxınlığından axan çaydan bir 

çay daĢı gətirib gələcəkdə yeni məktəb tikiləcək 

əraziyə atmalıdır. Bununla o, həm dərsə davamiy-

yətdə ciddiliyi artırmıĢ, həm də əsası qoyulmuĢ ye-

ni sinif otaqlarının tikilməsinə az da olsa köməklik 

etmiĢ olurdu. Səhər idmanı qurtarana qədər gecik-

miĢ Ģagirdlər məktəb həyətində saxlanılır, sonra isə 

kollektiv çaya göndərilirdi.   

  Həftənin cümə günü idi. Adi günlərin birində hə-

miĢəki kimi Ģagirdlər məktəbə tələsirdilər. Artıq 

zəng vuruldu və həmiĢəki kimi on beĢ dəqiqə çə-

kən səhər idmanı baĢladı. Mən məktəbin giriĢ qapı-

sının yaxınlığında dayanıb gecikmiĢ Ģagirdlərin 

gözləməli olduqlarını bildirdim. Bir azdan məktəb 

direktoru Nadir müəllim də həmin yerə gəldi. Ge-

cikənlər çox olduğundan bilmədi nə etsin. ġagird-

lərdən birinə yaxınlaĢmaq istədi. Görünür, bu hala 

çox hirsləndiyindən ona fiziki cəza vermək istəyir-

di ki, digər Ģagirdlərə də görk olsun. Lakin Ģagird 

direktorun fikrini tez baĢa düĢdüyündən arxaya çə-

kildi. Nadir müəllim ona tərəf getməkdə davam et-

di. ĠĢi belə görən Ģagird qaçmağa baĢladı. Direktor 

da onun arxasınca qıĢqıra-qıĢqıra qaçmağa baĢladı:  



www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana - 2018 

Pələng ovu Əfqan Nəsirli 

 

 

77 

 

  

- Tutun onu görüm, dayan ə, ölmə, öldürəcəm səni.  

DayanmıĢ uĢaqların baĢına iki-üç dairə vurduqdan 

sonra direktor dayandı və yerdən böyük bir ağac 

götürüb yenidən onun arxasınca qaçmağa baĢladı. 

Bizi gülmək tutsa da, qorxumuzdan səsimizi çıxara 

bilmirdik. Direktor isə qıĢqırırdı:  

- Nə durmusunuz, tutun onu.  

  Nəhayət, uĢaqların bir neçəsi qaçan Ģagirdi saxla-

ya bildilər. Uzaqdan özünü yetirən direktor saxla-

nan Ģagirdə çatıb bilmədi nə etsin. Əlindəki ağac 

çox böyük idi. Onunla kimi isə vurmaq olmazdı. 

O, bir Ģagirdə baxdı, bir ağaca baxdı. Əlindəki ağa-

cı Ģagirdin üstünə qıcadı və sonra kənara atıb onun 

qulağından yapıĢdı:   

- A vicdansız, hara qaçırdın? Ölmə, öldürəcəm sə-

ni, ölmə. öldürəcəm - deyib, acıqlı halda eyni sözü 

bir neçə dəfə təkrar etdi.  

Biz onun sözünə və eyni zamanda etdiyi hərəkət-

lərə gülürdük.  

- Siz nəyə gülürsünüz, bu gün çaydan bir yox, iki 

daĢ gətirərsiniz, ağlınız gələr baĢınıza - demiĢdi.  

...Dərslərin baĢlamasından bir neçə gün keçmiĢdi. 

Məktəbdə baĢ verən yeniliklərdən biri də müəllim-

lər üçün ikinci ayaqyolunun düzəldilməsi olmuĢdu. 

Lakin kənar kənddən gələn müəllimlər bu ayaqyo-

lunu bəzən səhv salırdılar. Qadınlar kiĢilər üçün 

nəzərdə tutulmuĢ ayaqyoluna gedir, kiĢilər isə ək-
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sinə. Bunun qarĢısını almaq üçün məktəb direktoru 

növbətçiyə göstəriĢ vermiĢdi ki, təbaĢirlə taxtadan 

qurulmuĢ ayaqyolunun birinin üzərinə böyük 

hərflə “Q“, digərinin üzərinə isə “K“ hərfi yazsın. 

Həmin anda biz Qulamov Kərim müəllimin tədris 

etdiyi fizika dərsində idik. Birdən pəncərədən ba-

xanda gördüm ki, bir uĢaq əlində təbaĢir ayaqyolu-

nun üzərinə hərflər yazır. Hərfləri gördükdə ilk 

ağlıma gələn müəllimimizin adının baĢ hərfləri ol-

du. DüĢündüm ki, kimsə bizim müəllimimizə sa-

taĢmaq istəyir. Fikrimi yanımda oturan xalamoğlu-

na dedim. Kərim müəllim isə yeni dərsi izah edir-

di. Xalamoğlu özündən asılı olmadan ayağa dura-

raq müəllimin sözünü kəsib:  

- Müəllim, bir ora baxın, görün nə yazırlar? - deyib 

barmağı ilə pəncərədən həmin tərəfi göstərdi. 

Müəllim hərfləri görən kimi, tez pəncərəni açıb 

uĢağa qıĢqırdı:  

- Ayə, ay uĢaq, nə yazırsan orda, rədd ol ordan.  

UĢaq isə əziyyətinin düzgün qiymətləndirilmədi-

yindən hirslə müllimə:  

- Müəllim, nə edirəm e, direktor deyib, mən də ya-

zıram də. Bu qadınlar üçündür, bu isə kiĢilər üçün.  

Pərt olmuĢ müəllim tez pəncərəni bağlayıb xala-

moğluna təpindi:  



www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana - 2018 

Pələng ovu Əfqan Nəsirli 

 

 

79 

 

  

- Otur aĢağı, ayıb olsun sənə. Mən də deyirəm gö-

rən nə olub? - deyən müəllim özünü elə apardı ki, 

guya heç nə baĢa düĢməmiĢdi.  

 

                                                          Sonu               
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HEYVAN ALVERİ 
 

Sovxozda sürücü iĢləyən Tapdıq kiĢi günlərin 

birində ehtiyac ucbatından qapısındakı inəyin biri-

ni bazarda satmağa aparmalı olur. Mal bazarı ra-

yon mərkəzinə yaxın yerdə həftənin yalnız Ģənbə 

və bazar günləri olurdu. Həftənin digər günləri hə-

min ərazi boĢ qalırdı. Həmin gün həftənin istirahət 

günü olduğundan Tapdıq kiĢi heyvanını sovxozun 

maĢını ilə bazara aparmıĢdı. Lakin bütün gün göz-

ləsə də, istədiyi qiymətə inəyini sata bilməmiĢdi. 

Artıq günortadan keçmiĢdi. Bazarda da tək-tük 

adam qalmıĢdı. Yolun da uzaq olduğunu nəzərə 

alaraq daha gözləməyin xeyri olmadığını düĢünən 

Tapdıq kiĢi heyvanı maĢına mindirib evə getmək 

qərarına gəldi. Ġnəyi maĢının arxasın mindirib yola 

düĢdü. Elə bazardan bir az aralanmıĢ yolun kəna-

rında iki nəfərin ona əl etdiyini gördü. Gün axĢama 

doğru olduğundan Tapdıq kiĢinin onlara rəhmi 

gəldi. Həm də düĢündü ki, yol boyu qulaq yoldaĢı 

olarlar. MaĢını saxlayıb yolda qalmıĢ iki nəfəri 

götürdü. Onlar ġamlıq kəndinə qədər gedəcəklərini 

bildirdilər. Tapdıq kiĢi razılığını bildirdi. Onlar tez 

kabinkaya mindilər. MaĢın yola düĢdü. Söhbət 

zamanı məlum oldu ki, onlar da bazara xırda 

heyvan gətiriblərmiĢ. XoĢbəxtlikdən onlar heyvan-
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larını sata biliblərmiĢ. Artıq xeyli yol qət olunmuĢ-

du. Elə bu vaxt yolun qırağında bir nəfər də maĢına 

əl edir. Kabinkadakılar yolda qalmağın nə olduğu-

nu bildiklərindən onu da götürməyi Tapdıq kiĢidən 

xahiĢ etdilər. O, etiraz edə bilmədiyndən maĢını 

saxladı. Əl edən orta yaĢlı, üzü saqqallı idi. Aya-

ğında çəkmə, əynində yay olmağına baxmayaraq 

sırıqlı, baĢında papaq vardı. Tapdıq kiĢi maĢının 

qapısını açıb soruĢdu:  

- AxĢamın xeyir, elli, biz Moruqlu kəndinə gedirik. 

Sən hara gedirsən?  

Əl edən Ģəxs dilləndi:     

- AxĢamın xeyir, eloğlu, ayə sənin qadan alım, səni 

Allah yetirdi mənə. Bayaqdan burda gözləyirəm, 

bir dənə də maĢın yoxdu. Mən sizdən bir-iki kənd 

bəridə düĢəcəyəm.  

- Elli, burda yer yoxdu, gərək yuxarı qalxasan - 

deyə Tapdıq kiĢi dilləndi. Əl edən Ģəxs tez onun 

sözünü kəsib:  

- ƏĢĢi, eybi yoxdur, burda qalmaqdan birtəhər get-

mək yaxĢıdır, - cəld yuxarı qalxdı. MaĢın yenidən 

yola düzəldi. Tapdıq kiĢi yanında əyləĢmiĢ yoldaĢ-

ları ilə söhbət edib yolu qısaltmaq istədi. Onlardan 

biri sözarası Tapdıq kiĢidən soruĢdu:  

- Ağsaqqal, vallah səndə böyük ürək var, heyvanı 

satmağa təkcə gətirmisən. Üstəlik də bu vaxta qə-

dər gözləmisən.  
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- Ayə, mənə nolasıdı ki? - Tapdıq kiĢi istehza ilə 

soruĢdu. Kabinkada oturan digər sərniĢin bu yerdə 

dözməyib baĢına gələn bir əhvalatı danıĢmağa baĢ-

ladı: 

- Bir dəfə oğluma dedim ki, keçini aparıb satsın. 

Bazara gedəndə tapĢırdım ki, əlli manatdan əskiyə 

verməsin. O, isə aparıb keçini otuz manata satdı. O 

pulu neynirdim ki, onsuz da evdə dururdu. Hirsim-

dən onu evdən qovdum.  

- Sən də əcəb adamsan. Puldan ötrü adam da uĢağı 

evdən qovarmı? – deyə Tapdıq kiĢi iradını bildirdi. 

