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ÖN SÖZ
ÖMÜRDƏN YARPAQLAR DÜŞÜR
İnsan ömrü bir ağacdır və illər keçdikcə bu ağac
yaşa dolur, yarpaqlar düşür, gövdəsi, budaqları quruyur.
Amma, bu ağacın kökü dərinlikdədir, torpaq o kökü
qoruyur. Və insan bu dünyadan köçəndə unudulmur, onun
kökü xoş əməllərdir, həyatda qoyduğu gözəl, xeyirxah işlərdir. Şeirimizdə bu müqayisəyə dəfələrlə təsadüf etmişik,
amma, hər şair insan ömrü-ağac müqayisəsini orijinal
ifadə üsulları ilə, təcəssüm etməyə çalışıb. Ümumiyyətlə,
epiqonçuluqdan, özgələrinin fikirlərini, şeirdə istədikləri
bədii təsvir vasitələrini təkrar etməkdən uzaq olan şairlər,
daha çox uğur qazanırlar.
İmişlidə yaşayan, illər boyu bir həkim kimi yüzlərlə,
minlərlə xəstələrə şəfa verən Məhəmməd Bəylər Aranlı
indiyə qədər çap etdirdiyi beş kitabında da çalışıb ki, öz
könül duyğularını oxuculara ünvanlasın. O, həkimdir, amma, özü də xəstədir-şeir xəstəsi. Həkimin sağaltdığı xəstə
həyata qayıdır, şeirin xəstəsi isə, ömrü boyu sağalmır,
daim şeirin onu yoluxdurduğu bu xəstəliklə yaşayır,
amma, bu xəstəlik qorxulu deyil, insanı daxilən saf, təmiz
duyğularla əhatə edir. Məhəmməd Bəylər Aranlı da,
şeirlərində o saflığı yaşadan şairlərdəndir.
Bax Araza, alov yağır, od yağır,
Gur suları heç durulmur, qan axır.
Köklənibdi sinən üstə kaman hey,
Sənə qurban mən əsgərin, Vətən hey!
O Naxçıvan, o Astara, o Mərənd,
Övladların biri igid, biri mərd.
Döşlərindən süd vermisən, mənə sən,
Haqq-sayını itirmərəm, Vətən mən!
Oğulların Dədə Qorqud, Xətai,
Babəklərin, Nəbilərin yox tayı.
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Qoy yolunda şəhid olum, verim can,
Sən Günəşsən, mən bir şölən-Azərbaycan!
Niyə bu şeirdən başladım? Çünki, Vətən sevgisi
bütün sevgilərin ali hisslərin hamısından üstündür. Məhəmməd Bəylər Aranlının bu şeiri də, onun Vətən məhəbbətindən doğub. Biz onun yeni şeirlər kitabında doğulduğu
kəndlə, yaşadığı Aran bölgəsi ilə bağlı şeirlər görmədik,
yəqin ki, bundan öncəki şeirlər kitablarında belə şeirlər
olub. Ancaq “Vətən” şeiri o boşluğu doldurur.
Məhəmməd Bəylər Aranlı ürək şairidir, yəni ürəyindən nə keçirsə, hansı duyğular onu yazmağa vadar
edirsə, ürəyinə xəyanət etmir, dərhal o hissləri şeirə
çevirir. O, ilk növbədə, oxucularla ünsiyyətə tələsir, sanki
öz ürəyində keçən hisslərin, duyğuların, oxucuların ürəyində necə əks-səda verəcəyinə inanır.
Ömür bir nəğmədir, notu müxtəlif,
Köklənib gah zilin, gah bəmin üstə.
Hikməti dərindi, anları lətif,
Ayından, ilindən sən möhlət istə.
Yazılar üst-üstə varaq-varaqdı,
Hər sətri bir dastan, böyük nağıldı.
Küləklər sovurub, dağım-dağımdı,
Verdiyi hər bəhrə öyüd-ağıldı.
Bu misralar həyatın şirinliyini, acılığını dadmış,
ömründə elə güman edirik, çox sınaqlardan keçmiş bir
insanın gəldiyi qənaətlərdi. Və onun taleyi yaşadığı məmləkətin taleyindən ayrılmazdı. Hamımız kimi, Məhəmməd
Bəylər Aranlı da, Azərbaycanın bu otuz-otuz beş ildə
keçdiyi yolun mənzərəsinə, ictimai-siyasi həyatına, Qarabağda baş verən olaylara, maddi və mənəvi sarsıntılara
yaxşı bələddir. O da xalqın bir nümayəndəsidir və Azərbaycana gələn bəlalar onu da, sarsıdıb, müstəqilliyimizin
gətirdiyi yeni həyat tərzi, azadlıq onu da sevindirib.
“Ulu türk”, “İgid əsgər”, “Qarabağ”, “Vəhdət” və
digər şeirlərində, Məhəmməd Bəylər Aranlı bir
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vətənpərvər şair kimi öz sözünü deyir. Böyük inamla yazır
ki:
Çəkilsin göylərə, daransın hissim,
Bürüsün aləmi alovum, tüstüm.
Şuşaya boylansın həsrətim, hisim,
Suvar al qanımla Vətən torpağın,
Yaz gələcək nəslə, Vətən növrağın!
Məhəmməd Bəylər Aranlının dünya silsiləsindən
olan şeirləri də, onun təkcə fərdi yaşantıları deyil, həm də,
daha geniş miqyasda düşüncələrini əhatə edir.
Onun fikrincə, dünya təzadlarla doludur:
“Acı xəbərlərlə sökülür hər dan,
Dünya təzadlardan doymayıb ancaq”
Amma, dünyanı yaşadan insanların xeyirxah əməlləridir. Nə qədər ki, dünyada belə insanlar yaşayır, o zaman
gözəldi dünya. Amma, pisliklər, rəzil əməllər də, unudulmur, ürəkdə yaraya çevrilir. Bu təzadlar dünya yaranandan mövcuddur.
Məhəmməd Bəylər Aranlı bütün şeirlərini hecada
yazır. Qoşmaları daha çoxdur və hər qoşmada fikrini obrazlı ifadə etməyə çalışır. Özü də bu qoşmaların əksəriyyəti sevgi mövzusundadır. O, yaşadığı, duyduğu sevgi hisslərini şeir dili ilə özünəməxsus şəkildə təqdim etməyə can
atır. Yaşı altmışı keçsə də, görünür, o hissləri, o duyğuları,
unudulmaz sevgi anlarını unutmayıb. Ömrün payızında
belə bir sevgiyə həsəd çəkmək olar. Nədir sevgi? Onun
fikrincə, sevgi insanı qocalmağa qoymayan ən ali, ən
müqəddəs bir duyğudur. Sevgisiz yaşamaq, yaşamamaq
deməkdir. Hissiz, duyğusuz adamda nə sevgi ola bilər?
Sevgi alovlu köynəkdir...və ömrün boyu o köynəyin
alovuna dözməlisən. Dünyada hansı bəlaya düşsən, o
bəladan öz ağlınla çıxarsan, amma, sevgi alovundan, sevgi
bəlasından çıxmağı düşünmə.

5

Məhəmməd Bəylər Aranlı
Dağılıb tellərin yanağa, üzə,
Gəl çıxaq gəzmyə, laləli düzə.
Qorxuram, gələsən bədnəzər gözə,
Gül-çiçək olsa da, həm sağın, solun,
Mən sənin olaram bir qara qulun.
Sevgidə qul olmaq...Bizim klassik şeirlərdən gələn
bir ənənədir. Sevgi yolunda qul olmaq şərəfdir. Məhəmməd Bəylər Aranlının sevgi şeirlərində lirik qəhrəmanın
yaşanılan və indi də davam edən “tərcümeyi-halı” ilə qarşılaşırıq.
“Ümidini vermə yelə, ay insafsız, insaf elə”-deyəndə
də, bu sevgidəki hicrana inanırsan. İnanırsan ki:
“Sevənlər yanında Məcnun, qul oldum,
Mən belə qismətə çox şükür dedim”
Məhəmməd Bəylər Aranlıya daha gözəl şeirlər yazmağı arzulamaqla, sözümüzü bitiririk.
Vaqif Yusifli
Filologiya emləri doktoru
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MƏHƏBBƏTİN BAŞI QARLI UCA DAĞ
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DÜZDÜMÜ
Vücudun gülüstan, atəş, yaraşıq,
Yanağın gül-çiçək, baxışın işıq.
Yandı alovunda ötən hər aşiq,
Qəsdin can almaqdı, düzdü, düzdümü?
Nazın, bu naz-qəmzən canımı aldı,
Hissim sinən üstə yurd-yuva saldı.
Siyah tellərində baxışım qaldı,
Qəsdin can almaqdı, düzdü, düzdümü?
Ovsunlu mələksən, atəşli-odlu,
Buxağın, yanağın təravət dolu.
Taleyin işıqlı bir ulduz yolu.
Qəsdin can almaqdı, düzdü, düzdümü?
Bəylər dərd içində, fikir içində,
Sən isə, bir şeyda bülbül səsində.
Boylanıb baxırsan uşaq sinində,
Qəsdin can almaqdı, düzdü, düzdümü?
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ASILI QALDI
Oturdum yerimdə, kal nəfəs dərib,
Açdım əllərimi sənə, sən fəqət.
Şəninə söylədim bir neçə tərif,
Vücudun canımı odlara saldı,
Nəfsim gözlərindən asılı qaldı.
Çəkdin ruhumu sən, çəkdin göylərə,
Yandı baxışından, sinəm, dağ, dərə.
Kövrəldi ürəyim, oldu bir tərə,
Vücudun canımı odlara saldı,
Nəfsim sözlərindən asılı qaldı.
Olmusan əlçatmaz, sirli bir qala,
Gəldi bu qəlbimə, gəldi min bəla.
Nəyimə gərəkdi, boş orman, tala,
Vücudun canımı odlara saldı,
Nəfsim əllərindən asılı qaldı.
Bəylərəm, vuruldum çiçəyə gülə,
Bürünüb pərquya, bürünüb tülə.
Yandım bu atəşdən, döndüm bülbülə,
Vücudun canımı odlara saldı,
Nəfsim tellərindən asılı qaldı.
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SÜZGÜN GÖZLƏRİN
Aldı ixtiyarı, aldı əlimdən,
O şirin, o şəkər süzgün gözlərin.
Naz etdi, söz atdı, tutdu dilimdən,
O şirin, o şəkər süzgün gözlərin.
Xəyalın fikrimi apardı göyə,
Bütün varlığımı can deyə-deyə.
Böldü ürəyimi,böldü ikiyə,
O şirin, o şəkər, süzgün gözlərin.
Yas tutub ağlayır, özünü, məni,
Qarşıdan hər gələn zülmət gecəni.
Şirin xatirəli olub, keçəni,
O şirin, o şəkər süzgün gözlərin.
Ayıra bilmirsən, əyrini düzdən,
Saxtalıq oxunur, baxışdan, gözdən.
Könlümü oxuyur, oxuyur, üzdən,
O şirin, o şəkər, süzgün gözlərin.
Ovsunun ovsundu, kəməndin kəmənd,
Mindiyin köhlənin səmənddir, səmənd.
Nəyinə gərəkdir, bu insaf, bu and?
O şirin, o şəkər, süzgün gözlərin.
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YOX-YOX DEYİRSƏN
Könlünü buz alıb, qəlbini şaxta,
Mənim istəyimə yox-yox, deyirsən.
Sevirəm söhbətin saxtadan-saxta.
Mənim istəyimə yox-yox deyirsən.
Vaxt baxmır, heç nəyə, ömürə-günə.
Çəkilmə bu qədər, dalana-tinə.
Hicrana gərmisən, çoxdadır sinə,
Mənim istəyimə yox-yox deyirsən.
Hərdən nazlanırsan, girisən dona,
Olursan gözümdə, yaşılbaş sona.
Qiymət verməyirsən, zamana-ana.
Mənim istəyimə yox-yox deyirsən.
A zalım balası, bir insaf elə,
Odlanan ürəyim qoy gəlsin dilə.
Uzadıb görüşü hey ildən-ilə,
Mənim istəyimə yox-yox deyirsən.
Bəylər dərd içində itib batıbdır,
Ayılmır yuxudan sanki, yatıbdır.
Hicran sinəm üstə yataq salıbdır,
Mənim istəyimə yox-yox deyirsən.
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SƏN SORUŞ HALIMI
Düşmürsən ağızdan, düşmürsən dildən,
Yanağın seçilmir, çiçəkdən güldən.
Sən soruş halımı şeyda bülbüldən,
Çarşaba bürünüb ötmə yanımdan,
Od axır qəlbimin damarlarından.
İnciyib özümdən, olmuşam küskün,
Taqətim tükənib, üzgünəm, üzgün.
De görüm, nədəndir, kimdəndir qorxun?
Qəm-kədər yapışıb, tutub canımdan,
Gəl soruş, halımı vaxtdan, anımdan.
Aç söylə, qəlbinin dərdini mənə,
Yaraşmır bədbinlik, yaraşmır sənə.
Ömrü əldən alır, boş söhbət, tənə,
Keçdim bu sevdama şöhrət-şanımdan,
Çarşaba bürünüb, ötmə yanımdan...
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BİR ÜMMANSAN
Sonsuz bir ümmansan, ləpə dalğalı,
Sahilin qızılı balıqqulağı.
Əlində tutduğun şamı, çırağı,
Soyuq otağıma gəl, gətir qızdır.
Lətif təravətlə ötüb keçirsən,
Hərdən oğurlanıb, hərdən itirsən.
Şirin yalanlara and da içirsən,
Umub istədiyim bir quru nazdır.
Qəlbimi baxışın, sözün çalıbdı,
Əllərim havadan asılı qalıbdı.
Mənə, öz quluna olan olubdur,
Deyirsən bu əzab, azdanda azdır.
Fəsillər dəyişib, illər ötübdü,
Əzabım içimdə damar atıbdır.
Alovum göylərə ərşə çatıbdır,
Çoxda ki, çöllərdə, bahardır, yazdır.
Aranlıyam, çiçək açdı diləyim,
Qızıldandı, könül evim, dirəyim.
Arzulardan qüvvət alan ürəyim,
Şirin xəyalların əlində sazdır.
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BİLƏSƏN
Ürəyim çiçəkli tala ormanı,
Gəl yıxıl içinə, boylanım sənə.
Kipriyin ox, neştər, qaşların kaman,
Onu öz yayından geri çəksənə.
Durub qənşərimdə, durub camalın,
O şux təravətin, dərin kamilin.
Püstə dodaqların şəkərim, balım,
Nabatdan, o qənddən mənə versənə!
Yenə çəkilmisən, küncə-bucağa,
Xəyalın gözümdə dönübdür dağa.
Gəlmişəm, gəzdiytin, sevdiyin bağa,
Yolları uçulub, yolun tiksənə.
Bəylər bu möhnətdən qocaldı, getdi,
Gəncliyi uzaqdı, gözündən itdi.
Dadına ümidi, gümanı yetdi,
Qayğısın, izzətin barı bilsənə...
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GÖZLƏRİ PİYALƏ
Çəkmisən yuxumu, çəkmisən ərşə,
Gözləri piyalə a gözəl-göyçək.
Dalıb xəyallara, girrəm qoynuna,
Gözləri piyalə, a gözəl-göyçək.
Məst olub getmişəm, özüm-özümdən,
Rəhm elə, dolanma, bu qədər gendən.
Ürəyim ayrılmır, ayrılmır səndən,
Gözləri piyalə, a gözəl-göyçək.
Yollarda yorulub, tənha qalmışam,
Bir quru salama möhtac olmuşam.
Qönçə gül ətrinlə nəfəs almışam,
Gözləri piyalə, a gözəl-göyçək.
Keçirsən yanımdan yad adam kimi,
Unutma, qəlbimin sənsən hakimi.
Cavabsız qoymusan etdiyim himi,
Gözləri piyalə, a gözəl-göyçək.
Aranlı dərd əhli, dərdinə qurban,
Sənindi bu çöllər, çiçəkli bağlar.
Gəl elə, gəl elə dərdimə dərman,
Gözləri piyalə, a gözəl-göyçək.
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İSTƏSƏN
Qəlbimə od saldı pərişan telin,
Qəlbimi alıbdı o şirin dilin.
Nəğməylə büsatla ötüşsün ilin,
Gül-çiçək olsa da, həm sağın, solun,
İstəsən olaram, olaram qulun.
Dağılıb tellrin yanağa, üzə,
Bir çıxaq gəzməyə, laləli düzə.
Qorxuram, gələsən bədnəzər gözə,
Gül-çiçək olsa da, həm sağın, solun,
İstəsən olaram, olaram qulun.
İncədən incəsən, bənövşə kimi,
Anlaya bilmədin etdiyim himi.
Ürəyim yelkəndi, xəyalım gəmi,
Gül-çiçək olsa da, həm sağın, solun,
İstəsən olaram, olaram qulun.
Bir quru, bir şirin sözə möhtacam,
Möhnətdən yorulan dilənçi, acam.
Alovun qoynunda qızaran sacam,
Gül-çiçək olsa da, həm sağın, solun,
İstəsən olaram, olaram qulun.
Toylu büsatlıdır bu dünya, cahan,
İsti bir təndirdir, bu vücudum, can.
İllərə bərabər gözlədiyim an,
Gül-çiçək olsa da, həm sağın, solun,
İstəsən olaram, olaram qulun.
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Yaşın sürəti də, işıq sürətdə,
Duyğular oxunar üzdə, surətdə.
Söylə, nə tapmısan, dərddə, möhnətdə,
Gül-çiçək olsa da, həm sağın, solun,
İstəsən olaram, olaram qulun.
Aranlı düz olub, dosta, əğyara,
Veribdir canını, dilbərə, yara.
Dərdi eşq dərdidir, gəl, elə çara,
Gül-çiçək olsa da, həm sağın, solun,
İstəsən olaram, olaram qulun.
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OLSUN
Səhər şəfəqində, nurla, işıqla,
Məni yad etməyin mübarək olsun.
Şirin təbəssümlə, ürkək baxışla,
Məni yad etməyin mübarək olsun.
Kədərli dayanma, bəzən-düzən sən.
Şehli güllərdən də, özün göyçəksən.
Axtarıb tapdığın elə mənəm, mən.
Məni yad etməyin mübarək olsun.
Düşmüşəm yatağa, dərdim bilinmir,
Könlüm qəm içində, qızmır, isinmir.
Xəyalım göylərdən, ruhuma girmir,
Məni yad etməyin mübarək olsun.
Ömrü kül elədim, sovurdum göyə,
İndisə möhtacam xoş səsə, küyə.
Ürəyim bir uçuq viranə dəyə,
Məni yad etməyin mübarək olsun.
Aranlı yuxuya gedib, yatıbdır,
Gəmisi dəryada itib-batıbdır.
Qazancı məhəbbət, bir quru addır,
Məni yad etməyin mübarək olsun.
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QURBAN OLUM
Süzgün camal, parıldayan,
Gözlərinə qurban olum.
Zülfü şahmar, qonur ala,
Gözlərinə qurban olum.
Əhvalımı gizli soran,
Qəlb evinə əsdi boran.
Bağrım başın dələn, yaran,
Gözlərinə qurban olum.
Hərdən-birdən qəsd eyləyən,
Ovsunlayıb məst eyləyən.
Ürəyimi süst eyləyən,
Gözlərinə qurban olum.
Aranlını xəstə salan,
Sinəsində gözü qalan.
Baxışları şimşək olan,
Gözlərinə qurban olum.
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İLK SEVDA
Gözlərin, ləblərin şeir mətini,
Axtarıb gəzirsən səadətini.
Bölməyə kimsə yox, məhəbbətini,
Peşmanı olduğun ilk sevdan üçün.
Gəz-gəz, sinəm üstə, gəl gir qəlbimə,
Toxunma könlümə, dəymə xətrimə.
Söykən baş daşıma, sığın qəbrimə,
Peşmanı olduğun ilk sevdan üçün.
Qaytar Aranlının qaytar gücünü,
Qılıncdan itidir sözün düzünü.
Leyli ol, Məcnuna göstər özünü,
Peşmanı olduğun ilk sevdan üçün.
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YAŞA ÜRƏKLƏRDƏ
Ürkək baxışların, ala gözlərin,
Məhəbbət haraylı sarı simlərin,
Bülbül tək avazın qala sözlərin.
Yaşa ürəklərdə, şirin dillərdə,
Sənsiz darıxmışdım ötən illərdə.
Sədaqət andına pərvanə, şam ol,
Bağrımın üstündən sal cığırlı yol.
Şıltaq şəlalə tək, gah boşal, gah dol,
Yaşa ürəklərdə, şirin dillərdə.
Sənsiz darıxmışdım ötən illərdə.
Ayın oxşarısan, ulduzun özü,
Axar şəlalənin, çeşmənin gözü,
Alıb varlığımı ovsunun sözün,
Yaşa ürəklərdə, şirin dillərdə.
Sənsiz darıxmışdım ötən illərdə.
Bəylər od-alovlu canan xəstəsi,
Yazıb yaratdığı çiçək dəstəsi.
Yayılıb aləmə səadət səsi,
Yaşa ürəklərdə, şirin dillərdə,
Sənsiz darıxmışdım ötən illərdə.
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OLDUN
“Sus”-deyib, sakitcə səsimi aldın,
Yanan ürəyimi alova saldın.
Göylərə göz dikib, xəyala daldın,
Axan şəlaləyə yar-yoldaş oldun,
Sevən ürəyimdə gizlicə qaldın.
Axtardın eşqini yeni nəfəslə,
Qayıtdın özünə yeni həvəslə.
Bayatı oxuyub, avazla, səslə,
Axan şəlaləyə yar-yoldaş oldun,
Sevən ürəyimdə gizlicə qaldın.
Bəxtəvər, bəxtinə yar məni seçdin,
Ağrılı illəri beləcə keçdin.
Bəylərin ürəyin oxladın, deşdin,
Axan şəlaləyə yar-yoldaş oldun,
Sevən ürəyimdə gizlicə qaldın.
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AXTAR
Gözlərin yol çəkir, gözünə qurban,
Sevən ürəyimi soraqla, axtar.
Alovda, atəşdə, yandım a canan,
Külümü küllükdə çıraqla axtar.
Bəxtəvər anları çox verdik bada,
Gəldi qulağıma göylərdən səda.
Yolunda can verib ölməyə şadam,
Anda sədaqəti varaqla, axtar.
Gəl tök ətəyindən inadı, daşı,
Ol könül evimin yarı, yoldaşı.
Kipriyim ucundan tökülən yaşı,
Qara tellərində daraqla, axtar.
Bəyləri özünün bilməyin üçün,
Qəlbini ikiyə bölməyin üçün,
Xəlvəti görüşə gəlməyin üçün,
Özündə inamı soraqla, axtar,
Külümü küllükdə çıraqla axtar!!
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ÜZÜ XOŞ GÜNLƏRƏ
Kipriyin tuşlanmış nizə kamandır,
Əl saxla, tələsmə,atma, amandır.
Halın xarab olub,halın yamandır,
Sevgi atəşindən söndürüm səni,
Üzü xoş günlərə döndərim səni.
Qol-qola girmisən, çiçəklə, güllə,
Halımı sorursan, ötəri dillə,
Taleyə daş atma, bəxtinə şillə,
Sevgi atəşindən söndürüm səni,
Üzü xoş günlərə döndərim səni.
Saxla əllərində işvəni-nazı,
Qaytar tellərinə baharı, yazı,
Oxunmur alnında yazılan yazı,
Sevgi atəşindən söndürüm səni,
Üzü xoş günlərə döndərim səni.
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DOLA BOYNUMA
Dil verdim nəğməyə, dil verdim sözə,
Gəl gir ürəyimə, gəl gir qoynuma.
Bu işvə bu nazla gəlməmiş gözə,
Gəl gir ürəyimə, gəl gir qoynuma,
Dola qollarını, dola boynuma.
Şirin xatirələr payım, qismətim,
Eşqə sədaqətim, andım, ismətim.
O sənli günlərim, sözüm-söhbətim,
Gəl gir ürəyimə, gəl gir qoynuma,
Dola qollarını, dola boynuma.
Ağladın, ağladım, yandım kor oldum,
Keçdiyin yollarda işıq,nur oldum.
Özüm öz içimdə alov, qor oldum.
Gəl gir ürəyimə, gəl gir qoynuma,
Dola qollarını, dola boynuma.
Çəkdi ürəyimi, çəkdin qəlbimi,
Arabir “hə”-deyib, aldın səbrimi.
Bir bax, alovlara atırsan, kimi?!
Gəl gir ürəyimə, gəl gir qoynuma,
Dola qollarını, dola boynuma.
Bəyləri yatağa saldı inadın,
Köksünə yazıldı ünvanın, adın.
Aldığı busənin unutmaz dadın,
Gəl gir ürəyimə, gəl gir qoynuma,
Dola qollarını, dola boynuma.
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GƏL MƏNİ YOXLA
Düşmüşəm könlündən, qəlbindən uzaq,
Gəl, ay vəfasızım, gəl məni yoxla.
Verdiyin vədədən çıxmayır soraq,
Bir məni soraqla, qəlbimi oxla,
Gəl, ay vəfasızım, gəl məni yoxla.
Keçilən yol, cığır,hey düşür yada,
Düşmüşəm içimdə alova, oda.
Olmusan əlçamaz göy, yaşıl ada,
Bir məni soraqla, qəlbimi oxla,
Gəl, ay vəfasızım, gəl məni yoxla.
Xəstəyəm, gəzməyə taqətim yoxdur,
Yarım, yar-yoldaşım həsrətdir, oddur.
Ürəyim dediyin vurduğun ovdur,
Bir məni soraqla, qəlbimi oxla,
Gəl, ay vəfasızım, gəl məni yoxla.
Bəyləri çöllərə salıb hicran-qəm,
Pozulur əhvalı hər an, dəbədəm.
Çöhrəsi, yanağı, gözü yaşlı nəm,
Bir məni soraqla, qəlbimi oxla,
Gəl, ay vəfasızım, gəl məni yoxla.
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TOY
Toy düyün var, bu ormanda,obada,
Hanı burda söz deyən kəs, tamada?!
Qovurmanı qızardıblar tavada,
Saqi, götür,badə qaldır, söz desən,
Ürəyimə qovuşmağa döz desən!
Toy vaxtını ucuz tutma, demə dərs,
Atılıb düşmə çox, etmə bəhsə-bəhs.
Şirin sözdən, məsləhətdən küsən kəs,
Deyəcəyin söz-söhbəti düz desən,
Ürəyimə qovuşmağa döz desən!
Həmdəmimdir soyuq bulaq, göy meşə,
Gərəklidir, sənət, təhsil, hər peşə.
Qarışmasın ağrı-acı, iş-işə,
Yarın xəlvət könlünü al, üz desən,
Ürəyimə qovuşmağa döz desən!
Mənzil uzaq, yol qorxulu gecədir,
Gözlərimdə uca dağlar təpədir.
Döşəmələr palaz, xalça, gəbədir,
Tamadaya ta yubanma, süz desən,
Ürəyimə qovuşmağa döz desən!
Bəylər, yatma, yatmaq vaxtı deyildir,
“Segah", "Zabul” ömrə, günə xeyirdir.
Bəy oğlanın bər-bəzəyi şeirdir,
Qəlbim yanır, gətirsinlər, buz desən,
Ürəyimə qovuşmağa döz desən!
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DÖNMÜSƏN
Çəkilib göylərə, çəkilib ərşə,
Sayrışan ulduza, Aya dönmüsən.
Salıb aşiqini bəlaya, oda,
Kükrəyən, hayqıran çaya dönmüsən.
Könlüm xəyalınla oyanıb, yatmır,
Anda sədaqətin unutmur, atmır.
Can qoyub yolunda, əhdinə çatmır,
Sən lətif nemətə, paya dönmüsən.
Yarışa girmisən, Günəşlə, Ayla,
Pərquya bürünmüş bədənlə,canla.
Yarışa girmisən vaxtla, zamanla,
Sıxılmış kamana, yaya dönmüsən.
Bəylər intizardan düşübdür xəstə,
Qonağı, qarası dəstəbədəstə.
Dərd-sərin toplayıb, yığıb üst-üstə,
Xoş sədalı günə, haya dönmüsən!!
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GÖSTƏR AŞİQİNƏ
Dərdimin üstünə dərd qoyan gözəl,
Uzanıb telinə, səmtinə min əl.
Yıxılıb ölmüşəm, üstümə tez gəl,
Pərişan qəlbimin bağ-bağatı ol,
Göstər aşiqinə doğru-düzgün yol.
Durmusan üstündə dediyin sözün,
Qəlbinin nurundan görünmür üzün.
Dağılıb fikirin, yol çəkir gözün,
Tellərin yayılıb çiyninə sağ-sol,
Göstər aşiqinə doru-düzgün yol.
Tamarzı qalmışam işığa, nura,
Eşqə-məhəbbətə, alova, qora.
Divanə Məcnunu tap, axtar, ara,
Həsrəti, gümanı, arzusu bol-bol,
Göstər aşiqinə doğru-düzgün yol.
Bəylər xəyallarda yaşayar, qalar,
Leyliyə yaraşan əhli-dərd olar.
Fikirdən saralar, fikirdən solar,
Keçdiyi cığırı tutmaz tikan, kol,
Göstər aşiqinə doğru-düzgün yol.

29

Məhəmməd Bəylər Aranlı
BƏXT ULDUZUM
Dəryalardan keçən zaman,
Yelkənində qəm daşıma.
Ayrılığa vermə aman,
Bəxt ulduzum, çıx qarşıma.
Yuxum ərşə çəkilibdi,
Eşq sarayım sökülübdü.
Canıma od tökülübdü,
Bəxt ulduzum, çıx qarşıma.
Ürək daha sözə baxmır,
Kür quruyub, Araz axmır.
Qız-gəlinlər kəmər taxmır,
Bəxt ulduzum çıx qarşıma.
Göydə buludlar xəyaldır,
Sənsiz hər yan, sanki, laldır.
Eşqim, məni göyə qaldır,
Bəxt ulduzum çıx qarşıma.
Tut əlimdən qoşa gedək,
Gəl, gözəlliyi seyr edək.
Yarım hanı, qalmışam tək,
Bəxt ulduzum çıx qarşıma.
İncimişəm dostdan, yaddan,
Keçirəm atəşdən, oddan.
Çıxar məni qaranlıqdan,
Bəxt ulduzum, çıx qarşıma.
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QƏRARA GƏLDİM
Dolanıb, dolanıb gəzdim gülşəni,
Göz yaşım süzüldü, ərşə yüksəldim.
Kimdir mənim qədər arayan səni?
Yolunda ölməyə qərara gəldim.
Üz tutub Xudaya, üz tutub göyə,
Yalvarıb Tanrıya kömək istədim.
Keçib dəryalardan, gəldim köməyə,
Odda- alovlarda yanıb bərkidim.
Baxışın nur-işıq, gözlərin dərya,
Yandırdın qəlbimi hicranın ilə.
Camalın oxşayır ulduza-Aya,
Nədir istədiyin, ay gözəl, söylə.