- Çox əsəbiləĢmiĢdim. Lakin sonrakı həftə elədiyi-

mə peĢiman oldum, - orta yaĢlı olan adam bir az 

ara verib sözünə davam etdi, - pul lazım olduğun-

dan sonrakı bazar keçi ilə bir toğlu da götürüb 

özüm bazara getdim. Keçini tez aldılar. Toğlunu 

günortaya qədər gəzdirdimsə də, istədiyim qiymətə 

alan olmadı. Ġstəyirdim evə gələm. Bir də baxdım 

bazarın ortasında bir xeyli adam toplanıb. Maraq 

məni götürdü. Toğlunun boğazındakı kəndirdən tu-

tub çəkə-çəkə həmin yerə gəldim. Heç nə görün-

mürdü. Adamları aralaya-aralaya qabağa getdim. 

Bir nəfər gənc ortaya kiçik bir stol qoyub, üstünə 

də üç dənə kart qoymuĢdu. O, sürətlə kartların ye-

rini dəyiĢir, dəyiĢdikcə hündürdən qıĢqırırdı: “Ġki 

qara bir qırmızı, kim tapsa aparar pulumuzu. Araz 

axır, gözün baxır, aldadıram allanmayın”. Bir nəfər 
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yaxınlaĢdı. On manat verdi. Kartı tapdı və iyirmi 

manat aldı. Həvəsə düĢüb mən də keçinin pulu ilə 

oynamağa baĢladım. YavaĢ-yavaĢ pulların hamısı-

nı uduzdum. BaĢım oyuna necə qarıĢarsa, bir də 

onda ayıldım ki, toğlunun kəndiri əlimdə qalıb. 

  Bu söhbətdən sonra hamını bərk gülmək tutdu. 

Elə bu vaxt yol kənarında dayanan qırx-qırx beĢ 

yaĢlarında bir kiĢinin maĢının qabağına tərəf qaçdı-

ğını gördülər. Tapdıq kiĢi tez əyləci basıb maĢını 

saxladı. Hava qaraldığından  qapını açıb acıqlı-

acıqlı qıĢqırdı: 

- Ey, kimsən, baĢına hava gəlib? 

- Yox, qadan ürəyimə. Yolda qalmıĢam. Moruqlu 

kəndinə gedəcəyəm. Yoxsa tanımadın? - dedi.  

Tapdıq kiĢi həmyaĢıdı olan Əlirza kiĢini bir az gec 

də olsa tanıdı. O, da Moruqlu kəndində yaĢayırdı. 

Evləri kəndin yuxarı tərəfində yerləĢirdi. Üzünü 

ona tərəf tutub: 

- A pir olmuĢ, məni yaman qorxutdun. Mən də 

kəndə gedirəm. Ancaq yanımda yer yoxdu, gərək 

yuxarı qalxasan.  

- Eybi yoxdur. Burda qalmaqdan, birtəhər getmək 

yaxĢıdır, - deyib maĢını ləngitməmək üçün tez ku-

zaya qalxdı. MaĢın yerindən tərpəndi. Əlirza kiĢi 

kuzada baĢqa kiminsə də olduğunu görüb ona ya-

xın gəldi. Salam verib onun kimi çöməltmə oturdu 

ki, külək onu vurmasın. MaĢında olan inəyi diqqət-
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lə süzdü. Gözü heyvanı yaman tutdu. Heyvanın 

onun olduğunu zənn edib soruĢdu: 

- Almısan? - Əlirza kiĢi əli ilə inəyi göstərib yol 

yoldaĢını söhbətə çəkdi. 

- Yox, satmağa aparmıĢdım, - həmsöhbəti ağır-ağır 

qısa cavab verdi.  

- Bəlkə bu da bir qismətdi. Gələn həftə mən inək 

almağa getməliydim. Bəlkə razılaĢaq bu inəyi mə-

nə satasan. Üstümdə beĢ yüz manat pulum var.       

- Nə danıĢırsan? – deyə həmsöhbəti onun sadəlövh 

olmasından istifadə etmək istədi. Sözünə ara verib 

dedi, - mən bir gün axĢama yüz manata görə avara 

olmuĢam, sən deyirsən, indi inəyi çölə tullayım?. 

- Neçəyə deyirdin?  

- Doqquz yüz manata.  

- Yox, o qədər pulum yoxdur - Əlirza kiĢi dilləndi. 

Hiyləsinin baĢ tutmayacağını görən papaqlı kiĢi 

baĢqa üsula əl atdı: 

- Sən də Moruqludansan? – deyə soruĢdu. 

- Bəli – Əlirza kiĢi cavab verdi, - adım Əlirzadı.  

- Bəs üstündə nə qədər var dedin?  

- BeĢ yüz manat düzəldərəm - Əlirza kiĢi həmsöh-

bətinin yumĢalıb razılaĢacağını fikirləĢdi.  

- Mənə təcili pul lazımdır. Əgər fikrin ciddidirsə, 

elə maĢın da gedir, mən pulun qalanını üç gündən 

sonra gəlib evinizdən alaram.  
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Onsuz da Əlirza kiĢiyə sərf edirdi. Çünki bazar 

günlərinin birində vaxt tapmalı, maĢın tutub bazara 

getməli, orada neçə saat axtarıb heyvan tapmalı idi. 

Ġndi isə heyvan öz ayağı ilə gəlib çıxmıĢdı. Üstəlik 

maĢın da düz kəndlərinə gedirdi. Ancaq yenə də 

puldan bir az qırmaq istədi: 

- Vallah, bazarda qiyməti düz qoyublar. Mən də 

az-çox bu sahəni bilirəm. Gəl səkkiz yüz manata 

razılaĢ, üç yüz manatı da gəlib apararsan.  

Papaqlı kiĢi onsuz da heç nə itirmirdi. Həm də vaxt 

daralırdı. Qabaqda düĢməli idi. Nə fikirləĢdisə: 

- YaxĢı, görünür qismət belə imiĢ, - dedi. 

- A kiĢi xeyir-dua ver, nə fikir edirsən. Üç yüz ma-

nata görə evimi satıb qaçmayacağam ki, - Əlirza 

kiĢi həmsöhbətinin yumĢaldığını görüb sözünə 

qüvvət verdi.  

- Allah xeyir versin. Pula görə yox, inəyə görə 

heyfslənirəm. Məndən olsa satmazdım, yaxĢı südlü 

və artımlı inəkdir. Allah onu mənə satanın canına 

sağlıq versin. Nə isə deyəsən mən çatıram. Qabaq-

da düĢəcəyəm – deyə papaqlı kiĢi bununla pulu 

verməsinə iĢarə etdi.  

Əlirza kiĢi qaranlıqda cibindən pulu çıxarıb sanadı. 

Düz beĢ yüz manat idi. Papaqlı kiĢi bir pula, bir 

Əlirza kiĢiyə, bir də inəyə baxdı. Tutduğu iĢin 

minnətli olması üçün dedi: 
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- YaxĢı inəkdi. Rahat heyvandı, həm də südü çox-

du. Ehtiyacım olmasa heç satmazdım. 

  Bir neçə dəqiqədən sonra maĢın artıq Hasanlı 

kəndinə çatırdı. Papaqlı kiĢi daha vaxt itirməyin 

yeri olmadığını görüb: 

- Hə, mən çatdım. Bir daha Allah xeyrini versin. 

Üç gündən sonra pulun dalınca gələcəyəm. Sən 

Allah, yubatma. Borcum var. Məni də sıxıĢdırırlar, 

- deyib kabinkaya yaxınlaĢdı. 

- Arxayın ol, - Əlirza kiĢi bildirdi.  

Papaqlı kiĢi kabinkanı döydü. Bu maĢını saxla iĢa-

rəsi idi. MaĢın sürətini azaltdı. Tapdıq kiĢi maĢının 

pəncərəsindən baĢını çıxarıb dedi:  

- Burda düĢürsən?- cavab gözləmədən maĢını 

saxladı. 

- Hə, Allah sənə ömür versin, - papaqlı kiĢi maĢın-

dan düĢdü. Tapdıq kiĢiyə tərəf yaxın gəlib əlindəki 

dəst pullardan bir Ģax onluğu ona tərəf uzadaraq: 

- Allah səndən razı olsun, qardaĢ. Al bu on manatı 

cibinə qoy. Əziyyət çəkdin, - dedi. 

- Yox, a kiĢi, - Tapdıq kiĢi tərəddüd etdi. 

- Nə deyirəm ona bax. Döyürlər qaç, verirlər al. Bu 

qardaĢımı da evlərinə düĢürərsən. Qaranlıqdı, it-fi-

lan olar yolda, - deyib əli ilə Əlirza kiĢini göstərdi. 

Sonra əlini maĢına iki-üç dəfə vurub dedi: 

- Di, sizə yaxĢı yol, tərpənin. 
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Tapdıq kiĢi pulu cibinə qoyub maĢını yerindən tər-

pətdi. Yanında oturanlardan biri üzünü Tapdıq 

kiĢiyə tutub: 

- Doğrudan da belədir, sən ürəyini düz tut, qisməti-

ni Allah yetirəcək. Bax sən bizi yolda görüb götür-

məsən xeyrin də olmazdı. 

- Sənin də iĢin deyəsən, onun-bunun xeyrini say-

maqdır, - Tapdıq kiĢi zarafat etmək istədi.  

  Artıq yol daralmıĢdı. Hasanlı kəndindən sonra 

ġamlıq kəndi gəlirdi. Tapdıq kiĢinin həmsöhbət 

yoldaĢları sağollaĢıb bu kənddə düĢdülər. Bir az-

dan Moruqlu kəndinə çatacaqdılar. Artıq toran 

düĢmüĢ, hava qaralmıĢdı. Göz-gözü güclə seçirdi. 

Bu səbəbdən Tapdıq kiĢi maĢını yavaĢ sürürdü. 

Əlirza kiĢi isə tələsirdi. Gördüyü iĢin tərifini eĢit-

mək həvəsində idi. Neçə vaxt idi ki, arvadının inək 

almaq istəyini yerinə yetirə bilmirdi. Bu anda isə 

Allah yetirmiĢ, hər Ģey öz-özünə düzəlmiĢdi.  Ġndi 

o, arvadına sübut edəcəkdi ki, heç zaman tələsmə-

yə dəyməz, əgər qismətdirsə, vaxtı çatanda hər iĢ 

öz-özünə düzəlir. 