Könlüm hər baxışa açılan deyil,
Hicranın odunda yanıb-bitibdi.
Yatmısan, nə vaxtdı, bir oyan, ayıl,
Keçdiyin yollarda tikan bitibdir.
Ölüb yanmalıyam sevgi yolunda,
Sümüyüm torpaqda itənə qədər.
Məzara gəl, salla, məni qolunda,
Utansın işindən ayrılıq, kədər.
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BİLMİRƏM
Həsrətin köz olub, yandırır məni,
Od düşüb yerimə, yata bilmirəm.
Xəyalım yad edir, dumanı-çəni,
Hissimi başımdan ata bilmirəm.
Arzular gül açıb, çiçəyə dönüb,
Ümidim təzətər ləçəyə qonub.
Fikirlər başımda alışıb, sönüb,
Sevgiyə, vüsala çata bilmirəm.
Zaman keçib, gün adlayıbdı xeyli,
Ömür yaşdan, yaş ömürdən güleyli.
Bu eşq üçün, oldum dəli, tüfeyli,
Ayları illərə sata bilmirəm.
Aranlı, burulub yolu adlama,
Sinəmə dağ çəkib qəlbi dağlama.
Məzarım üstündə gəlib ağlama,
Od düşüb yerimə yata bilmirəm.
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HƏSRƏT
Gəl, qəribsəmişəm varlığın üçün,
Yoxluğun sinəmdə asılı qalıb.
Gücüm yox, aparım qəlbimin köçün,
Qəlbimi əlinə bir həsrət alıb.
Gəl, o toy-büsatlı günlərə baxaq,
Günlərin içindən günləri seçək.
Gur şəlalə kimi kükrəyək, axaq,
Ömür yollarını bir yerdə keçək.
Həsrət həsrət olsun, biz də, biz olaq,
Kədərin bağrına küt yara vuraq.
Sevgidən məst olub, bir nəfəs alaq,
illərin verdiyi möhnəti yaraq.
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TAMARZI QALDIM
Ömrümü vermişəm əsən yellərə,
Hüsnü-camalından xoş soraq aldım.
Əllərim çatmadı qara tellərə,
Vüsal anlarına tamarzı qaldım.
Düşmüşəm sazaqlı borana, çənə,
Deyirsən yanında yer elə mənə.
Gəl, verim canımı qurbandır sənə,
Vüsal anlarına tamarzı qaldım.
Bəxtindən hey küsdün, həm də incidin,
Naz qəmzə elədin, and-aman etdin.
Qəlbimə ox vurub, yanımdan keçdin,
Vüsal anlarına tamarzı qaldım.
Hissimlə oynadın, insafsız, necə,
Yolunu gözlədim, hər səhər, gecə.
Ümidi, gümanı döndərdin heçə,
Vüsal anlarına tamarzı qaldım.
Vurmusan dilimə sanki, bir kilid,
Yanan ürəyimi gəl, ovut,kirit.
Üstümə tökdüyün buz qarı ərit,
Vüsal anlarına tamarzı qaldım.
Bəyləri çöllərə, dillərə saldın,
Diriykən, canını əlindən aldın.
Bir mələk donunda görünməz oldun,
Vüsal anlarına tamarzı qaldım.
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SƏNİ SORAQLADIM
Başbaşa dayanan qoşa dağlardan,
Kükrəyib çağlayan göy dalğalardan.
Sahilə uzanan kürən yallardan,
Səni soraqladım, dedilər yoxdu.
Qəlbimə od salan çiçəkdən, güldən,
Ağzımda od tutub alışan dildən.
Sığalsız, daraqsız pərişan teldən,
Səni soraqladım, dedilər yoxdu.
Çiçəklər üstündə jalədi, şehdi,
Sinəmə çırpılan buz kimi mehdi.
Bəylərin gəzdiyi mahaldı, eldi,
Səni soraqladım, dedilər yoxdu.
Gözlərim qaraldı, gümanım itdi,
Nəfəsim kəsildi, tükəndi, bitdi.
Ruhumun harayı köməyə yetdi,
Səni soraqladım, dedilər yoxdu.
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QƏLBİNLƏ QALAR
Köçsəm bu dünyadan vədəsiz, vaxtsız,
Verərəm qəlbimi, qəlbinlə qalar.
Uzaq səfərlərə çıxası olsam,
Verərəm qəlbimi, qəlbinlə qalar.
Qürbətdə yaşasam, zülmətdə qalsam,
Butaykən, budaqda saralsam, solsam.
Dodağım susuzdan partlasa, yansam,
Verərəm qəlbimi, qəlbinlə qalar.
Tapmasam özümə bir rəfiq sirdaş,
Tutaram ruhumu, qəlbimi yoldaş.
Pozulsa ilqarım, korlansa yaddaş,
Verərəm qəlbimi, qəlbinlə qalar.
Bəylər bir əfsanə, sözü bir nağıl,
Vəsfinə söz tapmır, a zalım, ayıl.
Nəyinə gərəkdi bu qonaq, bu xıl?!
Verərəm qəlbimi, qəlbinlə qalar.

36

Ömürdən düşən yarpaqlar
ƏLİNİ SAXLA
Əllərim açılıb göylərə tərəf,
Çarəsiz ovunam, əlini saxla.
Mənəm tuşladığın atdığın hədəf,
Vurma, öz ovunam, əlini saxla.
Toxun ürəyimə, qəlbimi yoxla.
Dediyin sözləri aradım, yozdum,
Səninlə məhəbbət dastanı yazdım.
Yolları çən tutdu, cığırda azdım,
Vurma, öz ovunam, əlini saxla.
Toxun ürəyimə, qəlbimi yoxla.
Gözlərin gözümdə canlanır,yanır,
Hisslərim içimdə bir-bir daranır.
Ürəyim qəlbini özünün sanır,
Vurma, öz ovunam, əlini saxla.
Toxun ürəyimə, qəlbimi yoxla.
Yaram sağalmazdı, dərdim çarəsiz,
Arğıdan-acıdan oldum gərəksiz.
Unum urvalıqda, əlim ələksiz,
Vurma, öz ovunam, əlini saxla.
Toxun ürəyimə, qəlbimi yoxla.
Xəyallar önündə oturub qaldım,
Başımı odlara, bəlaya saldım.
Həsrətdən, möhnətdən divanə oldum,
Vurma, öz ovunam, əlini saxla.
Toxun ürəyimə, qəlbimi yoxla.
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Bəylər xəstən oldu, dərdinə qurban,
Çəkdiyin əzaba, qəminə qurban.
Əkdiyin süsənə, zəminə qurban,
Vurma, öz ovunam, əlini saxla.
Toxun ürəyimə, qəlbimi yoxla.
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ÇƏKİRSƏN
Bu nə duruş, nə görkəmdi, a zalım,
Ürəyimi niyə dara çəkirsən?
Naz-qəmzəli baxışınla sözünlə,
Ürəyimi hara, hara çəkirsən?
Kipriyindən asılıbdı ay- ulduz,
Qərq olubdu işığına çəmən, düz.
Məst olmuşam ətirindən yüzə-yüz,
Ürəyimi hara, hara çəkirsən?
Yayılıbdı yanağına tellərin,
Su çilədi sinəm üstə əllərin.
Ovçu görmüş maralısan ellərin,
Ürəyimi hara, hara çəkirsən?
Aranlını aldı hicran, yordu dərd,
Dostları var, neçə igid, neçə mərd.
Sən zalımsa, qarşısına qoyub şərt,
Ürəyimi hara, hara çəkirsən?
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DİNCƏLDİ İNDİ
Könlümü əlinə almısan, gülüm,
Qəlbimin alovu incəldi indi.
Keçən günlərimi qaytardın geri,
Sızlayan ürəyim dincəldi indi.
Vüsalın hissimi çuğladı, aldı,
Ürəyin qəlbimdən asılı qaldı.
Baxışın yoluma nur, şəfəq saldı,
Sızlayan ürəyim dincəldi indi.
İçində batmısan badam, püstənin,
Ağrısın alaram boyu bəstənin,
Gəlhagəl dövrüdü Bəylər xəstənin,
Sızlayan ürəyim dincəldi indi.
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İZN VER
Hüsnünə baxmaqdan doymayır gözüm,
İzn ver, ruhuna, qəlbinə çöküm.
Könlümü od alıb, qəlbimi alov,
Pərişan tellərə qoy, daraq çəkim.
Sən məni atəşə, alova saldın,
Şirin baxışınla qəlbimi aldın.
Bəs niyə, bu qədər əl çatmaz oldun?!
Pərişan tellərə qoy, daraq çəkim.
Deyirsən küsmüşəm, barışmaram, yox,
Dağlarda bənövşə, yasəmən nə çox.
Qaşların bir kaman, kipriyin bir ox,
Pərişan tellərə qoy, daraq çəkim.
Bəyləri yaşadır anda sədaqət,
Könül verdiyinə sevgi-məhəbbət.
A zalım balası, göstər şücaət,
Pərişan tellərə qoy, daraq çəkim.
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NİGARANAM
Vaxt ötüşdü, zaman keçdi,
Qəlbim səni sevib, seçdi.
Ürəyimi hicran deşdi,
Səbirsizəm, qəlbi qanam,
Əhdimizdən nigaranam.
Bürünmüsən ipək şala,
Göz gəzdirdim izə, yola.
Püşk tulladım sağa-sola,
Səbirsizəm, qəlbi qanam,
Əhdimizdən nigaranam.
Fikir, xəyal içindəyəm,
Küçənizin tinindəyəm.
İstəyirəm sənə dəyəm,
Səbirsizəm, qəlbi qanam,
Əhdimizdən nigaranam.
Kipriyimlə od ələdim,
Yollarına nur çilədim.
Sənə xoşbəxt bəxt dilədim,
Səbirsizəm, qəlbi qanam,
Əhdimizdən nigaranam.
Söz-söhbətin şirin, məzə,
Xara-ipək, geyim təzə.
Eşq evimi gülə bəzə,
Səbirsizəm, qəlbi qanam,
Əhdimizdən nigaranam.
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İNSAF ELƏ
Xatirimə düşdün gülüm,
Yandım, söndüm, qaldı külüm.
Ağızımda yandı dilim,
Ümidimi vermə yelə,
Ay insafsız insaf elə.
Qərinəyə dönüb günüm,
Ərşə qalxıb ahım-ünüm.
Alışmışam, su tök, sönüm,
Ümidimi vermə yelə,
Ay insafsız insaf elə.
Oddan, sudan yaranmışam,
Ocaqlara qalanmışam.
Varlığımdan talanmışam,
Ümidimi vermə yelə,
Ay insafsız insaf elə.
Haqqa qalxıb hayım, səsim,
Yanmaq üçün hicran bəsim.
Səndən özgə yox bir kəsim,
Ümidimi vermə yelə,
Ay insafsız insaf elə.
Uçub qaçan kəpənəyəm,
Eşq yolunda divanəyəm.
Köklədiyin udam-neyəm,
Ümidimi vermə yelə,
Ay insafsız insaf elə.
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EHTİYACIM VAR
Təklənib qaldım zillətdə,
Hər əzabda, əziyyətdə.
Sənin könlün nə niyyətdə?
Ruhuma yağdı yağış, qar,
Bir himə ehtiyacım var.
Ağlayıb nə saral, nə sol,
Adamla doludu, sağ-sol.
Həyat yolunda qıvraq ol,
Ruhuma yağdı yağış, qar,
Bir himə ehtiyacım var.
Dikmisən gözümü gözə,
Nur düşüb, üzündən üzə.
Qonaq gələcəyəm sizə,
Ruhuma yağdı yağış, qar,
Bir himə ehtiyacım var.
Aranlı dərd əhli, biqəm,
Eşqindən həm divanə, dəm.
Bax, görüşə tapanda çəm,
Ruhuma yağdı yağış, qar,
Bir himə ehtiyacım var.
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QİSMƏT
Bəxtimə iki yar, bir övlad düşdü,
Bədnəzər qəlbimi oxladı, deşdi.
Ürəyim odlandı, ciyərim şişdi,
Mən belə qismətə çox şükür dedim.
Haylı-küylü keçdi, gənclik-cavanlıq,
Yolumu çox aldı zülmət-qaranlıq.
Çörək kəsdiyimdən gördüm yamanlıq,
Mən belə qismətə çox şükür dedim.
Əl çatmaz payım var, haqq dərgahında,
Hərə öz hayında, tale payında.
Axtarır özünü taylı-tayında,
Mən belə qismətə çox şükür dedim.
Açılan sabaha çiçək-gül oldum,
Ocaqsız, tüstüsüz yanıb kül oldum.
Sevənlər yanında Məcnun, qul oldum,
Mən belə qismətə çox şükür dedim.
Harayım ünümə yetişməz oldu,
Qəlbim məhəbbətlə alışdı, doldu.
Bitmədi canımın alovu-odu,
Mən belə qismətə çox şükür dedim.
Dəryaların sinəsində yol aldım,
İlhamımın qüdrətindən güc aldım.
Yuxum qaçdı, hey xəyallara daldım,
Mən belə qismətə çox şükür dedim.
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Aranlı at sürdü, zirvələr aşdı,
Qapısın həmişə dostları açdı.
Gözəllik görməyə çəmənə qaçdım,
Mən belə qismətə çox şükür dedim.
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MƏNİ GƏZSƏN
Naz-qəmzənin alovunda alışdım,
Zəncirlədi qollarımı ilk andım.
Keçən günü günlərimdən xoş sandım,
Tellərini küləklərdə əzərsən,
Məni gəzsən, ürəklərdə gəzərsən.
Vaxtından çox əvvəl solası oldum,
Bulud tək boşalıb, dolası oldum.
Leylilər yanında qalası oldum,
Tellərini küləklərdə əzərsən,
Məni gəzsən, ürəklərdə gəzərsən.
Nələr çəkdi bu sevdada gör başım,
Zaman keçib, o yaş deyil, bu yaşım.
Bir arzudu, məhəbbətdi yoldaşım,
Tellərini küləklərdə əzərsən,
Məni gəzsən, ürəklərdə gəzərsən.
Aranlıyam, dünya qədər qocayam,
Bir çeşməyəm, dağ başında ucayam.
Könüllərdə bir ümmanam,bir çayam,
Tellərini küləklərdə əzərsən,
Məni gəzsən, ürəklərdə gəzərsən.
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ƏL ÇATMAZ OLDUN
Əqlimi, hissimi başımdan aldın,
Bitməyən nağıltək yadımda qaldın.
Gülüstan içində xəyala daldın,
Əfsanəyə dönüb, əl çatmaz oldun.
Könlümü uçurub, viranə etdin,
Sonra, həyatımdan sakitcə getdin.
Məgər sən əhdinə beləmi yetdin?!
Əfsanəyə dönüb, əl çatmaz oldun.
Mübarək qədəmin, bəxtin mübarək,
Oturaq çəməndə, bir nəfəs dərək.
Yenədə a zalım, tərpəndin zirək,
Əfsanəyə dönüb, əl çatmaz oldun.
Bəylər söz ustası, Bəylər sənətkar,
Sözləri dərmandı, pozulmaz ilqar.
Məni məhəbbəti eləməmiş car,
Əfsanəyə dönüb, əl çatmaz oldun.
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LAYLA ÇAL
Sinən üstə baş qoymuşam,
Lal olmuşam, mat qalmışam.
Od eşqindən məst olmuşam,
Qəlbimə eləmə zülüm,
Layla çal, layla çal gülüm!
Bağ-bağatda çiçək açıb,
Dan sökülüb, şəfəq saçıb.
Şeyda bülbül küsüb, qaçıb,
Qəlbimə eləmə zülüm,
Layla çal, layla çal gülüm!
Qoy yanında yatım, qalım,
Gül-çiçəyə batım,qalım.
Daha yoxdu qeylü-qalım,
Qəlbimə eləmə zülüm,
Layla çal, layla çal gülüm!
Bədgüman xəyala daldın,
Aranlını dərdə saldın.
Kül olmuşam, közüm qaldı,
Qəlbimə eləmə zülüm,
Layla çal, layla çal gülüm!
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AYRILIQ
Yanağın gül-çiçək, dodağın şəkər,
Gözlərin ay-ulduz, sökülən səhər.
Nəyinə gərəkdir zər-ziba, gövhər?
Ayrılıq çətindir, gəl qurban olum.
Dilim yox səninlə kəlmə kəsməyə,
Halım yox bir daha coşub-əsməyə.
Naz eyləyir gözlər qara vəsməyə,
Ayrılıq çətindir, gəl qurban olum.
Alışır bədənim, od tutub qəlbim,
Gülü soraqlayır bu şair təbim.
Dərdimin dərmanı, mənim həbibim,
Ayrılıq çətindir, gəl qurban olum.
Məhəmməd Aranlı xəstədi, xəstə,
Salmısan yatağa, a boyu bəstə.
Gəlib-gedənlər var, dəstəbədəstə.
Ayrılıq çətindir, gəl qurban olum.
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ÇEŞMƏSƏN
Sanki, içindəsən buludun, çənin,
Dözürəm ərkinə, ədana sənin.
Elə bil kədərdi, yoldaşdı, qəmin,
Ərit qəm yükünü, ərit buzlağı,
Qəlbimin, könlümün çeşmə, bulağı.
Ürəyim dağ çayı, dəryadı, göldür,
Sənsiz ev-eşiyim çılpaqdı, çöldür.
Ya mənə sahib ol, ya məni öldür,
Dünyanın tutulub, kardır qulağı,
Qəlbimin, könlümün çeşmə, bulağı.
Əlimdə tutduğum kamanım, tarım,
Ümid-ümidgahım, dövlətim, varım.
Nə olar gözəlim, sən olsan, yarım,
Ollam gül-çiçəyin yaşıl oylağı,
Qəlbimin, könlümün çeşmə, bulağı.
Cahana gəldik ki, sevək-seçilək,
Gəlmədik əzabla ölək-dirilək.
Məhəbbət bağında çiçəklər əkək,
Girib öz qınına söyləmə, ağı,
Qəlbimin, könlümün çeşmə, bulağı.
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İNAM
Yolunda ölməyə dayandım hazır,
Bəs niyə ürəyin mənə inanmır?!
Xəyalım çəməndə, dumanda azır,
Damarımda qan dayanıb, ta axmır.
Necə oldu, bir zalıma döndün sən?!
Höcətləşdik, gah sən dedin, gah da, mən.
Saçlarıma o hikkədən düşdü dən,
Qəlbim, gözüm sözlərimə ta baxmır.
Yaş ötüşdü gözlərimdə qaldı kam,
Arzularım alovlandı, oldu şam.
İstədim ki, ayrılam, halallaşam,
Dəydi mənə yüz şəbədə, yüz qahmar.
Vermə ömrü nə küləyə, nə yelə,
Xoş avazın yayılıbdı bu elə.
A zalımın zalım qızı, səbr elə,
Daha gedib ömür, yaş sözə baxmır.
Çəmənlər yurdumun nəm xalçasıdır,
Nəqqaşı şairin söz fırçasıdır.
Bəylərin Vətəni gül parçasıdır,
Qəlbim, gözüm sözlərimə ta baxmır.
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QOYNUNDA BATIM
Yanağın qərənfil, buxağın çiçək,
Tanrı bəxtəvəri, göyçəkdən-göyçək.
İzin ver, üzünə baş qoyum yatım,
Çəmənə, çiçəyə qoynunda batım.
Cənnətə bənzəyən qoşa xalın var,
Dilin üstə şirin-şəkər balın var.
Ayaq saxla, gözəl, qoy gəlim çatım,
Çəmənə, çiçəyə qoynunda batım.
Qoyma yaş adlayıb üstündən keçsin,
Eşqin sorağıyla badələr içsin.
Can ver, vüsalına bir kəmənd atım,
Çəmənə, çiçəyə qoynunda batım.
Ömür çox qısadı, qısadan qısa,
Bəylərlə gedirsən bahardan qışa.
Sənsiz günlərimi ömürdən atım,
Çəmənə, çiçəyə qoynunda batım.
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NƏ DEYİM
Yaşın xəbəri yox, gözəlliyindən,
Ötüb keçən ilə, günə nə deyim?
Xəbərin yox, o şux bər-bəzəyindən,
Zamansız ağaran başa nə deyim?
Ötüb keçən ilə, yaşa nə deyim?
Sənə təravətdə gül-çiçək çatmaz,
Səni görən kəslər dincəlməz, yatmaz.
Sinən arasında ay doğar batmaz,
Zamansız ağaran başa nə deyim?
Ötüb keçən ilə, yaşa nə deyim?
Necə kimliyini söyləyim, deyim,
Qəlbimin başında sızlayır neyim.
Nəyinə gərəkdi, al-qumaş, geyim?!
Zamansız ağaran başa nə deyim?
Ötüb keçən ilə, yaşa nə deyim?
Sən şəfəqli alov, mən isə çınqıl,
Tanrı dərgahında gəzirik haqqı.
İçimi yandırdı susuzluq, yanqı,
Zamansız ağaran başa nə deyim?
Ötüb keçən ilə, yaşa nə deyim?
Zərin qiymətini zərgərdən soruş,
Könül ovsunlamaz, hər yeriş, öpüş.
Bəs niyə yubandı, dediyin görüş?
Zamansız ağaran başa nə deyim,
Ötüb keçən ilə, yaşa nə deyim.
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QALANDAN BƏRİ
Pərvanəyə şamam, alovlanmışam,
Gözlərin qəlbimi alandan bəri.
Hüsnünə söz qoşub, nəğmə yazmışam,
Əllərin əlimdə qalandan bəri.
Taleyim gül açıb, çəmənlər coşub,
Üstümdən ildirim, bulud sovuşub.
Qəlbim çaya dönüb, kükrəyib, daşıb,
Əllərin əlimdə qalandan bəri.
Sevgi ülviyyətdir, bir yaranışdır,
Arxam çiçəkli yaz, qənşərim qışdı.
Ta indi qazancım, dua-alqışdı,
Əllərin əlimdə qalandan bəri.
Sənsən ürəyimin dərdi, bəlası,
Sağalmaz vurduğun nizə yarası.
Bəylərin dərdinin yoxdu çarası,
Əllərin əlimdə qalandan bəri.
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SÖZ AÇDI
Sənə könül açdım, qəlbimə dəydin,
Gözlərin süzüldü, kədər söz açdı.
Yox dedin, qəddimi yenidən əydin,
Lal olmuş o şəkər dilin söz açdı.
Mən necə əl çəkim, nurlu əməldən,
Sənə vurulmuşam, neynim, əzəldən.
Necə ümid üzüm səntək mələkdən,
Lal olmuş o şəkər dilin söz açdı.
Dəlib ürəyimi dediyin kəlmə,
Ölmüşəm, ta artıq, üstümə gəlmə.
Soyuq məzarımı ahınla dəlmə,
Lal olmuş o şəkər dilin söz açdı.
Bəylər Aranlını yara göynədər,
Həsrətə, hicrana, zülmə öyrədər.
Çalxanar içimdə bu ağı-kədər,
Lal olmuş o şəkər dilin söz açdı.
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QADASIN ALLAM
Bir zaman gördüyün gül-çöhrəm solub,
Ahım ərşə çıxıb, yuxum yox olub.
Ürəyim qubarla büsbütün dolub,
Öl desən ölərəm, qal desən, qallam,
O ahu gözlərin qadasın allam!
Elə bil canımda sazaq var, sazaq,
Bədnəzər gözündən uzaq ol, uzaq.
Alov atəşində ovunaq, qızaq,
Öl desən, ölərəm, qal desən, qallam,
O ahu gözlərin qadasın allam!
Neçə fikir içrə yorğun düşmüşəm,
Xəyala dalmışam, səndən küsmüşəm.
Həsrət tonqalında yanıb-bişmişəm,
Öl desən, ölərəm, qal desən, qallam,
O ahu gözlərin qadasın allam!
Kaş ki, gecikəydi al səhər, al dan,
Sənə qul olmağa gəlmişəm, canan.
Məhəmməd Bəyləri unutmaz zaman,
Öl desən, ölərəm, qal desən, qallam,
O ahu gözlərin qadasın allam!
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GÖZƏLLİK PƏRİSİ
Sənə qısıldım ki, qızınam özüm,
Sənin varlığınla boy ata qəlbim.
Gəzir sorağında dolaşır gözüm,
Tərpənmə, çiynindən düşər əllərin.
Gözəllik pərisi, nur üzlü, bəxtli,
Tanrının qələmi bəxtinə düşüb.
Əynində libasın qırçın taxtalı,
Neçə ürəkləri oxlayıb deşib.
Mən yandım atəşdə, yandım alovda,
Nə gözləyim bu fələkdən, gərdişdən?
Dilsiz öləsiyəm, vurduğun odda,
Barı peşiman ol, tutduğun işdən.
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GERİYƏ DÖN
Məni hicran üzüb getdi, hardasan?
Bəxtimin dan ulduzu, dön geriyə.
Sən niyə bu qədər uzaqlardasan,
Bəxtimin dan ulduzu, dön geriyə.
Qoşalaşıb, ürəyimdə kədər-qəm,
Darıxıram, naləm zildi, həzin, bəm.
Deyirsən ki, görüşməyə yoxdu çəm,
Bəxtimin dan ulduzu, dön geriyə.
İlahidən cüt düşübdü püşkümüz,
Yaradanın töhfəsidir eşqimiz.
Ömür boyu qoşa gəzək, gərək, biz,
Bəxtimin dan ulduzu, dön geriyə.
Taleyimi hənirtinlə, gəl, oyat,
Məhəbbətsiz nəyə lazım bu həyat?
Sənli olsun hər dəqiqə, hər saat,
Bəxtimin dan ulduzu, dön geriyə.
Məhəmmədi çox çıxartdın sınaqdan,
Gözlərini yola dikib, nə vaxtdan.
Yaxına gəl, cavab vermə, uzaqdan,
Bəxtimin dan ulduzu, dön geriyə.
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BİLSƏM
Yolunda can verib, kül olub ağlaya bilsəm,
Olmazdı heç qəmim, bu eşqi saxlaya bilsəm.
Canım üzülübdür, bir anla,dərdi-sərimdən,
Qulunam, eşqimi zülfə bağlaya bilsəm.
Canım mütəəssir can üstə, zilləti-qəmdi,
Ölməzdim , bəxtinə yar olub, yaşaya bilsəm.
Xəyalım dolaşır hüsnü-camalın şərəfiylə,
Söylə min alqış, Bəylər, pərini ovlaya bilsəm...
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SƏN
Zülmətdə, qaranlıq gecədə nursan işıqsan,
Könlüm evini abad edən bir yaraşıqsan.
Bağçalarda-bağda qalıb, gəzmə, amandı,
Dəryada görünməyən mayaksan, bir işıqsan.
Gəl, qəlbimin çırağı, gül şamdanısan,
Çəməndə çiçək açan lalə, baharsan.
Ruhum çəkilib göy üzünə, bax, dolanır tək,
Bəylərə şöhrət gətirən, şansan,işıqsan.
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EŞQ ÜÇÜN DOĞULMUŞAM
Yaralı könlümün dərdi, qəmi nə?
Tapılmır dərmanı, çarəsi yenə.
Təşnədir atəşə, təşnədir oda,
Güvənir saçımda ağaran dənə.
Eşqim zirvələrdən ucadır, uca,
Həsrətim dönübdür dumana, çənə.
Gözüm hara getsəm, axtarır səni,
Əzizim, ömürlük bağlıyam sənə.
Bir ömür boyunca, səninəm gülüm,
Necə ki,bağlıdır çiçək çəmənə.
Bəylərəm, eşq üçün doğulmuşam mən,
Vallah, yuxuda da, həyansan mənə!

62

Ömürdən düşən yarpaqlar
ƏZƏLDƏN
Sənə əbədilik vurulmuşam mən,
Ötməsin başımdan nə duman,çən.
Yandırıb atəşdə, məni şux dilbər,
Telləri pərişan, nəfəsi ənbər.
Canana bağlıdır bütün varlığım,
Ondadır ümidim, firavanlığım.
Ruhumda şeiriyyət, qəlbdə məhəbbət,
Vücudumda sevgi adlı ülviyyət.
Al-əlvan duyğular qoymaz qocalım,
Tanrı kömək olsun, daim ucalım.
Məhəmməd Bəylərəm, sönməz ocağam,
Yüz illər keçsə də, qıvraq, qoçağam.
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HƏSRƏT QALMIŞAM
Od parçası deyim sənə,
A zalımın gül balası.
Həsrət qalmışam istinə,
A zalımın gül balası.
Vaxt qayıtmır bir də geri,
Ufuldama, qıvraq yeri.
At kənara dərdi-qəmi,
A zalımın gül balası.
Hökmdar kimi əmrin var,
Cığırın var, ləpirin var.
Dünya boyda səbirin var,
A zalımın gül balası.
Cahan xırda bir əl içi,
Ömür karvan, bir bələdçi.
Düz gəlməyir ölçü-biçi,
A zalımın gül balası.
Tulladığın nizə-oxdu,
Möhnətinə çarə yoxdu.
Demə gözəl-göyçək çoxdu,
A zalımın gül balası.
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ACİZƏM ÖNÜNDƏ
Sən sakit dəryasan, mən isə qayıq,
Girmişəm qoynuna sərinlik üçün.
İkimiz də yolun ortasındayıq,
Qəvvasam dayazlıq, dərinlik üçün.
Kölgə tək izləyir, ayrılıq, sitəm,
Sən elə bilmə ki, daşlaşmış bütəm.
Vüsal anlarına yaman həsrətəm,
Məni ağla gülüm, hey için-için.
Dərdimi dərəyə, dağa söylədim,
Canımı canana qurban eylədim.
Tale karvanını yolda əylədim,
Məhəmməd Bəyləri əsir eylədin.
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ETİBAR
Sanki, tükənibdir varlığım daha,
Sənə qovuşmağa ümidim yoxdu.
Vəfasız bilirmi batır günaha?!
Yanıb kül olası atəşi çoxdu.
Xəyalım zənnimi aldadıb mənim,
Sənə könül verib, qocaldım, heyif.
Haqqın dərgahına çatmayır əlim,
Ayrılıq güclüdür, Məhəmməd zəif?
Çətin sağalacaq yaralı könlüm,
Olub keçənlərə borcluyam, borclu.
Üzbəüz dayanıb, özümlə ölüm,
Acı həqiqətin quluyam, qulu!
Hicran ölçüsüzdür, həyatsa qısa,
Etiraf necə də, çətindir, çətin.
Az qalıb, əlimə götürəm əsa,
Lakin, əsiriyəm ilk məhəbbətin.
Demə Aranlını uğurda uddum,
Qələbə gülünü mən sənə dərdim.
Yanıram, vermirsən su da, bir qurtum,
Ürək həmdəmimdir çarəsiz dərdim.
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GÜNAHKARAM
Çox gözələ könül açdım,
Ənbər kimi ətir saçdım.
Bu halıma çox acıdım,
Yuxularda yozam səni,
Ürəyimə yazam səni.
Məni saxla yaddaşında,
Sinən üstə, yaddaşında.
Günah görmə, sirdaşında,
Yuxularda yozam səni,
Ürəyimə yazam səni.