  Əlirza kiĢi öz xəyallarında idi. Moruqlu kəndinə 

necə çatdıqlarından xəbəri olmadı. Tapdıq kiĢi ma-

Ģından düĢüb Əlirza kiĢini səslədi: 

- Əlirza, hava qaranlıqdı, sizin evə qədər gedə bil-

məyəcəyəm. Mümkünsə, özün piyada get.  
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- Məndən olsa, gedərdim. Bilirsən, yolda maĢına 

minəndə o kiĢidən bu inəyi aldım. Ġndi onu tək, 

özü də gecə vaxtı necə aparım? Nədir ki, budur, 

buradır. MaĢını asta-asta sür gedək, - deyə Əlirza 

kiĢi təkid etdi. 

Tapdıq kiĢi eĢitdiklərindən heyrətə gəldi. Bir an 

donub qaldı. Handan-hana dilləndi: 

- Ayə, sən nə danıĢırsan? Bu mənim bir ay bundan 

əvvəl aldığım inəkdir. Bu gün də satmağa aparmıĢ-

dım.  

Əlirza kiĢi aldandığını baĢa düĢdü. O, iki əli ilə 

baĢını tutub aĢağı çöməldi... 

   

                                                                Sonu 
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YALANÇI 
 

 

  O gün hava buludlu idi. YağıĢ yağacağı gözlənir-

di. Belə havada yerindən qalxmaq istəmirdi. Çox 

əzgin və yorğun olduğunu hiss edirdi. Özü də bilir-

di ki, çoxdan canında gəzdirdiyi revmatizma xəstə-

liyi ona pis təsir edir, haldan salırdı. AxĢamdan tez 

yuxuya getsə də, amacı doyunca yatmaq idi.  

  Adəti üzrə saat altı tamamda yuxudan oyanmıĢdı. 

Yuxusu gəlmədiyindən yerində eĢələnirdi. Hətta 

səhər yeməyinə də iĢtahı yox idi. Neçə dəfə bu hal 

təkrar olsa da, həkimə getmək, dərdinə bir əlac ax-

tarmaq fikrində deyildi. Həkimlərə inanmırdı. De-

yirdi ki, məni görüb savadlı həkimlər də qeybə çə-

kiləcək, ya Ģilə rast gələcəm, ya topala. Bir-iki ta-

nıĢ həkimdən soruĢub, onlardan da düz-əməlli ca-

vab ala bilməmiĢdi.  

  Birdən axĢam verdiyi söz yadına düĢdü. Kefi ta-

mam pozuldu. HəmiĢə belə olurdu. Elə ki, bir nə-

fərə nə isə söz verirdi, mütləq bir problem çıxıb 

onun yanında yalançı çıxmalı idi. Çox çək-çevir-

dən sonra getməyə qərar verdi. Bu gün sözünə ya-

lançı çıxmağının ondan asılı olmayan səbəblərdən 

baĢ verdiyini sübut etmək istədi. Özündə güc tapıb 

yerindən qalxdı. Yüngül idman hərəkətləri edib bə-
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dəninin qırıĢığını açdı. Əl üzünü yuyub mətbəxə 

keçdi.  

  Düz səkkiz tamamda evdən çıxdı. Gedəcəyi yer 

evindən cəmi yarım saatlıq məsafədə olsa da, vax-

tında çatmaq üçün tez tərpənmiĢdi. Dayanacağa ça-

tana qədər özünü yaxĢı hiss etməyə baĢladı. Sanki 

yorğunluğu, əzginliyi də yox olmuĢdu. Getdikcə 

bir gümrahlıq və yüngüllük duyurdu.  

  Özünü yaxĢı hiss etdikcə söz verdi ki, bundan 

sonra ya söz verməyəcək, ya da verdiyi sözü ölüm 

bahasına da olsa  belə yerinə yetirəcək.  

  Dayanacaqda çox gözləmədi. Avtobus da bu gün 

təsadüfən tez gəldi, həm də demək olar ki, boĢ idi. 

Gözlərinə inanmadı. BeĢ ildən bir az çox olardı bu 

əraziyə köçdüyü, hələ belə halla rastlaĢmamıĢdı. 

Nədənsə Ģübhələnməyə baĢladı. DəqiqləĢdirmək 

üçün yaxınlaĢıb sürücüdən avtobusun gedəcəyi 

marĢrutun ünvanını dəqiqləĢdirdi. Avtobusa düz 

əyləĢmiĢdi. DüĢündü ki, bu gün onun üçün düĢərli 

gündür. Yəqin arxasınca getdiyi iĢ də həll oluna-

caqdı.  

  Yollar da boĢ idi. MaĢın tıxacı yox idi. Ona görə 

vədələĢdiyi yerə lap tez çatdı. Avtobusdan düĢüb 

saatına baxdı. Vaxta hələ saat yarımdan da çox qa-

lırdı. Nə edəcəyini bilmədi. HəmiĢə görüĢ vaxtına 

gecikdiyindən belə anları yaĢamamıĢdı. Ən yaxĢısı 

vaxtını çay içməklə keçirmək olardı. Gözü çayxana 
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axtardı. Yadına düĢdü ki, buradan bir az aralı çay-

xana olmalıdır. Yerini dəqiq yadına salıb piyada 

həmin tərəfə getdi. Həvəsi olmasa da oturmaq 

üçün çay içməli idi. Çayxanada ondan baĢqa da üç 

stolda adamlar oturub çay içirdilər. Əvvəl düĢündü 

ki, bunların iĢi-gücü yoxdur, ya evlərindən bezib-

lər. Sonra özünün də iĢi olduğu üçün buraya gəl-

məsi yadına düĢdü. Stolun birində əyləĢib çay sifa-

riĢ verdi. Ġstər-istəməz ətrafdakıların söhbətlərinə 

qulaq asmağa baĢladı. Ondan sağdakı stolda otu-

ranlar zarafat edə-edə domino oynayırdılar. Solda-

kı stolda isə iki nəfər nərd oynayırdı. Onlardan biri 

öz-özünə deyinir, hərdən dodaqaltı kimi isə söyür-

dü. Çox güman ki, zər onun istədiyini vermir, o da 

uduzduğundan əsəbiləĢirdi. Üzbəüz stolda isə dörd 

nəfər əyləĢib Corc BuĢa atılan ayaqqıbının taleyini 

müzakirə edirdilər. Ġstədi telefonunu çıxarıb görü-

Ģəcəyi adama zəng etsin. Hələ vaxta bir saatdan da 

çox qaldığını görüb fikrindən vaz keçdi. Çayxana-

dakı insanlar ona qəribə gəlməyə baĢladı. Özlü-

yündə düĢündü: “Görən bu həyat niyə belə qəribə-

dir? Bir vaxtlar təmiz qəlbli olan, gözəl xəyallarla 

yaĢayan insanlar, həyatın qoynuna atılandan sonra 

tamam dəyiĢib baĢqa cür olurlar. Bax, indi bu çay-

xanada boĢuna vaxt keçirən adamlar niyə sərfəli 

bir iĢlə məĢğul olmur? Heç olmasa bir qəzet, kitab 

oxumurlar? Mən hələ interneti demirəm. Yadına 
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yaxın bir dostunun ona Ģikayətlənməsi düĢdü: “Bir 

neçə gün bundan əvvəl  rayondan tanıĢ bir adam 

zəng etdi ki, bir qardaĢoğlu var, onu yanında iĢə 

düzəlt, qoy iĢləsin. Mən də dedim ki, göndər gəl-

sin. Oğlan gələndə ondan nə bacardığını soruĢdum. 

Cavabında əlindən hər iĢ gəldiyini söylədi. Onun 

bu yekəxanalığı və gözümün içinə yalan danıĢmağı 

mənə pis təsir etdi. Ondan kosmosa uçmağı da ba-

carıb-bacarmadığını da soruĢdum. O, tutulub səhv 

etdiyini baĢa düĢdü”. Yəni bütün bu yalanlar, fırıl-

daqlar, ikiüzlülük yalnız bir parça çörək üçündür-

mü? Ġnanmıram. Yox, hər yalanın arxasında bir 

səbəbin olması mütləqdir. Mən özüm nə qədər söz 

verib etməmiĢəm. Bircə fərq var ki, mən verdiyim 

sözə əməl etmək istəsəm də, bu mümkün olmayıb. 

Bax elə iki gün bundan əvvəl Elmirlə görüĢməli 

idim. Vaxtından bir saat da əvvəl yola çıxdım. Da-

yanacaqda bir qədər gözlədim. Gələn avtobuslar 

dolu olduğundan saxlamırdı. Əks tərəfə boĢ gedən 

avtobusa mindim. Qayıdanda yolda maĢın tıxacı 

əmələ gəldi. Vaxtın hədər yerə itəcəyini  nəzərə 

alıb “ġamaxinka” deyilən yerdən “20 yanvar” met-

rosuna piyada gəldim. Mən metro dayanacağına 

çatanda yol gəldiyim avtobus da çatdı. Əziyyətim 

özümə qaldı. Metroya düĢdüm. Mən platformaya 

düĢər-düĢməz qatar gəldi. Qaçaraq özümü birtəhər 

vaqona saldım. “Elmlər Akademiyası” stansiyasın-
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da vaqonda olan insanların əksəriyyəti düĢdü. BoĢ 

yerlərin birində əyləĢdim. Yuxu məni tutdu. Bir də 

ayıldım ki, qatar “Depo”ya gedib.  Nəhayət, yarım 

saatdan sonra geri qayıda bildim. GörüĢ vaxtına 

beĢ dəqiqədən də az qalırdı. Bir on dəqiqə də göz-

lədim. Qatar gəlmək istəmirdi. YaxınlaĢıb səbəbini 

bələdçi qızdan soruĢdum. Cavabında: - Texniki sə-

bəblərdən daha on-on beĢ dəqiqə qatar olmayacaq, 

- dedi. ƏsəbiləĢib avtobusla getməyi qərara aldım. 