Cığırlarda çox yeridim,
Eşq deyib, çox kiridim.
Eniş-yoxuşda bərkidim,
Yuxularda yozam səni,
Ürəyimə yazam səni.
Çıxmaz sözün yaddaşımdan,
Asılı deyil bu yaşımdan.
Buz asılıb, göz-qaşımdan,
Yuxularda yozam səni,
Ürəyimə yazam səni.
Fəryad edir, içim-çölüm,
Yaşılbaşsız qalıb gölüm.
Sanki, gəib çatıb ölüm,
Yuxularda yozam səni,
Ürəyimə yazam səni.
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Hicran məni qoy yandırsın,
Dil bilməzi qoy qandırsın.
Məzarımda şam yandırsın,
Yuxularda yozam səni,
Ürəyimə yazam səni.
İtib-batmaz, haqqı-sayım,
Müqəddəsdir ilim, ayım.
Bu nəğməni gərək yayım,
Yuxularda yozam səni,
Ürəyimə yazam səni.
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HAYANDA QALDI
Baxışın gözümü yandırdı, yaxdı,
Könlümə od saldı, canımı aldı.
Görürəm ulduzun aldandı, aldı,
İnsafın, mürvətin hayanda qaldı?
Sən ahu bir maral, bənzərin yoxdu,
Gözlərin dəryadı, kipriyin oxdu.
Demirəm, demədə gözəllər çoxdu,
İnsafın, mürvətin hayanda qaldı?
Bəyləri yolundan çıxartdın, əydin,
Qəlbinə arabir nazınla dəydin.
Görüşə gəlmədin, elə yox dedin,
İnsafın, mürvətin hayanda qaldı?!
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QAÇMA UZAQ
Sitəm gördüm eşq-məhəbbət arasında,
Topa-topa gül-çiçəyin talasında.
Könlüm qaldı o məhəbbət qalasında,
Dinlə məni, mələyim ,qaçma uzaq,
Sənsiz qəlbə hakim olar, qar-sazaq.
Sədaqətdən yoğrulubdu, qəlbim, canım,
Şeyda bülbül avazıyla açdı danım.
Riqqətdən alışır yanır bu canım,
Dinlə məni, mələyim ,qaçma uzaq,
Sənsiz qəlbə hakim olar, qar-sazaq.
Nə and içmək, qulunam ölənəcən,
Sevdiyini demisən, dünənəcən.
Küsdüyünü bilmədim bu günəcən,
Dinlə məni, mələyim, qaçma uzaq,
Sənsiz qəlbə hakim olar, qar-sazaq.
Parça-parça parçalanıb dil-dodağ,
Əllərinə möhtac qalıb, od-ocaq,
Geridədi vurub-tutan ötən çağ,
Dinlə məni, mələyim ,qaçma uzaq,
Sənsiz qəlbə hakim olar, qar-sazaq.
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GETDİN
Gözlərin gözümə dikili qaldı,
Üzündə əlimin izləri qaldı,
Pərdələr eləcə çəkili qaldı,
Sənsiz göz yaşlarım ovucumdadı,
Həsrətin yaralı vücudumdadı.
Dönüb xatirəyə bu görüş, bu an,
Durdu tamaşaya sökülən al dan.
Dedim ürəyimə alış-alış yan,
Sənsiz göz yaşlarım ovucumdadı,
Həsrətin yaralı vücudumdadı.
Hanı vəsf olunan sənətkar, sənət?
Bəzəyin-düzəyin bir dünya,cənnət!
Yüz fikir bir borcu ödəmir heyhat,
Sənsiz göz yaşlarım ovucumdadı,
Həsrətin yaralı vücudumdadı.
Nəyimə gərəkdir, bu sitəm, bu qal?
İstəsən canımı elə özün al.
Dəyişdi əhvalım, oldu halbahal,
Sənsiz göz yaşlarım ovucumdadı,
Həsrətin yaralı vücudumdadı.
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HƏSRƏT ÖTÜB
Fəsillər dəyişib, vaxt ötüb heyhat,
Xəyalən, bir azca, keçmişə qayıt.
Yatan ürəyimi silkələ oyat,
Həsrət bitib,qovuşmağa az qalıb,
Sinəmdə alışan, telli saz qalıb.
Ərşə dirənibdi kədərim,tüstüm,
Nisgilim, hicranım, olubdu dostum.
Gözümün yaşından islanıb üstüm,
Həsrət bitib,qovuşmağa az qalıb,
Sinəmdə alışan, telli saz qalıb.
Verib verəcəyim sənə canımdı,
Sökülən səhərim, bir də, danımdı.
Damarda axan qan sənin qanındı,
Həsrət bitib, qovuşmağa az qalıb,
Sinəmdə alışan, telli saz qalıb.
Aranlı ömrünü yara veribdi,
Əkdiyin güllərdən qönçə dəribdi.
Könlümün üstündə süfrə səribdi,
Həsrət bitib, qovuşmağa az qalıb,
Sinəmdə alışan, telli saz qalıb.
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XƏYALA DÖNDÜN
Görüşdük, ayrıldıq, geri dönmədin,
Dedim gözləyəcəm, susdun dinmədin.
Könlümdə parlayıb, yandın, sönmədin,
Acı çəkdiyimi niyə bilmədin,
O görüş yerinə bir də, gəlmədin.
Çoxalıbdı ürəyimin dərd-səri,
Sən nazənin incə, zərif bir pəri.
Yanağında dodağımın izləri,
Acı çəkdiyimi niyə bilmədin,
O görüş yerinə bir də, gəlmədin.
Asta yeri, qapını asta bağla,
Ürəyində ürəyimə yer saxla.
Bəyləri xatırla, gizlicə ağla,
Acı çəkdiyimi niyə bilmədin,
O görüş yerinə bir də, gəlmədin.
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NƏDİR İSTƏDİYİN
Günəşin qürubu əyilib, yatıb,
Ay dolanıb, illər keçib, yaş ötüb.
Ürəyimi alov alıb, köz tutub,
Nədir istədiyin bu əhli dərddən?!
Baxışın qəlbimi oxladı, çaldı,
Əllərim uzanmış açılı qaldı.
Qəfləti gəlişin canımı aldı,
Nədir istədiyin bu əhli dərddən?!
Gəldiyin yollara gül-çiçək səpib,
Hisslərə qapılıb, olmuşam qərib.
Bəylərə qüdrəti yaradan verib,
Nədir istədiyin bu əhli dərddən?!
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GECƏ KEÇİB
Fikirlər içində itib-batmışam,
Günəş batıb, külək döyür qapımı.
Zülməti ulduza-aya qatmışam,
Gecələr özümdən uzaqlaşıram,
Sənə həsr etdiyim şeiri yazıram.
Fikirlər qısılır çəmənə, çənə,
Gözləmir ta qədim adət-ənənə.
Dünyadan istədin könlüm nədir, nə?
Gecələr özümdən uzaqlaşıram,
Sənə həsr etdiyim şeiri yazıram.
Fələk yıxdı, gülzarımdan gen düşdüm,
Yolu azdım, yoxuşlarda üşüdüm.
Alovlarda gah qaynadım, gah bişdim,
Gecələr özümdən uzaqlaşıram,
Sənə həsr etdiyim şeiri yazıram.
Qoymayır dincələm, arzu, murad-kam,
Ağrını, acını bilməz nadan, xam.
Pərvanə eşqinə möhtac yanan şam,
Gecələr özümdən uzaqlaşıram,
Sənə həsr etdiyim şeiri yazıram.
Qəlbim başı qəm möhnətdi yaralı,
Ümid yerim gümanımdan aralı.
Səbrim yoxdu, həyat ağlı-qaralı,
Gecələr özümdən uzaqlaşıram,
Sənə həsr etdiyim şeiri yazıram.
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Bəylər oyan, gün-günorta vaxt keçib,
Bu taleyi kim bəyənib, kim seçib?
Məhəbbətin badəsini kim içib,
Gecələr özümdən uzaqlaşıram,
Sənə həsr etdiyim şeiri yazıram.
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XAL DÜŞDÜ
Təqaüd yaşına çatan səhərim,
Torpağa tökülən barım-bəhərim.
Qüruba boylanan qəmər kəhərim,
Zaman atlı olub, ömür yəhərim.
Küləklər qovlayan qızılı yarpaq,
Ötən gəncliyimdən gətirir soraq.
Ruhumu səsləyir yer, ana torpaq,
Hələ sevməliyəm, ürəyim qıvraq.
Çəkmə söz karvanın, o bir bulaqdı,
Keçən günlərimiz daha uzaqdı.
İncitmə qəlbimi ürək yazıqdı,
Məhəbbətsiz ömür qardı-sazaqdı.
Qalıbdı bu Bəylər qəm arasında,
Axır dayanmadan qan yarasında.
Arayır, çırpınır yar çarasında,
Olsa da dünyanın lap harasında.
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İZTİRAB
Fələk yıxdı, əcəl aldı üstümü,
Zaman ötdü başım üstdən,yanımdan.
Yazı yazan başlayıbdı yazmağa,
Ad sanıma, quru şöhrət,quru şan.
Ulduzludu açıq səma, göy üzü,
Kəsir tökür haram haqqı, pis düzü.
Süfrədəki ta çörəyin yox duzu,
Korlanıbdı qan yaddaşı, axan qan.
Min sifətə düşüb dövran, düşüb vaxt,
Pərdələr arxasında yazılır akt.
İş başında dirsəklənib dincəl,yat,
Hər gözələ, hər göyçəyə vermə can.
Çəksə bizi qucağına torpaq, yer,
Bu gərdişə minnətdar ol, cavab ver.
Hər oğuldan çıxmaz igid, ərən, ər,
Al günəşdən qüdrət alıb, şəfəq, dan.
Çarmıxa çəkilib, əqidəm. gücüm,
Qısılıb içimə ağılım, huşum.
Sinəmin üstünü eləmişəm şum,
Açmayır könlümü nə zaman, nə an.
Yoxdur axirətdən dünyaya dönən,
Cənnət cəhənnəmdə alışan, sönən.
Bəylər, cocuqları başa sal, denən,
Borcludur qanmaza, hər duyan,qanan!
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ÜRƏYİM
Ağrılı-acılı ürəyim mənim,
Qeyrətim,namusum, köməyim mənim.
Şəkərim, nabatım, çörəyim mənim,
Dönüb dəryalara gözümün yaşı,
Göynəyir qardasız qəlbimin başı!
Könlüm çilik-çilik, sınıq-sınıqdı,
Əbası paltarı cırıq-cırıqdı.
Yarası düyünü sarıq-sarıqdı,
Duymaz bu ağrını hər nadan, naşı,
Göynəyir qardasız qəlbimin başı!
Məhəbbət bəslədim yara-yoldaşa,
El oğlu, el qızı, yurda-yurddaşa.
Çox mətləblər kökləmişəm yaddaşa,
Alovlar yandırdı gözümdə yaşı,
Göynəyir qardasız qəlbimin başı!
Sevgim sevincimdən bəhrə, güc aldı,
Çəmənlər saraldı, çiçəklər soldu.
Saç-saqqal ağardı, dedilər çaldı,
İtibdi qiymətli üzüyün qaşı,
Göynəyir qardasız qəlbimin başı!
Ayın öz şöhrəti, ad-sanı vardır,
Həmdəmim üfüqlər, ulduzdur, dandır.
Zirək ol, ya çıraq, ya şamı yandır,
Uyuma, qalx oyat fikri, yaddaşı,
Göynəyir qardasız qəlbimin başı!
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Ömür qalaq-qalaq, bir dastan,kitab,
Taleyin yar ola,düşə ulduz-ay.
Ürək bu dərdlərə gərək verə tab,
Yaxşı əməlləri yığ, topla, say-say,
Tapmaq çox çətindir könül sirdaşı,
Göynəyir qardasız qəlbimin başı!
İtirdim iki Xan, bir çiçək adlı,
Üç qardaş doğulmuş, arxam, dayağım.
İtirdim gəzdiyim, sevdiyim bağı,
Daha yer tutmayır, getmir ayağım.
Olmazdı dumansız Şirvanın başı,
Göynəyir qardasız qəlbimin başı!
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QOCALANDA
Açma əllərini yalvarma haqqa,
Olmaz gözlərində, yaş qocalanda.
Qədəmin əyilib, diz bükülndə,
Ağarar, qaralmaz qaş qocalanda.
Tapmazsan özünə bir həmsöhbət,
Ürəkdə ülviyyət, qəlbdə məhəbbət.
Olarsan sökülmüş bir quru səbət,
Oxunar üzündə, yaş qocalanda.
Alqışın, duan var, ömrün içində,
Heç nəyin gücü yox, ağıl gücündə.
Qalmaz nə eləsən, boyun-biçimdə,
Nala,mıxa dəyər, baş qocalanda.
Azalar işığı,gözlərin nuru,
Ayırmaz xəlbirlə atılan toru.
Çatlasan, partlasan, fələyin goru,
Atır qənşərinə daş qocalanda.
Aqilə hörmət var, aqilə izzət,
Ən gözəl meyardır, soy-kök, nəsil-zat.
Gənc yaşında çəmənlərdə minər at,
Gözlərin görünər çaş qocalanda.
Bəylərəm, möhtəşəm söz qalam abad,
İşlərim gah əyri, gah da ki, avand.
Düzünə olaydı, içilən hər and,
Nə olar, olmasın, qəm qocalanda.
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TALEH
Atmısan başına qara çarşabı,
Qəribə taleli adamsan, adam.
Qalmadı səbrimin tavanı, tabı,
Mən belə istəyə uzağam, yadam.
Bu necə ürəkdir, bu necə qəlbdir?
Səni unutmayan ürəkdi, təbdir.
Mənim harayıma kədər gəlibdir,
Bax, belə həyanam, ömrünə qadam!
Bilmirəm, dilin var, ya da ki, yoxdur?
Şahmar baxışların nizədir, oxdur.
Boya, yaraşığa tamarzı çoxdur,
Odur ki, hisslərim qoymayır yatam.
Məşuqə can verən aşiqsən, aşiq,
Bərq vurur gözündə təbəssüm, işıq.
Nakam məhəbbəti Qeysə yaraşıq,
Fələyin əlindən dad alam, dadam.
Aranlı can verdi, gözələ, yara,
Köynəyi həsrətdən qaradan qara.
Diksinib, üşənib qaçırsan, hara?!
Dili, gül dodağı qənd, püstə, badam.
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ALLAH
Eyni taledədir, pərvanə, çıraq,
Şeytandan uzaq ol, iblisdən qaçaq.
Sönməsin heç evdə alışan ocaq,
Uymayaq iblisə, etməyək günah,
Çarə et dərdlərə, ey böyük Allah!
Ağızda dua var, nəfəsdə dilək,
Götür duz-çörəyi, götür tən bölək.
Sevincdən şadlanıb, ruhlansın ürək,
Uymayaq iblisə, etməyək günah,
Çarə et dərdlərə, ey böyük Allah!
Çərxi-dünya axarında gedəndir,
Ömrü-günü nə yarıdır, nə təndir.
Həyatdan keçənlər zamandır, andır,
Uymayaq iblisə, etməyək günah,
Çarə et dərdlərə, ey böyük Allah!
Aranlı dostlara xəlvət söz dedi,
Yanan ürəyinə amma, döz dedi.
Nəğməli qəlblərə bahar-yaz dedi,
Uymayaq iblisə, etməyək günah,
Çarə et dərdlərə, ey böyük Allah!

84

Ömürdən düşən yarpaqlar
İGİDLİK
İgidlərin bəzəyidir kişilik,
Ürəyə hərarət, qəlbə təskinlik.
Düz ilqardı yanan cana sərinlik,
Kişilik bənzəyir bar ağacına,
Hər zaman ehtiyac var ağacına.
Xeyirxahlıq, yaxşılıqdan əl çəkməz,
Şər axtarmaz, haqq tapdamaz, qan tökməz.
Döyüşlərdə məğrur ölər, diz çökməz,
Kişilik bənzəyir bar ağacına,
Hər zaman ehtiyac var ağacına.
Dedi-qodu haram qatdı yuxuma,
Nə dedim ki, o qəlbinə toxuna?!
Aranlıyam, hər kəsdiyim, bir loxma,
Kişilik bənzəyir bar ağacına,
Hər zaman ehtiyac var ağacına.
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YOLA GƏLSƏNƏ
Girisən yuxuma hər gecə, hər gün,
Ayıllam, yoxluğun dərd olur mənə.
Boylanıb baxıram, çarəsiz, yorğun,
Şikayət eyləyir ürəyim yenə,
Bilmirəm qovuşum mən necə sənə?
Fikirlər yorucu, günlərim uzun,
Nələr çəkdiyimi bilirsən özün?
Açılmır gül çöhrən, açılmır üzün,
Şikayət eyləyir ürəyim yenə,
Dönmüsən qüzeyə, dönmüsən çənə.
Bu kədər, bu qüssə, kimə gərəkdir?
Köksündə döyünən axı ürəkdir.
Bənzərin Ay, uzlduz, lalə, çiçəkdir,
Şikayət eyləyir ürəyim yenə,
Bir insaf, bir mürvət, yola gəlsənə!
Bəyləri öldürür naşılıq, qorxu,
Mənasız çək-çevir, mənasız sorğu.
Mənim məhəbbətim aşikar, doğru,
Şikayət eyləyir ürəyim yenə,
Daşı ətəyindən yerə töksənə.
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FİKİR
Sanki, vücudumda bitib tənhalıq,
Könlümdə sel-sular axır, bulanıq.
Dünyanın istəyi, işi dolaşıq,
Xəyallar qəlbimi tarıma çəkir,
Yordu ürəyimi düşüncə,fikir.
Hisslərim bürünüb, oda-alova,
Zəmanə, insanlar yavadan-yava.
Çatmır nəfəslərdə, oksigen, hava,
Xəyallar qəlbimi tarıma çəkir,
Yordu ürəyimi düşüncə,fikir.
Qoca dünya dərd verdi, dərd almadı,
Dərdini-sərini bilən olmadı.
Dərdlərə yanmadı, qeydə qalmadı,
Xəyallar qəlbimi tarıma çəkir,
Yordu ürəyimi düşüncə,fikir.
Yaşamla ölümün arasındayam,
Bir quru, bozarmış kəsəyə tayam.
Çölləri dolaşan avazam, hayam,
Xəyallar qəlbimi tarıma çəkir,
Yordu ürəyimi düşüncə,fikir.
Bəylər çəmənlərdə yuxuladı, yatdı,
Gecəni gündüzə kipriklə qatdı.
Mənzilin başına yetişdi, çatdı,
Xəyallar qəlbimi tarıma çəkir,
Yordu ürəyimi düşüncə,fikir.
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SINIB QƏLBİM
Əl gəzdirmə, tellərimə, saçıma,
Qəlbim sınıb, bu taledən, gümandan.
Ağrı gəlib dizlərimə, canıma,
Xəbərin yox, od püskürən gürşaddan.
Oxuyuram, üz-gözündə var əzab,
Tapammıram, bu suala bir cavab.
Halım dönür, qəlbim açıq taybatay,
Asılyam, ötüb keçən hər andan.
Sualım var, sualıma cavab ver,
Ruhu dinlə, qəlbi oxu, nəfəs dər.
Xatalıdır gizli kədər, acıq şər,
Doğma olmaz, sənə yanan hər yaddan.
Bəylər düşər əzabına, qəsdinə,
Sevgi qatar arzusuna, əhdinə.
Salma işi sən bu qədər çətinə,
Qorxan deyil, nə alovdan, nə oddan!
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ÇƏKİL GÖYLƏRƏ
Çox qəribsəmişəm, yoxsuzluğundan,
Çıxmırsan bir an da,nəsə yuxumdan.
Odlanıb yanırsan, qəfil ahımdan,
Çəkil keçmişimdən, çıx sabahımdan.
Burnumu göynədir gəncliyin dəmi,
Daha yox, görüşün, söhbətin çəmi.
İtib dəryalarda mindiyim gəmi,
Saralıb gəzdiyim o yaşıl zəmi.
Yüz bahar itirdim dumanda, çəndə,
Bir isti təbəssüm görmədim səndə.
Məzarım başına gəlmə, öləndə,
Pərvanələr gəzir sənin şöləndə.
Taqətsiz yıxılıb yollarda qalsam,
Fikrim uzaqlarda, xəyala dalsam.
Eşqindən alışan bir Məcnun olsam,
Sənli fikirlərdən bitsəm, qurtarsam...
Bəyləri elədin, səfil, didərgin,
Gördüyü yuxular nə doğru, nə çin.
İzlərin dolaşır hər dalan, hər tin,
Gördüyün yuxular, nə doğru, nə çin...
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HACI DƏMİR
Yaddaşlarda qalan, ruzili ömür yolu olan, nümunəvi
ailə başçısı, dostum-qardaşım Hacı Dəmir Hacıbala
oğlu Dəmirova ithaf edirəm.
Sən artıq əl çatmaz göy yaşıl ada,
Ölümün ağırdır qohuma, yada,
Şirin xatirələr hey düşür yada.
Ruhumun köklənən odu qardaşım,
Hacı Dəmir, urək dostum, qardaşım.
Yağan yağış, çaxan şimşək, qan ağla,
Zalım fələk, qılınc çəkmə, əl saxla.
Yaram dərin,qanım axır, gəl bağla,
Hanı mənim təbib, loğman qardaşım,
Hacı Dəmir, urək dostum, qardaşım.
Yaz-baharın öz şöhrəti adı var,
Baxışların doğması var, yadı var.
Göynərtimin saya gəlməz çatı var,
Nələr gördü, nələr çəkdi bu başım,
Hacı Dəmir, urək dostum, qardaşım.
Çörək kəsdik, bircə qısma, bir az çox,
Aramızda dedi-qodu, pərdə yox.
Könlüm evi, abad, dolu, gözü tox,
Axşam, səhər mühasibim, yoldaşım,
Hacı Dəmir, urək dostum, qardaşım.
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Ürəyində sevgi, istək, mərhəmət,
Dəsti-xəttin dilə gəlməz sədaqət.
Baxşeyişin qazandığın məhəbbət,
Qələm, fırça götürübdür yaddaşım,
Hacı Dəmir, urək dostum, qardaşım.
İtkin ağır, yenə qardaş itirdim,
Qəm hicranı sinəm üstə bitirdim.
Məclisinə yanar ürək gətirdim,
Çaya döndü, selə döndü göz yaşım,
Hacı Dəmir, urək dostum, qardaşım.
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DÜZ YOL
Vətənin o başı, bu başı olmaz,
Vətən bir anadır, övladıyq biz.
Çeşmənin gözünə ayaq sallanmaz,
Sözdə etibarlı, vicdanında düz.
Düz oldun, qorxun yox, xatadan, şərdən,
Mənim etibarım, mənim qürurum,
Yaradan o varıq uzaqdır dərddən,
Düşmənlə vuruşum, dostla görüşüm.
Haqqa sarı yeri, qorxma, çəkinmə,
Düzün hörməti var, Tanrı yanında,
Boş yerə dartınma, nahaq öyünmə,
Ədalət yoxdursa, əgər canında.
Yox, belə fırlanmaz bu dünya, gərdiş,
Haqqa, düzə tərəf toplar dikəlmiş.
Riya, hərcayılıq olmuşdur vərdiş,
Zülümdən, qorxudan vicdan kirimiş.
Ey Tanrı, ey düz yol, yoldaşım sən ol,
Qoru, bu şərlərdən xətadan məni,
Dünya təlatümdə, vədələr bol-bol,
Yaradan, sən qoru, bəladan məni.
Bəylərəm, inamım kişilik, qeyrət,
Öyrət, uca saxla haqdan olanı.
Hərdən özün ilə ol həmsöhbət,
Çıxar ürəyindən şübhə yalanı...
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GÖYGÖLÜM, XƏZƏRİM
Kəpəzin aynası şəfalı Göygöl,
Ceyran bulağına göstər, keçim yol.
Bənövşə tər-qönçə, yanaqları al,
Mirvari ləpəli körpə Xəzərim,
Sevincim, fərəhim, qumaşım, zərim.
Qaynayır aşığın, ozanın təbi,
Qayalar əks edir hər zili, bəmi.
Qoynunda bərq vurur sürdüyüm gəmi,
Mirvari ləpəli körpə Xəzərim,
Sevincim, fərəhim, qumaşım, zərim.
Gözəllik ondursa, doqquzu dondur,
Ömür adlamasın, zamanı dondur.
Ürəklər fəth edir payladığın nur,
Mirvari ləpəli körpə Xəzərim,
Sevincim, fərəhim, qumaşım, zərim.
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MÜDRİKLİK
Ağıllar döyüşdə üzbəüz gəldi,
İstedad hayqırdı baş vurdu Aya.
Başımın üstünü mələklər aldı,
Döndü könül evim,bir axar çaya.
Coşdu ürəklərdə sevgi-məhəbbət,
Açıldı qəlblərin baharı,yazı.
Yandı külə döndü ayrılıq, həsrət,
Dil açdı, sızladı aşığın sazı.
Xanhüseyn Bəylərlə, Barat İmanla,
Söz ordum giribdi döyüşə, cəngə.
Üzbəüz qalmışam günəşlə-ayla,
Kömək et, ilahi, gəlməyim təngə.
Söhbətim, yan keçmə, sözüm, yan ötmə,
Çiçək tək çəməndə zamansız bitmə.
Yazıl tarixlərə, könüldən itmə,
Ömür kitabında qızıl söz axtar,
Zaman dayanmayan yol gedən qatar.
Güc aldım səmadan, güc aldım nurdan,
Söhbət, söz açıldı iki aqildən.
Xanhüseyn, Barat doğulan yurddan,
Günəşli, ulduzlu Aran elindən!
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Qoy olsun mübarək, şad olsun ovqat,
Qızıldan qiymətli ötən vaxt, saat,
Çıxsın cıdırlara, köhlən, kəhər at,
Doğmalıq, şirinlik sığmasın dilə,
Can verək ömürdən bülbülə, gülə.
Dartınıb çəkinmək ağıldan deyil,
Xudpəsənd nadanlıq zülmətdən betər.
Vara, şan-şöhrətə salınan meyil,
Vaxtsız, vəd-vədəsiz ölümdən betər.
Məlum həqiqətdir bilənlər bilir,
İstedad diplomla ölçülmür heç vaxt.
Bəxtə də, pul-para çox çətin gəlir,
Qazanan həmişə ya taleh, ya bəxt.
Bu iki insanla dostam, qardaşam,
Qəlbimə doğmadır adları, soyu.
Bir ömür boyunca yaxın sirdaşam,
Dibdən sulu gərək qazılan quyu.
Söhbətim, yan keçmə, sözüm, yan ötmə,
Çiçəklər çəməndə zamansız bitər.
Yazıl tarixlərə könüldən itmə,
Ömür kitabında qızıl söz axtar,
Zaman dayanmadan yol gedən qatar!
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QƏLBİMƏ DƏYMƏ
Fikrim perik düşüb yurd-yuvasından,
Xəbərsiz dolanır, el-obasından.
Hərarət yox olub od-sobasından,
Yaradan, toxunma qəmli qəlbimə.
Yatmış ürəyimi canan sən oyat,
Qüssəni-kədəri ürəyindən at.
Könül həmdəminə gözəl, çarə et,
Ağlayan, sızlayan, bəmli qəlbimə.
Bəylər nalə çəkib, etməsin haray,
Coşar ürəyində şırıltılı çay.
Qələmində sevgidi bircə haray,
Söhbətli, şeirli, təbli qəlbimə.
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QİSMƏT
Yarpaqsız ağaca qonan quşcuğaz,
Bihuşmu olmusan, payız ətrindən?
Hələ irəlidə axtardığın yaz,
Təlaş hiss olunur, cəh-cəh səsindən.
Fəsil dəyişkəndi, həyat qəribə,
Kimi şad-xürrəmdi, kimlərsə yalqız.
Acı ruzigardan aldığın zərbə,
Ötüşməz qəlbindən,sinəndən dağsız.
Vuruldum səndəki qeyrətə, gücə,
Kiçik vücudunda olan qüdrətə.
Dönüb baxışında küləklər heçə,
Salmısan payızı, qışı heyrətə.
Baharda böyüyüb, yetişən balan,
Qarşı bir budaqdan səsləyir səni.
Söyləyir ey fələk, yalansan, yalan.
Tanrı yetirəndir, ruzini-dəni!
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GƏL APAR QƏLBİMİ
Saxla əllərimi, saxla əlində,
Yerimir ayağım, qabar bağladı.
Gözlərim yol çəkir, dirənib göyə,
Dodağım gülsə də, qəlbim ağladı.
Gəl apar qəlbimi, gəl apar məni,
Ürəyim dayanar, görməsəm səni.
Üzüm dönük deyil, kədəri unut,
Bacarsan, gəl barış, qəlbimi ovut.
Sinəmə od düşüb, sönəsi deyil,
Olmuşam ağlayan sərsəm tüfeyli.
Sənə yalvarmışam, bəlkə min kərə,
Gəl, öyrətmə məni bu itkilərə.
Ey məni tovlayan əcəl, uzaq qaç,
Qəlbim məhəbbətdən əvvəl-axır ac.
Bəlkə, inadları adlayım keçim,
Sənin tək gözəldən necə əl çəkim?!
Taqətim tükənib, qəmdən, fikirdən,
Tanrıya etdiyim dua-zikrdən.
Çətin sorğulara cavablarım var,
Söz xəzinəsindən kitablarım var.
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SƏDA
Buz bulağın gözün oydum, su içdim,
Bir tərlana çiçəklərdən don biçdim.
Baxıb gördüm, boylanan var, lal keçdim,
Qulağıma səda gəldi Tanrıdan.
Geri dönüb, zirvələrə boylandım,
Öz-özümə hey üşəndim, xoflandım.
Yüz yerimdən yara aldım, oxlandım,
Qulağıma səda gəldi Tanrıdan.
Zəmanənın üzü dönür, dəmədəm,
Muğamatın mayasıdır zillə, bəm.
Gələn qalmaz, gedən dönməz, yemə qəm,
Qulağıma səda gəldi Tanrıdan.
Kim bilir ki, xeyir harda, şər harda?
Bu bazarda arvad harda, ər harda?
Gözü bağlı ərən harda, ər harda,
Qulağıma səda gəldi Tanrıdan.
Çərxi-fələk çox evləri yıxıbdı,
Su yerinə qırmızı qan axıbdı.
Bizi hicran yandırıbdı-yaxıbdı,
Qulağıma səda gəldi Tanrıdan.
Döyüşlərdə zaman-zaman bərkidim,
Haqqa tərəf hey dartındım, yeridim.
İçin-için bulaq kimi əridim,
Qulağıma səda gəldi Tanrıdan.
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Dəryaların sahilində daş oldum,
Hicran ütmüş yarpaqlarda yaş oldum.
Haqq tapdandı, haqq əzildi, çaş qaldım,
Qulağıma səda gəldi Tanrıdan.
Çərxi-fələk nənnisində hərləndim,
Çarx ilişdi,yerə düşdüm, səksəndim.
Sıralarda qalammadım, təkləndim,
Qulağıma səda gəldi Tanrıdan.