“Nərimanov” metrosundan çıxıb 315 №-li marĢru-

tu gözləməyə baĢladım. Avtobus da gəlmək 

istəmirdi. Əl telefonu ilə zəng edib, “texniki sə-

bəb”lərdən gecikdiyimi bildirmək istədim. Tele-

fondan səsi gələn qız: - “Zəng edə bilmək üçün 

balansınızda kifayət qədər konturunuz yoxdur”, - 

söylədi. Lap əsəbiləĢdim. Yaxınlıqdakı köĢkdən 

kart alıb yükləmək istədim. Əlimi cibimə atanda 

pulumu tapmadım. Sonra yadıma düĢdü ki, pulum 

o biri Ģalvarımın cibində qalıb. Tərslikdən Elmir də 

zəng etmirdi. Telefonun nömrəsini çıxarıb ikinci 

nömrəni saldım. Tələsikdə necə etdimsə nömrə də 

yandı. Gözləməkdən də səbrim lap tükəndi. Yaxın-

laĢıb birindən soruĢdum ki, 315 №-li marĢurut çox-

dan gəlmir. Dedi ki, bu marĢrutu 4 nömrə ilə əvəz 

ediblər, 4-ü isə 14-lə. Əlacsız qalıb növbəti gələn 4 

№-li avtobusa mindim. Yolda bu marĢrut da öz yo-

lundan çıxdı. Sürücü bildirdi ki, akademik H.Əli-
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yev (köhnə Ġnqilab) küçəsindən indi keçmək müm-

kün deyil. Nəhayət, görüĢ yerinə düz bir saat on 

altı dəqiqə gecikdim. Gələndə gördüm ki, Elmir də 

gözləməyib gedib”.  

  Daha bir neçə baĢına gələn belə hadisəni xatırla-

dı. Özlüyündə həm gülümsündü, həm də bu olanla-

ra təəccüb etdi. DüĢündü, yəni bütün bunlar Alla-

hın iĢidir? Ġnanmadı. Soldakı stolda oturan kiĢinin 

nərd daĢını əsəbi olaraq taxtaya çırpması onu xə-

yaldan ayırdı. Saatına baxdı. Vaxta az qalırdı. Aya-

ğa durdu, pulu verib çayxanadan çıxdı. Düz vədə-

ləĢdiyi vaxtda görüĢ yerinə çatdı. Ancaq dostunu 

görmədi. Telefonunu çıxarıb ona zəng etdi. 

Telefondan qızın: “Bu nömrəyə zəng çatmır, tele-

fon ya söndürülüb, ya da əhatə daiəsi xaricindədir. 

XahiĢ edirik bir az sonra zəng edəsiniz” - səsini 

eĢitdi. Metroda olması ağlına gəldi. DüĢündü ki, 

bir az gözləsin. Bu gözləmək düz qırx dəqiqədən 

də çox çəkdi. Havanın soyuq olması onun səbrini 

daha da tükəndirdi.  

-Bu günüm də belə itdi, - deyib görüĢ yerindən 

uzaqlaĢdı... 

                                                          Sonu                   
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TƏRSLİK 
 

 

  O gün bərk əsəbiləĢdim. Sanki ürəyimdə nə tut-

muĢdumsa, bütün iĢlərim tərsinə oldu. Hər görəcə-

yim iĢdə bir problem yarandı. ĠĢlərimin tərs gətir-

məsinin səbəbini axtardım. Ancaq elə bir tutarlı 

əsas tapa bilmədim. Heç kim haqqında pis düĢün-

məmiĢdim. Hamıya gülərüzlə cavab vermiĢdim. 

Hətta evdə yoldaĢımla da mehribanlıqla danıĢmıĢ-

dım. Cibimdə pulun az olmasına baxmayaraq 

uĢaqların qəlbini qırmamamaq üçün nə istəmiĢdi-

lərsə almıĢdım. Səhər evdən çıxanda da qarĢıma 

qonĢulardan heç kim çıxmamıĢdı. Hətta qarĢımdan 

nə qara piĢik keçmiĢdi, nə də it. Bəs görən iĢlərin 

düz gətirməməsinə səbəb nə ola bilərdi? Nə qədər 

düĢündümsə də bir cavab tapa bilmədim. Artıq saat 

beĢə az qalırdı. DüĢündüm ki, əgər indiyə kimi bir 

iĢim düz gətirməyibsə, bundan sonra da həmin gün 

hər hansı bir problem dalınca getmək mənasızdır. 

Onsuz da alınmayacaq. Bu isti havada da indidən 

evə gedib nə edəcəkdim? Vaxt öldürmək üçün dos-

tum Vahidə zəng etdim. Vahid yaĢca məndən bö-

yük idi. Arıq, uzunboy bədəni vardı. Saçını daim 

arxaya darayardı. Geyimindən səliqə-səhman əskik 

olmazdı. Zəngin biliyə malik olan Vahid, həm də 
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çoxlu lətifələr və məsəllər bilirdi. Çətin anlarda 

ona müraciət edir, bir az dərdləĢib, ürəyimi boĢal-

dıb yüngülləĢirdim. Telefonu gec açdı: 

- Salam. 

- Salam, Vahid, sənsən? 

- Bəli. 

- Vaxtın varsa bir az oturub söhbət edək. 

- Bir problem var? 

- Yox, elə-belə. Mənim də iĢim yoxdur. Dedim bir 

pivə içib dərdləĢək. 

- Olar. Yarım saata “20 Yanvar”da həmiĢəki yerdə 

ol, gələrəm. 

- Oldu - deyib telefonu qapatdım. 

ĠĢ otağından çıxıb həmiĢə oturduğumuz kafeyə tə-

ləsdim. Nə qədər tez gəlsəm də, Vahid artıq orada 

idi. O, da sanki bir sözə bənd imiĢ. Qabağında bir 

bakal pivə stolun birində tək oturmuĢdu. Salamla-

Ģıb stulda əyləĢdim. Əlimlə qulluqçuya bir bakal 

da gətirməsini iĢarə verdim. Hal-əhvalını soruĢ-

dum. Sualıma sualla cavab verdi: 

- Nə olub, gözümə birtəhər dəyirsən? 

- Əslində heç nə olmayıb. Ancaq iĢlərim heç düz 

gətirmir. Bu gün səkkiz məsələni həll etməli idim. 

ĠĢi həll edəcək ikisi sözünə yalançı oldu. Ġkisini də 

gözləməkdən yoruldum, düzəlmədi. Biri də yerin-

də olmadı. O biri üçünün də ardınca getmədim. 

Üstəlik kompyuterim də xarab oldu.  ĠĢ telefonunu 
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da kəsiblər. ĠĢıqlar da söndü – deyib bir himə bənd 

imiĢ kimi Ģikayətləndim. Sözümü qurtarmamıĢ: 

- Daha denən bədbəxtlik basıb ki, səni. Kimin 

xətrinə dəymisən? - Vahid pivədən bir qurtum alıb 

soruĢdu. 

- Səhərdən elə onu düĢünürəm. Vallah, dünəndən 

hamı ilə xoĢ danıĢıram. Kim nə istəyibsə, onu da 

eləmiĢəm. Səhər evdən çıxanda da qarĢıma nə bir 

adam, nə bir ins-cins çıxıb. 

- Hə, bilirsən, nə yadıma düĢdü? – o, əlindəki ba-

kalı stolun üstünə qoyub arxayınlıqla danıĢmağa 

baĢladı,- günlərin birində qırx beĢ - əlli yaĢlarında 

biri mollanın yanına gəlib soruĢur: “Ay Molla, 

eĢitdiyimə görə, bu dünya belədir ki, həyatda nə et-

sən əvəzini görəcəksən. Bax, indi məsələn, mən sə-

nə bir Ģillə vursam, Allah-təala onun əvəzini nə qə-

dər vaxtdan sonra mənə qaytaracaq”? Molla səbrlə 

cavabında deyir: “Doğru eĢitmisən, mənim balam. 

Allah-təalanın səbri böyükdür. Bu qırx gündən 

qırx ilə qədər çəkə bilər”. Mollanın cavabından 

sonra həmin adam ona bir Ģillə vurub -“Mənim əlli 

yaĢıma az qalır. Doxsan yaĢıma da Allah bilir, ça-

tacam, ya yox”- deyir və molladan uzaqlaĢır. Ara-

dan on-on beĢ dəqiqə keçməmiĢ yolda ayağı məfti-

lə iliĢir və ağzı üstə yıxılır. Yerə bərk dəydiyindən 

ağzı-burnu al qana boyanır. Durub qanını yuyub 

tez mollanın yanına gəlir və hirslə soruĢur: “Molla, 
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bəs sən dedin ki, sənə vurduğum Ģillənin əvəzi qırx 

gündən qırx ilə qədər çəkə bilər. Bu heç qırx dəqi-

qə də çəkmədi axı”? Molla dodaqaltı gülümsəyə-

rək deyir: “Mənim balam, kim sənə dedi ki, bu mə-

nə vurduğun Ģillənin əvəzidir. Bu, nə vaxtsa, kimə-

sə vurduğun Ģillənin əvəzidir ki, Allah-təala onu 

indi sənə qaytarır”.  

Vahidin çəkdiyi bu məsəl məni xeyli düĢündürdü. 

Xəyalən bir az keçmiĢə qayıdıb nə günah iĢlətdiyi-

mi düĢündüm. Ancaq yenə də ağlıma bir Ģey gəl-

mədi.  

- Axı bu məsəlin mənə nə aidiyyatı var? Mən bi-

lən, mənim elə də böyük qəbahətim, ya günah iĢim 

olmayıb - deyə günahsız olduğumu Vahidə çatdır-

maq istədim.  

- Deməli, qismət belə imiĢ, - o, bu sözlərlə heç nə 

olmayıbmıĢ kimi, öz taleyi ilə barıĢdığını mənə 

çatdırmaq istədi. Araya sükut çökdü. Hər ikimiz 

acgözlüklə pivə bakalını baĢımıza çəkdik. Vahid 

dərindən nəfəs alıb sözə baĢladı: 

- Hə, deməli, bir gün də yenə bir cavan oğlan mol-

lanın yanına gəlib soruĢur: “Ay molla, sən çox     

oxumuĢ adamsan. Deyə bilərsənmi ki, mənim bu 

iĢlərimin axırı necə olacaq”? Cavabında molla 

deyir: “Mənim balam, çətini qırx yaĢına qədərdir”. 

Oğlan sevincək mollanın sözünü kəsir: “Deyirsən, 

yəni qırx yaĢımdan sonra hər Ģey düzələcək, əla 



www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana - 2018 

Pələng ovu Əfqan Nəsirli 

 

 

99 

 

  

olacaq”? “Xeyr, mənim balam, ondan sonra da 

vərdiĢ edəcəksən”,- deyə molla cavab verir. 

Vahidin nə demək istədiyi mənə aydın oldu. Ancaq 

mən heç çürə onunla razılaĢa bilməzdim: 

- Düzdür, atalar deyib ki, xəstə sağalacaq olsa hə-

kim qənĢər gələr. Eyni zamanda Allah-təala buyu-

rub ki, səndən hərəkət, məndən bərəkət, - deyə fik-

rimi bildirdim. 