Üzbəsurət dayanıbdı, nizə-ox,
Eyş-işrəti tərgidən yox, atan yox.
Dərd-möhnətdən infarkt vuran, ölən çox,
Qulağıma səda gəldi Tanrıdan.
Yalanlara and içən çox Allaha,
Ömür qısa, məzar qəhət, daş baha.
Sözüm yoxdu bu səhnəyə heç daha,
Qulağıma səda gəldi Tanrıdan.
Külək əssə, ləçəklərə tay ollam,
Qorxuram ki, sel-sularda boğulam.
Əqlim-fikrim, süfrəm üstə yanan şam,
Qulağıma səda gəldi Tanrıdan.
Ustadlardan misra-misra dərs aldım,
Sirri-xuda qənşərində mat qaldım.
Dədə-Qorqud dastanından söz saldım,
Qulağıma səda gəldi Tanrıdan.
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Cilalanıb sinəm üstə alov-köz,
Harda qaldı canı yanmış alagöz?
Yaddan çıxmaz yaxşı kəlam, şirin söz,
Qulağıma səda gəldi Tanrıdan.
Qocalmışam, çatammıram haraya,
Mən nə deyim, ipi qırıq dünyaya?
Ahım, naləm gedib çıxır lap aya,
Qulağıma səda gəldi Tanrıdan.
Aranlıyam, hissim güclü, dilim lal,
İntizardan ciyərimə düşüb xal.
Zalım fələk, vaxt keçirmə, canım al,
Qulağıma səda gəldi Tanrıdan.
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HARAY
Bu zülümə göz dikibdi zülmət gecə,
Ölüm, insan naləsi dönüb heçə.
Boz faşistlər uşaqları tökür peçə,
Qalx, Xocalı, qalx ayağa məğrur dayan,
Dərd-sərini millətlərə eylə bəyan!
Pay verilmiş Zəngəzurum bəs olmadı,
Sonra da, İrəvan getdi səs olmadı.
Unutqanlıq heç bizlərə dərs olmadı,
“Axçılarla” hesablaşıb mazaqlaşdıq.
Qapımızı üzlərinə açıb qaçdıq.
Hey həmişə soruşdular “hayes, türkes”
Cavab verdik, məzlum-məzlum, “türkes-türkes”
Xoşallandıq, deilər ki, “başa dur keç”
Anlamadıq, biz məst olub, qəşş elədik,
Avantürist “potalara”güc dilədik.
Qına girmiş satqın çıxan Əkrəm gördüm,
Köks ötürüb, çox dərindən nəfəs dərdim.
Millət kimi xəcalətdən mən əridim,
Bu yazılmış taleyimə çox acıdım,
İçimdəki ağrılardan mən qocaldım.
Xeyirlə-şər savaşını anlamadıq,
Sənv elədik, özümüzü danlamadıq.
Perik düşmüş bir quşu da ovlamadıq,
Nə qədər ki, ay ürəyim gec ki, deyil,
Şirin-şəkər saxta sözə salma meyil.
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Qalx Xocalı, qalx ayağa döyüşə get,
Qoç Koroğlu, Nəbilərlə yürüşə get.
Nətavanla cıdır düzdə görüşə get,
Azərbaycan yaxasında solmaz ətri,
Bilirsən ki, hey udubdu xeyir-şəri...
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QEYRƏT
Gəlmişəm qeyrətlə cəngə, söhbətə,
Qeyrət, od parçası düşə qismətə.
Çatdırar insanı abır-ismətə...
Qeyrətim hər zaman parla, işıq saç,
Haqqa gedən yolda xarüqələr aç.
Qeyrət ki, dil açdı dindi, danışdı,
Babayla, balayla həmsöhbət oldu.
Şöhrəti, ziyası aləmə doldu,
Uşaq sordu baba, söylə de, görüm,
O gəzdiyin nədir, torpaqda, yerdə?
Baba dedi, bala qeyrətdi, qeyrət,
Qeyrətə bağlıdır, kişilik, ismət.
Sızlayan yaraya o edər məlhəm,
Sanki, təzələnər gözündə aləm.
Həzrət Abbas məktəbidi, o miras,
Unutma bunları, yaxşı qulaq as!
Qeyrətli dilimdə müdhiş həqiqət,
Pozulmaz ülviyyət, bitməz şeiriyyət.
Odur hakimlərin sübut dərmanı,
Odur neçə ömrün solmaz baharı.
Nadanlar sözümə tutublar irad,
Qoymayıblar arzum açsın qol-qanad.
Haqq işini tutsan, düz olar yolun,
O dünyada yanmaz, məzarın, gorun.
İmkanım olsaydı, Allah, deyərdim,
Biqeyrətlərə ver, qeyrət deyərdim.
Biqeyrətin ağır, möhnəti, zülmü,
Qeyrətlinin məğrur qartal ölümü.
Biqeyrət bir ömür yerdə sürünər,
Qeyrətli zirvədə, uca görünər.
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DÜNYADAN KÜSMƏ
Ağlını cəm elə, yolunu çaşma,
Pislərə gileyim, var umu-küsüm.
Xəzri küləyi tək hər səmtə əsmə,
Gəzirəm çöhrəndə şirin təbəssüm.
Baxmağa macal yox, cana səhhətə,
Hayıflar, çox hayıf, paya, qismətə.
İnsanlıq nə gözəl, həyat nə dadlı,
Ürək hərarətli, ruhum qanadlı.
Aqilə yaraşır, idrak, mərhəmət,
İnsanın bəzəyi sevgi-məhəbbət.
O ötən fəsillər gələn deyildi,
Qəlbin itkisini bilən deyildi.
Bu yolun bu başı, o başı oddu,
Anlayan söz qanan azalıb, yoxdu.
Çiçəklər açılır qalanlar üçün,
Ülvi sevdalara dalanlar üçün.
Bəylər, bu dünyadan küsmə, incimə,
Təkəri pas atıb, dönüb əlçimə.
Həyatda yaşatdın, ovutdun məni,
Bəs niyə dəyişdin, unutdun məni?
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ÖMÜR
Qardaşım Xanbabaya ithaf
Bir zaman ad günün bayram olardı,
Yüz qədəh boşalıb, yüzü dolardı.
Gələnlər getməzdi, qonaq qalardı,
Buludlar boşalıb, şimşək çaxardı.
Söhbət eləməzdin, ya iri, xırda,
Dinərdin, məclisdə əvvəl-axırda.
Bir əlin olardı yetim-yağırda,
Könlündə yüz çeşmə bulaq axardı,
Buludlar boşalıb, şimşək çaxardı.
Qorxusuz yaşadın, qorxu bilmədin,
Düşmənə əyilib, sınıb, enmədin.
Verdiyin vədədən qaçıb, dönmədin,
Buludlar boşalıb, şimşək çaxardı.
Çörəyə çatdırdın vəfasızları,
Artdı pul-parası, dövləti-varı.
Ürəyi cəhənnəm, gözü korları,
Ruhuna axmadı, oda atardı,
Buludlar boşalıb, şimşək çaxardı.
Ömrün çox olmadı, yaşadın çox az,
Könlümdə açardı min bahar, min yaz.
Deyərdin, olaydı bir aşıq, bir saz,
Yaxana “anaşın” çiçək taxardı,
Buludlar boşalıb, şimşək çaxardı.
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Ruhun narahatdı bəlkə də hələ,
Düşdü var dövlətin çox əldən-ələ.
Süleyman mülkü də, dağıldı belə,
Elə bu var-gələ çoxu baxardı,
Buludlar boşalıb, şimşək çaxardı.
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TƏNHA QADINLAR
Taleyin oyununu söyər, lənətlər,
Oduyla çırpınar tənha qadınlar.
Gecələr alova, təndirə dönər,
Oduyla çırpınar tənha qadınlar.
Bir xırda pıçıltı kövrəldər, yaxar,
Qəlbi şimşək olar, gurlayar, çaxar,
Xəzərdə boğular, Arazda axar,
Oduyla çırpınar tənha qadınlar.
Ürəyi min yerdən sınar, qırılar,
Yuxu ərşə çıxar, qəlbi sıxılar.
Əli boşa çıxar, qaçar, yıxılar,
Oduyla çırpınar tənha qadınlar.
Əyin-paltarını qurdalar, sökər,
Qulağı cingildər, gözü yol çəkər.
Dərdi-dərd üstündən çiyninə çökər,
Oduyla çırpınar tənha qadınlar.
Hər sözün başına durar ip atar,
Atadan, anadan incimiş baxar.
Hisslərə qapılar, xəyala dalar,
Oduyla çırpınar tənha qadınlar.

108

Ömürdən düşən yarpaqlar
İBLİS
Bu gədanı doğan ana, iblis doğub,
İddiası haqq üstünə yeriməyə.
Əlindəki nizə-oxu gözə soxur,
Macal tapmır ağzın yumub, kiriməyə.
Mən biləni sən bilmirsən gərək ki?
Süfrə üstə çörək gətir, kəsilsin.
İcazə ver, nəfəs alıb dərək ki,
Ürəklərdə ağrı-acı əskilsin.
Çox adamın simasında iç üzü,
Çörək kəsir, çox iblislə, nadanla.
Təhqir bilir, güllə bilir düz sözü,
Vicdan olmaz, iblislərdə bir damla.
Yaxşı işə heç sevinməz şər-iblis,
Qohuma da, qardaşa da, yaddı, yad.
Yer tapmayıb xislətində yaxşı iş,
Lənət gəlib ünvanına, çapıb at.
Dünya onun olmuş, olsa əlində,
Bir qətrəyə möhtac qalsan, su verməz.
İlan yatar, zəhər olar dilində,
Cahan ona darlıq edər, bəs etməz.
Bu dünyada namaz, oruc tutsa da,
Cəhənnəmdir axır yeri iblisin.
Yan-yörədə arvad uşaq batsa da,
Xeyri üçün dinməz, kəsər öz səsin.
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GÖRÜŞ
Uyuyubdur burda çiçək,burda yer,
Gəl, mənimlə otur dincəl, nəfəs dər.
Yanağından puçur-puçur axır tər,
Tələsirsən, gəl, tələsmə bircə an,
Günəş çıxar, sökülər şəfəqli dan.
Eşit, dinlə öz qulunu, yarını,
Qoru, saxla tükənməyən varını.
İçazə ver, üzüm, dərim barını,
Söküləndə, açılanda səhər-dan,
Tələsirsən, gəl, tələsmə bircə an.
Ay zalımın gül balası, gül əndam,
Cazibəndən bax, utanır çıraq, şam.
Mənə saqi, şərab gətir, dolu cam,
Bu alovdan qoy sönməsin bədən, can,
Günəş çıxar, sökülər şəfəqli dan.
Xəbəri var, hər çəmənin, hər tinin,
Dərmanı yox, bədbinliyin, bədbinin.
Vaxtı çatıb, çal-çağırın, tədbirin,
Tez ötüşdü,nə tez keçdi bu zaman,
Tələsirsən, gəl, tələsmə bircə an.
Səni səndən mən qoruyam, gərək mən,
Özün boyda ay parçası, günəşsən.
Başın üstün alsa bulud, alsa, çən,
Buzlamışam, bədənimdə yoxdu qan,
Günəş çıxar, sökülər şəfəqli dan.
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QƏHƏTƏ ÇIXIB
Bir gözəl xanımın gözündə yaşam,
Yollara səpilən kəsəyəm, daşam.
Cüyürsüz, maralsız yamacam, daşam,
Olan olmayanım qəhətə çıxıb.
Gözümün yaşları qəlbimə axıb.
Yuxusuz gecələr əzabım, qəmim,
Şirin duyğularım ormanım, zəmim.
Yatmış mələkləri oyadar bəmim,
Olan olmayanım qəhətə çıxıb.
Gözümün yaşları qəlbimə axıb.
Batdım dəryasına uca sevginin,
Odur səbəbkarı saçımda dənin.
Bilmədim qədrini vüsallı günün,
Olan olmayanım qəhətə çıxıb.
Gözümün yaşları qəlbimə axıb.
Dərdi-dərd üstünə qalaq etmişəm,
Gözümün yaşını bulaq etmişəm.
Özüm-özüm boyda böyük dərdmişəm,
Olan olmayanım qəhətə çıxıb.
Gözümün yaşları qəlbimə axıb.
İçimdə doludur sevinc, fərəh, dərd,
Satqının, xainin qənimidir mərd.
Gah sərt, gah yumşaqdır şair Məhəmməd,
Olan olmayanım qəhətə çıxıb.
Gözümün yaşları qəlbimə axıb.
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OLMUŞAM
Min büsat qurulub, könlümdə yenə,
Gördüyüm yuxular çıxıbdı çinə.
Dərd ələm çəkilib, qısılıb tinə.
Səni görməyimə xoşhal olmuşam.
Əllərim içində saxlaram səni,
Bağımın-bağçamın gülü, çəməni.
Bir dəfə açsana billur sinəni,
Solmuşam, içimdə donub qalmışam.
Çöhrəndə bərq vurur,günəşin nuru,
Qəlbində sevgini, alovu qoru.
Hüsnü bədnzərdən a zalım, qoru,
Hissin təlaşında yanıb-solmuşam.
Zaman yel qanadlı verməyir aman,
Yanında qalmağa qorxuram yaman.
Qoy yola düzəlim, açılmamış dan,
Qəlbimdə sevgidən heykəl yonmuşam.
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GÜNAHKAR
Əl-qolumu bağlayıbsan, ey həyat,
Bəxtim yatıb, çalış ki, onu oyat.
Ot-ələfsiz əldən düşüb kəhər at,
Əsən külək, riyakarsan, riyakar,
Zalım fələk, günahkarsan, günahkar!
Gah şirindir, gah acıdır yuxular,
Kəndirbaza toxunma ki, yıxılar.
Qarğış dolu bayatılar, ağılar,
Əsən külək, riyakarsan, riyakar,
Zalım fələk, günahkarsan, günahkar!
Dinlə məni, a yurd yeri, a torpaq,
Gələcəkdən, gedəcəkdən ver soraq.
Unudulub köhnə, doğma od-ocaq,
Əsən külək, riyakarsan, riyakar,
Zalım fələk, günahkarsan, günahkar!
Bir qarnı ac, bir qarnı tox sağırlar,
Hey döyülən, hey söyülən fağırlar.
Örüşlərdən ac qayıdır naxırlar,
Əsən külək, riyakarsan, riyakar,
Zalım fələk, günahkarsan, günahkar!
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İÇİMİ KƏSDİ
Yenə kövrəlmişəm, fikrə dalmışam,
Taqətsiz, gümansız xoşhal olmuşam.
Özümə qapılıb bihal olmuşam,
Səbrim ta tükəndi, içimi kəsdi.
Yetiş harayıma, yetiş ünümə,
Gün çatmaz neyləsən, daha günümə.
Bu halsız canıma, boylanıb zülmə,
Səbrim ta tükəndi, içimi kəsdi.
Mən sənə can verdim canımdan artıq,
Sən isə çalırsan çəpiki-çırtıq.
Bilmədim, intizar hayandan əsdi,
Səbrim ta tükəndi, içimi kəsdi.
Bəylərəm, bağbanam, yüküm yemişdən,
O xumar gözlərin ləli nəmişdən.
Bəzəyi ipəkdən, qızıl-gümüşdən,
Gəl, məni incitmə, bir belə bəsdi,
Səbrim ta tükəndi, içimi kəsdi.
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FƏRMANI OLSUN
Saqi, şərab gətir, şux afət gətir,
Könüllər riqqətə qoy gəlsin, bir az.
Şadlıq həvəsiylə bülbüllər ötür,
Cuşə gəlsin, havalansın, kaman, saz.