- Onda belə çıxır ki, sənə yaxĢı cadu-filan ediblər.  

Vahidin bu sözündən sonra heç kim danıĢmadı. 

Hərəyə bir bakal da pivə içib ayrıldıq. ġəhərdə ve-

yillənməyi lazımsız bilib evə tələsdim. FikirləĢdim 

ki, gedib evdə çimib-yaxalanım, bir az da dincə-

lim, bəlkə onda bu cadu-filan məndən uzaqlaĢa. 

Həyat yoldaĢıma zəng edib bildirdim ki, mən gələ-

nə qədər hamamı qızdırsın. Qapıdan girər-girməz 

özümü hamama saldım. Su isti idi. YaxĢıca yuyun-

dum. Bütün yorğunluğum canımdan çıxdı. Özümü 

lap cavan oğlan kimi hiss edirdim. DəyiĢək paltar-

larım yataq otağında divanın üstündə idi. Onların 

tərs üzünə olması diqqətimi çəkdi. ġkafa tərəf get-

dim. Qapısını açıb mənə aid olan paltarlar yığılan 

rəfə baxdım. Gözlərimə inanmadım. Bütün paltar-

larım, corabım da, Ģalvarım da tərs üzünə səliqə ilə 

yığılmıĢdı. Hətta köynəklərim də asılqandan tərs 

üzünə asılmıĢdı. Sanki indi hər Ģey mənə aydın 
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oldu. Bütün ovqatım yenidən pozuldu. Əsəbi halda 

yoldaĢımı çağırıb səbəbini soruĢdum. Cavabında: 

- Tərs üzünə olanda həm maĢın yaxĢı yuyur, həm 

də təmiz qalır,- dedi.  

- Mən də deyirəm, iĢlərim niyə düz gətirmir. Bir də 

mənim paltarlarımı tərs üzünə çevirib saxlama – 

yoldaĢıma tapĢırdım və əsəbi halda bütün paltarları 

düz üzünə çevirdim.  

Gecəni çox rahat yatdım.  

Sabah evə gələndə üzüm gülürdü... 

                                                                                                                 

                                                               Sonu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana - 2018 

Pələng ovu Əfqan Nəsirli 

 

 

101 

 

  

 

PƏLƏNG OVU 
 

 

  Sıra düzülüĢünə rayon polis Ģöbəsinin rəisinin 

Ģəxsən özünün gəlməsi məsələnin çox ciddi olma-

sından xəbər verirdi. Camal müəllim bu rayonda 

rəis iĢləyəndən sıra düzülüĢünə, ancaq çox mühüm 

məsələ olanda gələrdi. Bunu sıravisindən böyüyü-

nə qədər bütün Ģöbənin əməkdaĢları bilirdi. Hamı-

nı həyəcan bürümüĢdü. Çünki hansı hadisənin baĢ 

verdiyindən heç kimin xəbəri yox idi. 

  Hamının həyəcanlı olmasına baxmayaraq, düzü-

lüĢ adi günlərdə olduğu kimi keçdi. Sonda rəis mə-

nə və iki serjant həmkarıma onun kabinetinə qalx-

mağımız barədə göstəriĢ verdi. Kefinin o qədər də 

yaxĢı olmaması bizi daha da həyəcanlandırırdı. 

Üçümüz də gün ərzində və ümumiyyətlə, iĢ vaxtı 

hansısa pozuntuya yol verməyimiz barədə düĢün-

sək də, ağlımıza elə bir tutarlı hadisə gəlmədi. 

  Bir saata yaxın gözlədikdən sonra rəis bizi qəbul 

etdi. Bizə oturmağı əli ilə iĢarə etdikdən sonra mə-

sələnin çox ciddi olduğunu və Ģəxsən bizə inandığı 

üçün çağırdığını dedi: 

- Məsələ düĢündüyünüzdən çox qəlizdir. Bu hadisə 

ilə bağlı üçüncü dəfədir ki, Ģəxsən mənə məlumat 

verilir. Ceyrançöldə heyvan sürülərindən oğurluq 
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olur. Bilirsiz ki, orada baĢçının iki qoyun  sürüsü 

var. Maraqlıdır ki, oğurluğun üçü də oradan olub. 

Biz bunun oğrular tərəfindən baĢ verdiyini və ya 

canavarların etdiyini dəqiqləĢdirməliyik. Ona görə 

də sizi çağırmıĢam. Mənim tapĢırığım belədir ki, 

sizi iĢdən bir neçə günlük ayırıb həmin əraziyə 

göndərim. Bir nəfər bələdçi də veriləcək. Ruslan, 

sənin maĢınınla gedəcəksiniz. Həm səni o ərazidə 

tanımırlar, həm də Ģübhələnməsinlər. Formanızı da 

çıxarıb mülki geyimdə gedərsiniz. Günü bu gün 

hazırlaĢıb gedin. Ġnanıram ki, bir-iki günə oğrunu 

tapacaqsınız. Mən də sizi baĢçıya tərifləyərəm. 

  Mən, Natiq və bələdçi olduğunu deyən Rəfael, 

Ruslanın 06 markalı köhnə maĢını ilə, təxminən iki 

saat yarımdan sonra həmin ərazidə idik. Hava çox 

Ģaxtalı idi. QuĢbaĢı qar yağır, üstəlik güclü əsən 

külək havanı daha da çovğunlu edirdi. Sazaq olma-

sına baxmayaraq ərazini bir qədər gəzdik. Gözü-

müzə Ģübhəli heç nə dəymədi. Heç canavarlarla da 

rastlaĢmadıq. Yolboyu hamı maĢında atılıb-düĢ-

məkdən bezmiĢdi. Daha dözə bilməyib dedim: 

- BoĢ-boĢuna gəzməkdənsə, hündür bir yerdə möv-

qe tutaq və maĢında gözləyək. Həm bu silkələnmə-

dən canımız qurtarar, həm də benzinə qənaət edə-

rik. 

Mənim fikrimlə hamı razılaĢdı. MaĢını icra baĢçı-

sının qoyun sürüləri olan yataqların tam aydın gö-
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rüdüyü bir yerdə saxladıq. Soyuqda heç kimin da-

nıĢmağa həvəsi yox idi. Hava artıq qaralırdı. MaĢın 

iĢlək vəziyyətdə olarkən yanacağı çox iĢlətdiyi 

üçün söndürülmüĢdü deyə qızdırıcı da iĢləmirdi. 

Ona görə də salonda da üĢüyürdük.  Natiq deyəsən 

hamıdan bərk üĢüyürdü: 

- Əcəb iĢdi, gecə burda qalsaq hamımız donacağıq. 

Bir tədbir görməliyik, - deyib əlini əlinə sürtdü. 

Ruslanın ağlına nə gəldisə sevincək dedi: 

 - Gedək baĢçının çobanına deyək, bizə gecələmə-

yə yer versin. Növbə ilə gözləyərik, oğru olsa tuta-

rıq, canavar gəlsə vurarıq. 

Bələdçi Rəfael tez dilləndi: 

- Sənin ağlın çaĢıb? Sabah da baĢçıya məlumat 

versə, heç bilirsən nə olar? Bu mümkünsüzdür. 

Bəlkə oğru, ya canavar o biri sürüyə gəldi? Onda 

necə olacaq? 

Hamımız onunla razılaĢdıq. Məsləhət olsa idi, rəis 

özü tapĢırardı ki, gedib yataqda qalaq. ġaxta da bir 

yandan ağlımızı keyləĢdirirdi. Hamı düĢdüyümüz 

vəziyyətdən çıxıĢ yolu axtarırdı. Birdən Ruslan 

dilləndi: 

- Mənə gülməyin, ağlıma bir fikir gəlib. Gedək 

baĢqa bir yatağa. Deyərik ki, Gürcüstanda zoo-

parkdan bir Ģir qaçıb sərhədi keçib. Üzü bu tərəfə 

gəlir. Buralara gəlsə ya tutarıq, ya da vurarıq. Rəis 

də yataqları qorumaq üçün bizi bura göndərib. 
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- Əla fikirdi, amma tanımadığın çoban deyəcək, 

xeyir ola buranı seçdiniz, baĢçının, elə rəisin öz ya-

taqlarına nə gəlib? - deyə soruĢdum. 

Rəfael tez dilləndi: 

- Mənim tanıdığım bir yataq var. Çobana da and-

aman edərəm ki, bunları güclə bura gətirmiĢəm. 

Bəlkə yemək də təklif etdi. 

Təklif bəyənildi. MaĢını Rəfaelin dediyi yatağa 

sürdük. Ġtlərin qorxusundan maĢından düĢmədik. 

Ruslan bir neçə dəfə siqnal verdi. Orta yaĢlı, əy-

nində qalın sırıqlı, baĢında papaq, əlində böyük ço-

maq bir kiĢ bayıra çıxdı. Əvvəl itləri sakitləĢdirdi 

və maĢına tərəf gəldi. Onun qıĢqırtısından sonra 

itlər tamam sakitləĢdi. ArxayınlaĢıb biz də düĢdük. 

Sözə Rəfael baĢladı: 

- AxĢamınız xeyir, dayı. 

- AxĢamınız xeyir, bala - çoban dilləndi. 

- Məni tanıdınız? - ara verməyib Rəfael sözünə da-

vam etdi, - keçən dəfə maĢınınız xarab olmuĢdu, 

yükünzü biz gətirdik. 

- Hə, ağrın alım, sifətin tanıĢ gəldi. Bəs xeyir ola, 

bu Ģər vaxtı? - çoban gəliĢimizin səbəbini öyrən-

mək istədi. Rəfael əlini bizə uzadıb dedi: 

- Bunlar polisdirlər, rəis göndərib. 

“Polis” adını eĢidən kimi çoban özünü itirən kimi 

oldu. Tez dilləndi: 
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- Ay əcəb edib göndərib, xoĢ gəlmisiz. Keçin içəri, 

görək nə məsələdi. 

Soyuqdan onsuz da titrəyirdik. Daha təklif gözlə-

məyin yeri yox idi. Susduğumuzu görüb çoban evə 

tərəf getdi. Biz də ardınca alaçığa daxil olduq. Bir 

az sobanın kənarında qızındıqdan sonra Ruslan gə-

liĢimizin səbəbini açıqladı. Çoban dediklərimizə 

inandı. Rəfaelin də təkidlə - bunları səni tanıdığı-

ma görə bura gətirmiĢəm, baĢqa yataqlara da gedə 

bilərdilər, - deməsi kiĢini əməlli-baĢlı çaĢdırmıĢdı. 

Bunu onun mimikasından aydınca hiss etmək olur-

du. Çoban tez əl-ayağa düĢdü. Əvvəl çay gəldi. 

Canımız yamanca qızıĢdı. Bir azdan yemək də ha-

zır oldu. Süfrə düzələndə çoban dedi: 

- Bilirəm, iĢdəsiniz, amma bir ağzıxamırrı tut ara-

ğım da var. Soyuqdu, bir az qızınarsınız. Gətirim-

mi? 

- Olsa, pis olmaz, - Natiq dilləndi. Ac olduğumuz-

dan, bir az da sümüyümüzə iĢləyən soyuğu çıxar-

maq üçün acgözlüklə süfrəyə giriĢdik. Ruslan araq 

süzdü. Bir-iki badədən sonra özümüzə gəldik. Ar-

tıq özümüzü evdəki kimi hiss edirdik. Ruslan gül-

mək üçün üstüörtülü dedi: 

- Bax, baĢ gərək belə iĢləyə, belə ola. 

Bu sözə dördümüz də güldük. Rəfael araqdan təsir-

lənmiĢ halda: 
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- Səbəbkar da mən oldum. Bura gətirməsəydim, 

belə olmazdı, - deyib Ģaqqanaq çəkdi. Bu gülüĢdən 

sonra çobanın sifətinin az da olsa dəyiĢdiyini hiss 

etdim. Amma içkili olduğumdan fərqinə varma-

dım. Çoban zorla gülümsəyərək: 

- Hə, bala, sizi elə Allah yetirib. Ġndi arxayınam. 

Siz olmasaydınız, pələng bura gəlsə nə edərdim? 

Bir çətən də külfətim var. Hələ qoyun sürüsünü de-

mirəm, - dedi. Natiq özündən asılı olmayaraq mək-

təbli kimi əlini yuxarı qaldırıb dedi:  

- Gəlin, belə Ģeylərdən danıĢmayaq. Biz burdayıq, 

silahımız da var, özü də gör neçə nəfərik? Ondan-

sa, sizə bir lətifə danıĢım, kefiniz açılsın: “Bir dəfə 

yataq yolundan keçən molla çobanın bir-iki günlük 

qonağı olur. Baxır ki, çoban namaz qılmır. Yemək-

dən sonra özünü ağıllı göstərmək üçün deyir: 

- Mənim balam, bilirsən ki, hər Ģeyi verən də, alan 

da Allah-təaladır. Nam-xuda, sənin də azdan-çox-

dan heyvanın var. Amma sən Allahın dediklərini 

eləmirsən. Məsələn, namaz qılmırsan. Əgər eləsən, 

bərəkətin birə iki artar. 

- Doğrudan? - çoban təəccüblə soruĢur. 

- Əlbəttə, dur namaz qıl, - molla bunu deyir və ço-

banın razılığından sonra ona namaz qılmağın ilkin 

Ģərtlərini öyrədir. Sabah duranda çoban baxır ki, 

gecə ildırım çaxıb, güclü yağıĢ yağıb, qoyunlarının 

yarısı ölüb. Tez mollanın yanına gəlib hadisəni da-
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nıĢır və bərəkətinin daha da azaldığını deyir. Molla 

cavabında: 

- Mənim balam, Allah sevdiyi insanları həmiĢə sı-

nağa çəkir. Sən namazını davam etdir, bərəkətin 

birə dörd artar, inĢallah. 

Çoban mollaya yenə inanır və namaz qılmağını da-

vam etdirir. Sabahı mollanı yola salır. Bir gündən 

sonra sürüyə canavar düĢür, bir keçidən baĢqa bü-

tün heyvanları məhv edir. Çoban bərk əsəbiləĢir. 

Kor-peĢiman günün istisindən qorunmaq üçün bir 

ağacın kölgəsində oturmuĢ vəziyyətdə çomağına 

söykənib dərin fikrə gedir. Bu vaxt keçi gəlib baĢı-

nı onun çomağına sürtür. KiĢi xəyallardan ayılır və 

keçini qovur. Bir azdan keçi yenə qayıdıb baĢını 

çomağa sürtür. Bu hal bir neçə dəfə təkrar olunur. 

Axırda çoban əsəbi halda keçiyə qıĢqırır: 

- Cəhənnəm ol burdan. Yoxsa durub iki rükət 

namaz qılacam, cırıx-cırıx olacaqsan”. 

  Natiqin bu sözündən sonra hamı bərkdən güldü. 

Ancaq çoban hiss etdi ki, onu aldadıblar. Özünü o 

yerə qoymayıb baĢladı bizi tərif etməyə: 

- Ayə, qadanız alaram, baĢınıza dönərəm, yaxĢı ki, 

gəldiniz. Özü də baxıram ki, yaxĢı uĢaqlarsınız.  

Sizə bir xeyir vermək istəyirəm. 

“Xeyir” sözünü eĢidən kimi hamımız araq dolu ba-

dələri stola qoyub gözümüzü çobana zillədik. O, 
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fikirlərin ona cəmləĢdiyini görüb, sanki böyük bir 

sirr açırmıĢ kimi xəlvəti:  

- Amma söz verin ki, mənim adım olmayacaq, -

demiĢdi ki, hamımız bir ağızdan:  

- Yox, a kiĢi, sən nə danıĢırsan? - deyə kiĢinin üs-

tünə düĢdük. Çoban azca ara verib asta-asta sirri 

açmağa baĢladı:  

- Bizim yatağın yaxınlığından keçən yolla uĢaqlar 

gecələr hərdən oğurluq balıq daĢıyırlar. Bəzən qo-

nağım olurlar, mənə də paydan-püĢdən verirlər. 

Elə bu gün zəng etmiĢdilər ki, axĢam bir “Kamaz” 

maĢınla burdan keçəcəklər. Hazırlıq görməyimi 

tapĢırdılar. Bu yeməyi də onlara hazırlatmıĢdım. 

Sanki hamımız ayıldıq. Gəlir yeri var idi. Bir-bi-

rimizin üzünə baxıb iĢarə ilə nə edəcəyimizi soruĢ-

duq. Ruslan dedi: 

- Lap yaxĢı, bura gələn kimi də tutarıq. 

- Amma  burda tutsanız biabır olaram el-obada. 

Qadanız alım, heç olmasa o yolda durun, orda 

tutun. Mənim də adım-filan olmasın, - deyə çoban 

özünü günah iĢlətmiĢ adam kimi apardı. Artıq Ģüb-

hə yeri qalmırdı. Saata baxdıq. On tamam idi. Rus-

lan baĢı ilə iĢarə verdi ki, gedək. Hamı durdu. Ye-

məyimiz də yarımçıq qaldı. Tələsik maĢını iĢə sa-

lıb çobanın göstərdiyi tərəfə getdik. Həmən yerə 

çatıb uzaqdan hiss olunmasın deyə maĢının iĢıqla-

rını da söndürdük. Külək azalsa da, qar hələ də 
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yağmaqda davam edirdi. Ruslan benzinin az olma-

sını bəhanə edib maĢını qızdıra bilməyəcəyini de-

di. Əvvəl növbə ilə gözləyəcəyimiz məsləhət olsa 

da, sonra bir-birimizə inanmadığımızdan hamımız 

birlikdə gözləməli olduq. Aradan bir az keçdi. Ara-

ğın təsirindən hələ o qədər də üĢümürdük. Arada 

ora-bura gəziĢir, gah da maĢında otururduq. Hamı 

yatmamağa çalıĢırdı. 

  Gecə 2-3 arası hava daha da soyumağa baĢladı. 

Hər kəs əlini əlinə sürtür,  qızıĢmaq üçün hərəkət-

lər edirdi. Xəyallarımızda isə yaxĢı pul qazanacağı-

mızı düĢünürdük. Bunu uĢaqların söhbətindən də 

bilmək olurdu. Hamı pulu hara xərcləyəcəyindən 

danıĢırdı. 

Artıq hava iĢıqlaĢırdı. Soyuqdan danıĢa da bilmir-

dik. Nəhayət, Ruslan dilləndi: 

- Bu vaxtdan sonra gəlməzlər. Gedək çobandan 

soruĢaq görək, bunlar necə oldu? 

Yatağa çatanda çoban da sanki bizi gözləyirdi. Na-

tiq tələsik çobandan soruĢdu: 

- Dayı, bəs bunlar nə oldu? Harda qaldılar? 

- Qadanız alım, bir az bundan qabaq zəng elədilər. 

Mən də yol uzaq olduğundan ora gələmmədim, -

çoban günahkarcasına cavab verdi. 

Ruslan səbirsiz halda: 

- Zəng edib nə dedilər? - deyə soruĢdu. 



www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana - 2018 

Pələng ovu Əfqan Nəsirli 

 

 

110 

 

  

- Heç nə. Nə deyəcəklər? Dedilər ki, bir maĢın 

balıq gətirirdik. QarĢımıza pələng çıxıb hamısını 

yedi, - deyə çoban cavab verdi. 

Əlimizdə əlac olsaydı, çobanı oradaca güllələyər-

dik. 

                                                             Sonu 
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         ALLAH  

 

Yerini bilməsəm də, 

Üzünü görməsəm də, 

Özümü sevməsəm də, 

Səni sevirəm, Allah. 

 

Günlər keçir boĢuna, 

Heç nə gəlmir xoĢuma. 

Hücum çəkən qoĢuna, 

Necə dözürəm, Allah? 

 

Ġnsanların qudurub, 

VəhĢiləĢib, qurd udub. 

Gözlərimi tor tutub, 

Hara gedirəm, Allah? 

 

Ruhum yoxdu, var bədən, 

ġah olubdu hər gədən. 

Bəs bunları mən nədən, 

Niyə bilirəm, Allah? 
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Mən qulunam aç yolum, 

Bağlanıbdır əl-qolum. 

Qırılıbdır sağ-solum, 

Tənha gəzirəm, Allah. 

 

Məni zamandan əylə, 

Pisdən, yamandan əylə. 

Necə çalıĢım səylə, 

Sönüb, bezirəm, Allah. 

 

Səndən aralı düĢsəm, 

Ölüb, yaralı düĢsəm, 

Ağlı - qaralı düĢsəm, 

Sənə gəlirəm, Allah 

                 27.06.2010 
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     MÖHTAC OLUBDUR 

 

Əzəlindən belə gəlib bu dünya,  

YaxĢısı yamana möhtac olubdur.  

NaĢısı oturub süfrə baĢında,  

Ustadı zamana möhtac olubdur.  

 

Tülküləri, çaqqalları çox olub,  

Ġnsanlıqdan pay umanlar yox olub.  

Yabıları hər an yeyib, tox olub,  

Köhləni samana möhtac olubdur.  

 

Alçaqları qanunları yazandı,  

Düzlük deyən düz yollunu azandı,  

Namərdləri baĢ kəsib, ad qazandı,  

Mərdləri amana möhtac olubdur.  
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       AĞLAYIR GÖZÜM  

 

Sevdim bilmədən, sevdim ürəkdən,  

Ġndi səhvinə ağlayır gözüm.  

Ötən illəri havaya verib,  

BaĢına qara bağlayır gözüm. 

 

Sevdim arzuyla, sevdim sığalla,  

Qəlbim gül açdı min bir xəyalla.  

Tənha qalmıĢam belə ağılla,  

Axar çaylar tək çağlayır gözüm.  

 

Sevdim alovla yaĢamaq üçün,  

Hicran yükünü daĢımaq üçün.  

Belə dünyadan daĢınmaq üçün,  

CoĢan qəlbimi dağlayır gözüm.  
                                   03.02.2010 
 

 

 

 

                

                AĞRIYIR 

 

Daha dözənməyir dünya dərdinə, 

Ağrıyır ürəyim, neynim, ağrıyır. 
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Nə qədər desəm də baxmır sözümə, 

Ağrıyır ürəyim, neynim, ağrıyır. 

 

BeĢ günlük dünyada kefini çək sən, 

Yoxdu bərabərin, yoxsa ki, təksən. 

Hərdən bu Vətənin dərdini çəksən, 

Ağrıyır ürəyim, neynim, ağrıyır. 

 

Həyat yemək üstə quruldu, dəhĢət, 

Mərdləri arxadan vuruldu, dəhĢət, 

Dərdləri qəlbimə sovruldu, dəhĢət, 

Ağrıyır ürəyim, neynim, ağrıyır. 

 

RüĢvət üstə, pul üstündə quldular, 

Neçə qızlar ər görməyib, duldular, 

EyĢ-iĢrətdə həyatını buldular, 

Ağrıyır ürəyim, neynim, ağrıyır. 

 

Düz olanlar yenə düz də qalıbdı, 

Dediyi sözləri düzdə qalıbdı. 

Yenə nə qalıbsa düzdə qalıbdı, 

Ağrıma ürəyim, neynim, ağrıyır, 

Ağrıyır ürəyim, neynim, ağrıyır. 
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ÇIXIBDI 
 

 

Təbiət vurğunu olsam da bərkdən, 

Əkib-becərdiyim bəstə çıxıbdı. 

Birinə söz deyib gülsəm ürəkdən, 

QarĢıma nəhayət dəstə çıxıbdı. 

 

Sevib birini odlandım mən də, 

Gündüz dağı gəzdim, gecə çəməndə. 

Hər an, hər il salır məni kəməndə, 

Zalımın balası qəstə çıxıbdı. 

 

Mən də Ģeir yazıb, dastan bağladım, 

Əvvəli güldümsə, sonda ağladım. 

Ötən illərimdə bir can saxladım, 

O da ki, sonunda xəstə çıxıbdı. 
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... BİR UCUZ ÖLÜM 

 

Yenə xəyallarım köçüb üstünə, 

Elə bil ruhumu göndərib sənə. 

Sınsa da qanadı arzumun, yenə 

Dönüb keçmiĢimə qaytarır məni. 

 

Bir payız axĢamı görüĢ yerinə 

Çırpınan ürəkdə bu nə həvəsdi? 

Xəzan küləyindən əsən yarpaqlar, 

Görən tökülməyə niyə tələsdi? 

 

Necə keçdi o günlərim, bilmədim, 

Ölən o sevgiylə ölə bilmədim. 

Toy günündə göz yaĢını silmədim, 

Hey silirəm göz yaĢımı təzədən. 

 

Ən böyük arzumdur bir ucuz ölüm, 

Ölüb görüĢünə gəlim beləcə. 

Ġlk görüĢ yerinə tökülsün külüm, 

Yenidən cücərdim bəlkə sevgiylə. 
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                   QALIB 

 

Yamanca tərs gəlib gərdiĢin iĢi, 

Hələ ki bu dünya yalana qalıb. 

Bilinmir qadını, bilinmir kiĢi, 

Kef çəkmək parası olana qalıb. 

 

Nadanı, yaltağı çoxalıb yaman, 

Nə azdır dostuna, qardaĢa atan? 

Bir qarın çörəyə namusun satan, 

YoldaĢı ilan tək çalana qalıb. 

 

EniĢi, yoxuĢu, bərki, bəndi var, 

Hələ gələcəyi neçə zəndi var, 

Bizi aldadası min bir fəndi var, 

Bəlkə neçə oyunu dalana qalıb. 

 

BaĢ açmaq olamyır çərxin felindən, 

Nakəslər nə istər doğma elindən? 

Bu qədər dərd-qəmin, yükün əlindən, 

Ürəyim odlana-odalan qalıb. 
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               YOXDUSA 

 

Bu dünyada yaĢamağa nə var ki, 

Təmiz adın, namus, arın yoxdusa. 

Ömrü boyu yalanmağa nə var ki, 

Halal süfrən, bir az varın yoxdusa. 

 

Rahat yatıb, rahat durub gəzginən, 

Zəif gördün tut baĢını əzginən. 

Nə fikirləĢ, nə də sonda bezginən, 

Zay olası bircə darın yoxdusa. 

 

ġeir söylə, yaz əsəri, romanı, 

Gəz meĢəni, gəz dağları, ormanı. 

Neyləyirsən sən evini, komanı, 

Heç yağmayan yağıĢ, qarın yoxdusa. 

 

Sənin üçün kefir olsun, ya xama, 

Çıx ölçüdən, əndazədən, çıx, ama 

Yemək görsən acgözlüklə tıxama, 

Həzm edəcək mədə-qarın yoxdusa. 
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   OLMUŞAM 

 

Həsrət güldü üzümə, 

Ġnanmırlar sözümə. 

Məndə olan dözümə, 

Özüm heyran olmuĢam. 

 

Gecələri yatmadım, 

Mən arzuya çatmadım. 

Dost-tanıĢı satmadım, 

Dosta qurban olmuĢam. 

 

Mən gəlirəm uzaqdan, 

Sağ yerim yox dayaqdan. 

ġaxta-boran, sazaqdan, 

Donub, viran olmuĢam. 

 

Yalan çıxmaz dilimdən, 

Mən fələyin felindən, 

Ġnsanların əlindən, 

Dönüb Ģeytan olmuĢam. 

 

Ġnsanam, həm Adəməm, 

Dərdlə birəm, həmdəməm. 

Həm ayığam, həm dəməm, 

Yolda Tiran olmuĢam. 
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                   OLDU 
 

Belə gəldi bizimki də əzəldən,  

Hicran dolu bir sevdaya tuĢ olduq.  

Yuva qurduq biz seirdən, qəzəldən, 

EĢqimiz də, arzumuz da puç oldu. 

 

GörüĢmədik, danıĢmadıq doyunca,  

Hicran çəkdik neçə illər boyunca.  

Sevgimiz də sonda oldu oyuncaq, 

Bir qartopu ayrlığa suç oldu. 

 

Xəlvət-xəlvət ağladıq biz gecələr,  

Qəlbimizi dağladıq biz gecələr,  

Əhd- peyman bağladıq biz gecələr,  

Gündüzləri ayrı uçan quĢ olduq. 
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         HEYRAN 
 

Gözün gözümə baxdı, 

Oldum gözünə heyran. 

Sözün sözümə taxtdı, 

Oldum sözünə heyran. 

 

Sevgi ürəkdən doğar, 

EĢqsiz yaĢayan solar. 

Bu qədər dözüm olar? 

Oldum dözümə heyran. 

 

Ötdü beləcə illər, 

Ağı söylədi dillər. 

Kimi apardı sellər, 

Kimi özünə heyran. 
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NOLAR, MƏNİ BAĞIŞLA 

 

Sən qəlbimi apardın, 

Cəmi bircə baxıĢla. 

Xaruqələr yarandı, 

Sən vurduğun naxıĢla. 

 

Sən ağlımı apardın, 

Məni məndən qopardın, 

Qayaları aĢardın, 

Selli, sulu axıĢla. 

 

Ġllər beləcə gedər, 

Vermə ömrünü hədər. 

Məni axtarsan əgər, 

Xatırla sən yağıĢla. 

 

Gəncliyini mən aldım, 

Səni bəlaya saldım. 

Özüm pis günə qaldım, 

Nolar, məni bağıĢla. 
                08.05.2014 
 

 

 

 



www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana - 2018 

Pələng ovu Əfqan Nəsirli 

 

 

125 

 

  

 

                           ...BƏLKƏ 

 

Bir həsrət görürəm gözündə sənin, 

Min ilin vüsalın gözləyir bəlkə. 

Bir həsrət cücərib özündə sənin , 

Min ilin vüsalın gözləyir bəlkə. 

 

Ömür keçir xəyallarda eləcə, 

Yüklənmisən dərd yükünü beləcə. 

Göz yaĢların dönüb axan seləcə, 

Min ilin vüsalın gözləyir bəlkə. 

 

Üzündə kədəri, nisgili qalıb, 

Gözündə xəyalın çisgini qalıb, 

Sözündə nöqtəsi, vergülü qalıb, 

Min ilin vüsalın gözləyir bəlkə. 
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ANA VƏTƏN ÇAĞIRIŞINA 
 

Yolumu yozub gedirəm, 

Ölümü yazıb gedirəm, 

Qəbrimi qazıb gedirəm, 

Ana Vətən çağrıĢına. 

 

Torpaq - namus, ardı bizə, 

Belə dünya dardı bizə. 

Gedim - Tanrı yardı bizə, 

Ana Vətən çağrıĢına. 

 

Ululardan ulu olduq, 

Gözü, könlü dolu olduq. 

ĠĢıq saçan yolu olduq, 

Ana Vətən çağrıĢına. 

 

Vətən sənin, Vətən mənim, 

Həm sabahım, həm dünənim. 

Hey deyir, hay ver, sevənim, 

Ana Vətən çağrıĢına. 

 

 

 

 

 



www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana - 2018 

Pələng ovu Əfqan Nəsirli 

 

 

127 

 

  

 

... KİMLƏR DANIŞAR 

 

Səni səndən alıb götürüm gərək, 

Sən özün olanda ara qarıĢar. 

Səni çəmənlərə ötürüm gərək, 

Bax, güllər sənlə necə yarıĢar? 

 

Küsmə bu dünyadan, küsmə özündən, 

Axıtma yaĢları nəmli gözündən. 

Sənin deyəcəyin bir xoĢ sözündən, 

Bax, neçə küsülü birdən barıĢar. 

 

Ölməyə nə var ki, ölüm asandı, 

Ölümlə neçəsi Ģöhrət qazandı. 

Tələsmə ölməyə, Tanrı yazandı, 

Allahın iĢinə insan qarıĢar? 

 

EniĢi-yoxuĢu, bərki-bəndi var, 

Fələyin verəcək neçə fəndi var. 

Hərənin ölməyə neçə zəndi var, 

Bəs sənin ölmündən kimlər danıĢar? 
                                        24.06.2013 
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ŞƏKLİNİ GİZLƏDƏN QIZ 

 

Bu dünyanın sirri çox, 

ġəklini gizlədən qız! 

Bir dərdini bilən yox, 

ġəklini gizlədən qız! 

 

Əzəlindən beləcə, 

Hər Ģey qalıb gizlicə, 

Bu dünya düzəlincə, 

ġəklini gizlədən qız! 

 

Bir günah iĢlətmisən? 

Sirrini söyləmisən? 

Düzünü deməlisən, 

ġəklini gizlədən qız! 

 

Dəyərmi utanmağa? 

Layiqsən sultanlığa. 

Ġmkan ver tanımağa, 

ġəklini gizlədən qız! 
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                TƏZƏLƏR 
 

Bu dünyada deyilməmiĢ söz hanı, 

Fikir söylə, məna versin təzə-tər. 

Bağ yetiĢdir, ol da onun bağbanı, 

YetiĢmiĢ meyvəsin dosta təzə dər. 

 

Atalar söz deyib, mirasdır bizə, 

Ġtlə dostluq eylə əlində nizə. 

Əgər atsan sən balığı dənizə, 

Uçuq damın saray edib təzələr. 

 

Ahılları oda salıb neçəsi, 

Sanki qocalmazdı cavan beçəsi. 

Nə bir sözü var, nə bir kitəbçəsi, 

Gör nələr söyləyir yenə təzələr? 
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              BİLMƏDİ 

 

Bu gecə tələsdi yuxu görməyə, 

Yerində qovruldu, yata bilmədi. 

Bu gecə tələsdi səni öpməyə, 

Neyləsin, arzuya çata bilmədi. 

 

Aylardı həsrətin çəkirdi yaman, 

Aylardı yuxuda yox idi hicran. 

Aylardı görüĢə tələsən insan, 

Yuxuyla baĢını qata bilmədi. 

 

Sözləri sözlərə calayırdı hey, 

Qəlbini odlara qalayırdı hey. 

Yuxuda sevgidən qala qurdu hey, 

Gecəni gündüzə sata bilmədi. 

 

Uzaqdan uzağa sevmək gözəldir, 

Üzündə, telində gəzən göz, əldir. 

Yuxusunu ərĢə çəkən gözəldir, 

Gözəli xəyaldan ata bilmədi. 

 

 

 

 

 

 



www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana - 2018 

Pələng ovu Əfqan Nəsirli 

 

 

131 

 

  

                     DEDİM 
 

Dedin: - göstər sevgini görüm bircə mən, 

Sevgini görməzlər, duyarlar,-dedim. 

Dedin: - qan yuyacam qanında sənin, 

Qan düĢsə su ilə yuyarlar,- dedim. 

 

Ömrünü, gününü qəzaya versən, 

DanıĢıb sözünü fəzaya versən, 

Bilməyib sirrini qazıya versən, 

Nəsimi tək səni soyarlar, -dedim. 

 

Nakəsi dost olar yaxĢı dövründə, 

Namərdi diz çökər elin önündə. 

Fürsət gözləyərlər, çətin günündə 

Səni quru yurdda qoyarlar,-dedim. 

 

Dövlətlə, daĢ-qaĢla olan bu gözlər, 

Qanına susayıb dolan bu gözlər, 

Dünyaya tamarzı qalan bu gözlər, 

Bir ovuc torpaqla doyarlar,-dedim. 

 

Yurdunda at sürüb, cövlan eyləyən, 

Torpağın hər yerin al-qan eyləyən, 

Vətənin bağrını Ģan-Ģan eyləyən, 

DüĢmənin gözünü oyarlar,-dedim. 
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                 QOYDU 

 

Ġllər ötdü yanımızdan beləcə, 

Nə bir soraq verdi, bə bir iz qoydu. 

Ömür boyu gözlədiyim eĢqim də, 

Nə bir vədə verdi, nə bir söz qoydu. 

 

Ġnandığım nağıllarım puç oldu, 

Sevməyim də boynumdakı suç oldu. 

Arzularım, xəyallarım heç oldu, 

Nə bir od qaladı, nə bir köz qoydu. 

 

Nazıyla oynayıb, odunda yandım, 

Hər səhər duyduğum səsə oyandım. 

Gecə-gündüz mən yolunda dayandım, 

Nə bir nəzər etdi, nə bir göz qoydu. 
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                   BELİNDƏ 
                (Vəli Xramçaylıya) 

 

Bu dünyanın dərd yükünü çəkməyə, 

Bir oğul istərəm əli belində. 

Tələsməsin heç yükünü tökməyə, 

Dözəcəksə çəksin, bəli, dərdini. 

 

Düz adamla dolanmağa nə var ki, 

Utanmasan yalanmağa nə var ki. 

Alçaq yerdən tullanmağa nə var ki, 

Oğul istər gəzə dəli belində. 

 

Zaman gedir, baxmaz düzə, əyriyə, 

Ötən ötür, bir də dönməz geriyə. 

Bu dağların qarı çətin əriyə, 

Kasıbın bəllidir Ģəli belində. 

 

Öz yolunu özün seçdin əzəldən, 

Heç doymadın sən Ģeirdən, qəzəldən. 

Ürək dözsə heç dayanma, əz əldən, 

Çəkəcəyin dərddi Vəli, belində. 
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                 EYLƏR  

 

Bilmək olmur bu dünyanın iĢini,  

Yoxdan var yaradıb, varı yox eylər. 

Öz vaxtında at oynadan kiĢinin, 

Zaman gələr, qəm yükünü çox eylər.  

 

Rəhm etməz kimsəyə, fağır yetimə, 

Nadan olsan iĢin düĢər çətinə.  

Heç zaman evinə haram gətirmə,  

Halal olsan daim gözün tox eylər.  

 

Söyləyə bilməzsən ürək deyəni, 

Qaldıra bilməzsən fələk döyəni.  

Fələyin əlində cərxin yuyəni,.  

Tələssən ömrünü soxasox eylər. 
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          GƏRƏK 

 

Cibdə pul olsun gərək, 

MaĢın ful olsun gərək. 

 

Nə tapmısan kədərdən, 

Əl çəkmirsən qəhərdən. 

ġadlıq üçün səhərdən, 

Cibdə pul olsun gərək, 

MaĢın ful olsun gərək. 

 

Gözllikdə incəsən, 

Söz deyim, gəl inci sən. 

Olmaqçün birinci sən, 

Evdə qul olsun gərək, 

Cibdə pul olsun gərək, 

MaĢın ful olsun gərək. 

 

Söz demək də asandı, 

Acı söz də yamandı. 

Qız-gəlinlər haramdı, 

Sənə dul olsun gərək, 

Cibdə pul olsun gərək, 

MaĢın ful olsun gərək. 
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İNDİ QAQAŞ XOD GEDİR 

 

Ġndi qaqaĢ xod gedir, 

Dəblə geyib mod gedir. 

 

UĢaq ikən çəkinən, 

Bu yollarda bərkinən, 

Söyləyirəm ərkinən, 

Ġndi qaqaĢ xod gedir, 

Dəblə geyib mod gedir. 

 

Düz-qoĢ edir yalanı, 

Gəzir, ancaq dalanı. 

Gecə verir “plan”ı, 

Əldə məĢəl, od gedir, 

Ġndi qaqaĢ xod gedir, 

Dəblə geyib mod gedir. 
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Görüb neçə üzləri, 

Gəzir çölü, düzləri. 

Bəyənməyir bizləri, 

Yanımızdan zod gedir, 

Ġndi qaqaĢ xod gedir, 

Dəblə geyib mod gedir. 

 

Bir az verib qanını, 

Xəstə edib canını, 

Ġynələdib yanını, 

Dava-dərman, yod gedir, 

Ġndi qaqaĢ xod gedir, 

Dəblə geyib mod gedir. 
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BAYATILAR 
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Əzizinəm, eĢqinə, 

Gedin deyin EĢqinə. 

Dünya elə fırlanır, 

Sevgisi nə, eĢqi nə? 

 

Əzizinəm, mənimdi, 

Dünya qəmi mənimdi. 

Ömür keçdi havayı, 

QocalmıĢam mən indi. 

 

Əzizinəm, sözünə, 

XoĢum gəldi sözünə. 

Əgər versən icazə, 

Vurulardım gözünə. 

 

Düz dedim, düz dolandım, 

Haqq sözündə odlandım. 

Həyat elə sıxdı ki, 

Tənhalığa yollandım. 

 

Əzizinəm, olana, 

Ürəyi düz olana. 

Onda xoĢbəxt olarsan, 

Yar baĢına dolana. 
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Əzizinəm, səbri nə, 

Mat qalmıĢam səbrinə. 

Sən tək yarım olsaydı, 

Qurban ollam qəbrinə. 

 

Mən aĢiqəm lilinə, 

Araz axır lili nə? 

Mənə bir can,- desəydi, 

Qurban ollam dilinə. 

 

Əzizinəm, üzəndə, 

Sona göldə üzəndə. 

Ömür zəhərə dönür, 

Yar özünü üzəndə. 

 

Əzizinəm, ələndi, 

YaxĢı pisdən ələndi. 

Mən özümü öldürsəm, 

Yar heç bunu biləndi?! 

 

Əzizinəm, bu yana, 

Köçdüm gəldim bu yana. 

Məni dərdə salanı, 

Görüm qana boyana. 
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Əzizinəm, yada mən, 

Çox gözələm yada mən. 

Bu sevgidən əl çəksin, 

Ya sevgilim, ya da mən. 

 

Əzizinəm, a gözəl, 

Yaranıbsan nə gözəl? 

Əl çəkərmi de, səndən, 

Toxunsaydı bu göz, əl. 
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