Götür badələri qaldıraq, içək,
Demə ki, ziyandı bədənə-cana.
Ləzzətin anlamaz, hər ağzı göyçək,
Vaxt gələr, bu məclis dönər bir ana...
Xoş məclisdə ürək sevər birini,
Kimsə bilməz bu qəlbimin sirrini.
Zaman qəsd etməyib gözləlliyinə,
Mübarək qədəmli bahardır yenə!
Şərabdan tünləşən ağlım ayılsın,
Ləblərin aşiqin dərmanı olsun.
Bəylər gözəlliyə baxıb, bayılsın,
Baxışın qəlbimin fərmanı olsun!
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MƏMMƏD İMAN
Soy-kökünə, özünə böyük hörmətim olan
Azərbaycan ziyalısı, sədaqətli ürək sahibi
həkim-farmasevt dostum Məmməd Ağaşoğlu İmanova.
Toy büsatda Aranlıdan söz açdım,
Göylə Yerin təzadından danışdım.
Gözəlliyə məftun oldun, alışdın,
Söz dəryası, Məmməd İman, gözəl dost.
Təzadlıdı bu təbiət əzəldən,
Dünya alır intiqamı gözəldən.
Məzən düşməz nə ağızdan, nə dildən,
Söz dəryası, Məmməd İman, gözəl dost.
Yazılıbdı taleh-naxış min cürə,
Dünya ulu, dünya böyük bir kürə.
Bənzəyirsən Alazana, həm Kürə,
Söz dəryası, Məmməd İman, gözəl dost.
Xislətindən əskilmədi şirinlik,
Payın-parçan, idrak-ziya zənginlik.
Dörd bir yanın alov, ocaq, sərinlik,
Söz dəryası, Məmməd İman, gözəl dost.
Yüz baharı saymalısan, birbəbir,
Ağ rəngi heç götürərmi ləkə-kir?
Zehin dolu, sinən açıq, sinən sirr,
Söz dəryası Məmməd İman, gözəl dost.
18 mart, 2011-ci il.
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SÜRAYYƏ
Ailəmin dostu, sənətinin, peşəsinin vurğunu,
Sürayyə Cəbi qızına
Taleyi uğurlu, taleyi nurlu,
Qəlbinin sarayı, möhtəşəm-gurlu.
Sevgisi tükənməz, sinəsi qorlu,
Sürayyə müəllim!
Dərya təlatümü yatar gözündə,
Ədəbi-ərkanı, gözü özündə.
Mahala örnəkdi, işdə-sözündə,
Sürayyə müəllim!
Darayar saçını buludda, çəndə,
Bələnər şəkərə, bələnər qəndə.
Gənclikdən vurğundu o doğma kəndə,
Sürayyə müəllim!
Qədrini bilir o, saatın, günün,
Dolanar içində çiçəyin gülün.
Dinləyər səsini sona bülbülün,
Sürayyə müəllim!
Hər məktəbli uşaq öz balasıdı,
Gəzdiyi yurd-ocaq gül talasıdı.
Xisləti dəyişməz “Ərk” qalasıdı,
Sürayyə müəllim!
Qeyd: “Ərk” qalası, Cənubi Azərbaycandadır.
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VƏTƏN
Bax Araza, alov yağır, od yağır,
Gur suları heç durulmur, qan axır.
Köklənibdi sinən üstə, kaman hey,
Sənə qurban, mən əsgərin, Vətən hey!
O Naxçıvan, bu Astara, o Mərənd,
Övladların biri igid, biri mərd.
Döşlərindən süd vermisən, mənə sən,
Haqq-sayını itirmərəm, Vətən mən!
Obaların oyma-oyma çadırdı,
Sinən üstü, gül-çiçəkli cıdırdı.
Övlad-uşaq yan yörəndə çətəndi,
Duz-çörəyim, var-dövlətim Vətəndi!
Oğulların Dədə Qordud, Xətai,
Babəklərin, Nəbilərin yox tayı,
Qoy yolunda şəhid olum, verim can,
Sən Günəşsən, mən bir şölən-Azərbaycan!
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ÖMÜR BİR KARVANDI
Ömür bir nəğmədir, notu müxtəlif,
Köklənib gah şirin, gah bəmin üstə.
Hikməti dərindi, anları lətif.
Ayından, ilindən, sən möhlət istə.
Yazılar üst-üstə varaq-varaqdı,
Hər sətri bir dastan, böyük nağıldı.
Küləkər sovurub, dağım-dağımdı,
Verdiyi hər bəhrə, öyüd-ağıldı.
Ömür kitabından bəhrələn, yaşa,
Ağıla, kamala yer ver içində.
İstəsən ayağın dəyməsin daşa,
Görün bu dövranda, bir boy, biçimdə.
Bəylər deyər, heç vaxtı haqq üzülməz,
Əyrinin sonuna daha az qalıb.
Ömür bir karvandı, sonu payız, qış,
Bəlkə də, qismətdə əlli yaz qalıb.
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PEŞMAN OLMAZSAN
Gözlərim axtarır, axtarır səni,
O büllur bulağı, şehli çəməni.
Uzaqda, arxada qalan dünəni,
Cazibən qəlbimə, qəlbə mehirdir,
Gözlərin əfsundur, ruha sehirdir.
Əriyib itirəm için-için hey,
Kövrəldir qəlbimi al şərab, saf mey.
Tüstümü bacadan çıxaran ud-ney,
Sevgidən çəkdiyim cəzamdır mənim,
Qəlbimdə bir gizli qəzamdır mənim.
Çiçəklər üstündə bərq vuran jalə,
Hüsnünü vəsf edir, yasəmən, lalə.
Dalmısan çox şirin, fikrə-xəyalə,
Gəzirəm ömrümün sərbəstliyində,
Dalmışam hissimin sərməstliyində.
Gəlhagəl dövrüdür, taleyin-baxtın,
Əl vurub uçurma, qurulmuş taxtı.
Vaxt qızıldan baha, itirmə vaxtı,
Payızın xofundan yarpaq saralar,
Solub-saraldıqca, ömrü azalar.
Bəylərəm, gül əkdin, bağça bellədin,
Çəməndə naz-qəmzə, işvə əkdirdin.
Sonda bu canımın közün yelləyib,
Odumu, külümü dara çəkdirdin.
120

Ömürdən düşən yarpaqlar
GECƏM VAR
Xəyalın cismimi çəkibdir dara,
Geymisən əyninə büsbütün qara.
Yaman çoxalıbdı meyilin vara,
İşığı zülmətdən gücüm yox, seçəm,
Qarşıda yuxulu gecəm var, gecəm.
Yatmaz, bu ürəyim əhdə çatmasam,
Oduna tüstümü yanıb qatmasam.
Gülə, gülüstana əgər batmasam,
Çətin ki, bu yoldan adlayam, keçəm,
Qarşıda yuxulu gecəm var, gecəm.
Səni görən zaman, dilsiz lal ollam,
Dönüb yanağında qara xal ollam,
Gəl deyən dilində, dönüb bal ollam,
Arzular ətrindən olmuşam mən dəm,
Qarşıda yuxulu gecəm var, gecəm.
Eybi yox, qoy hələ bu həyat getsin,
Nəyim var, bu yolda, lap belə itsin.
Ömrüm başa çatsın, qızsın, isinsin,
Bəyləri alıbdı qüssə, kədər, qəm,
Qarşıda yuxulu gecəm var, gecəm.
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İLHAM PƏRİSİ
Ruhuma can verdin, gözəl qız mənim,
Vəsf edib,bax, nə qəşəng təbiət səni.
Dolannam düzləri, dolannam çölü,
Qəlbimi üşüdər saçının dəni,
Qoyma saralmağa gülü-gülşəni.
Yığıb topladığın bu dövlət, para,
Yaman ucuzlaşıb, gəlməyir kara.
Tələsib gedirsən, de görüm hara,
Ay ilham pərisi, ay zalım qızı,
Ömrümün, günümün, payızı, yazı.
Səni doğan ana, kaş doğmayaydı,
Eşqin Araz kimi kaş axmayaydı.
Şimşəklər oynayıb, od çaxmayaydı,
Büdrəyib, yıxılıb, sonra, qalxmışam,
Enişdə-yoxuşda, tənha qalmışam.
Düşmüşəm arxanca istəməsəmdə,
Yox demə, dərmanım, səndədir, səndə.
Çevrilib baxarsan səni ötəndə,
Köçürəm baxışın canıma-qana,
Ölmərəm, dönərəm Ülkərə, dana.
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ƏL ELƏYƏNDƏ
Ürəyi yandıran bir odam, səsəm,
İstədim üstündən meh olub əsəm.
Uzun ayrılığın qənşərin kəsəm,
Duram qulluğunda əl eləyəndə.
Fitnə-fəsadlıdı bu həyat yaman,
Pis sözdən, bəd gözdən, ay Allah aman.
Üz-üzə dayanıb ömürlə zaman,
Duram qulluğunda əl eləyəndə.
Ey insan balası, ey adam qızı,
Yerli-yerindəcə etsənə nazı.
Cənnətin özüdür Muğanın yazı,
Duram qulluğunda əl eləyəndə.
Binəva fağıram, eşqin yolunda,
Sevməyə haqqı var, qara qulun da.
Bir güləm bitmişəm sağda-solunda,
Duram qulluğunda əl eləyəndə.
Düşmüşəm arxana addımbaaddım,
İzin ver, telinin ətrini dadım.
Getdiyin cığırda yer salım, yatım,
Duram qulluğunda əl eləyəndə.
Aranlıyam, yandım, bişdim odunda,
Yaddaşı var, kolun-kosun, çulunda.
Ev tikmişəm uçurduğun yurdunda,
Duram qulluğunda əl eləyəndə.
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A NAZLI GÖYÇƏK
Çəhlimdə, cığırda bitən ay çiçək,
Gəlsənə, bu yerdən harasa köçək?
İncənin incəsi a nazlı göyçək,
Vücudun şeytandır, yoxsa mələkdir?
Aşiqi yaşadan arzu diləkdir.
Görünmə məzəsiz, dayanma nazsız.
Olmasın ömrümüz baharsız, yazsız.
Göllər şorlaşıbdı, qalıbdı qazsız,
Səninlə çəmənlər gülə bürünür,
Odlu baxışında ovsun görünür.
Bənövşə, yasəmən güllərin şahı,
Lalənin bağrında ayrılıq ahı.
Qəm-möhnət yaradıb Şur, Çaharğahı,
Bəylərin dərdini dildə söz deyər,
Qəlbim alışanda baxış, göz deyər.
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ÜRƏYİM
Dolan buludların dumanın, çənin,
Yağan yağışıyam, ələnən şehi.
Bu tala, gülüstan, gözəllik mənim,
Darayır saçımı xəzrinin mehi.
Ağrılı acılı olan a qəlbim,
Qatlaş ağrılara, dərdə tab gətir.
Elədə heç böyük olmayıb qəmim,
Sevgini, fərəhi qazan, tap gətir.
Sığmayır cahana istəyim, arzum,
Vaxtından çox qabaq, qocalıb qanım.
Halal zəhmətimdir, bərəkət ruzim,
Eşqimə zinətdir bu sevən canım.
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VARLIĞIM
Varlığım zülmətlə döyüşdə, cəngdə,
Görürəm hər yanı qapqara rəngdə.
Dözməz bu zillətə div də, pələng də,
Gülüm bəxtiyar ol, harayla məni,
Ataq qəlbimizdən o işgəncəni.
Varlığım insana gərəkliyimdir,
Nurlu əməllərə cəhdim, səyimdir.
Zil üstə köklənmiş bir sarı simdir,
Bağlamaz qapını gülər üzlərə,
Yaxşı adamlara, qənirsizlərə.
Bəylərəm, zəhmətdi ömrüm, kimliyim,
Asılıb çiynimdən ağır mənliyim.
İdrak şərəfimdir, bu saf mənliyim,
Mənim məhəbbətim, əqidəm sağ ol,
Çıxsın aydınlığa gərək cığır, yol!
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QALMADI
Alışıb odlanır dünya, dörd yanın,
Dərdi öz içində ölür insanın.
Qapısı açıqdır sərin, hədyanın,
Taleyə güvənən xoşbəxt olmadı,
Gələnlər düz getdi, kimsə qalmadı.
İnanma bütlərə, inanma daşa,
Dönmüşəm qanadı qırılmış quşa.
Yoxdur etibarım rütbəyə yaşa,
Biri salam verdi, biri almadı,
Gələnlər düz getdi, kimsə qalmadı.
Heç kim bu dünyada əbədi qalmaz,
Davalı cahanda səadət olmaz.
Ümid bəsləməklə möhnət azalmaz,
Səbir kasamız da daha dolmadı,
Gələnlər düz getdi, kimsə qalmadı.
Allahla danışar hərdən Məhəmməd,
Köksündə nə qədər xoş arzu, niyyət.
Qazancı, qisməti, əzab-əziyyət,
Çox erkən qocalıb, yüzə dolmadı,
Gələnlər düz getdi, kimsə qalmadı.
Əydi belimizi qəm yükü, fikir,
Xəyal Aranlını göylərə çəkir.
Bədbinin gözünə qaranlıq çökür,
Qırılıb inamın dolu qanadı,
Gələnlər düz getdi, kimsə qalmadı.
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BU SƏSDƏN OLMAZ
Sanardım ürəyim döyünməz bir də,
Mat qaldım bu səsə, bu əhli-dərdə.
Aləm var,bu həzin zəngulələrdə,
Ayaq saxla, qardaş, bu səsdən olmaz!
İlahi töhfədir ondakı həvəs,
Vətənlə bağlıdır aldığım həvəs.
Şəninə gül-çiçək bağlaram dəst-dəst,
Kim belə gülşənə meylini salmaz?
Səsinlə oyatdın yatan aşiqi,
Həsrət dəryasında batan aşiqi.
Dərdləri get-gedə atan aşiqi,
Kövrəltdin, bir daha bu kökdə qalmaz.
“Şirvan" şikəstəsi, ”Zabul" segahı,
Təşnə ürəklərin naləsi,ahı.
Əzəmətli “Şuru”, gah da ”Segahı”,
Bülbül oxumasa, səhər açılmaz!
Səsinə səs verir möhtəşəm qaya,
Gözəllik naz edir, ulduza-aya.
Avazın oxşayır çeşməyə, çaya,
İstedad çiçəyi heç vədə solmaz.
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NAXÇIVAN
Ağrıdağla yaşıddır,
Ulu torpaq Naxçıvan.
Üzüyümün qaşıdır,
Ulu torpaq Naxçıvan.
Burdan qalxıb ilk uçaq,
Əshabi-Kəhf pir, ocaq.
Şöhrətə bax, şana bax,
Ulu torpaq Naxçıvan.
Ulu öndər oğullu,
Günü ayı, uğurlu,
Hüseyin Cavid ruhlu,
Ulu torpaq Naxçıvan.
İntizarda Qarabağ,
Oğlu, qızı üzüağ.
Şimşək olub gurla, çax,
Ulu torpaq Naxçıvan.
Maxta, Qıvraq, Bata-Bat,
Övladların minib at.
Ucal, yüksəl, ərşə çat,
Ulu torpaq Naxçıvan.
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Təbriz, İzmir qardaşın,
Uzaq Altay sirdaşın,
Kərkük, Mosul yurddaşın,
Ulu torpaq Naxçıvan.
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İNCİMƏ MƏNDƏN
Geriyə qayıdan, dönən deyiləm,
Alışıb yanıram, sönən deyiləm.
Zirvədən ətəyə enən deyiləm,
Küsmüşəm, sən Allah incimə məndən,
Gəzib gülüstanı, dolannam gendən.
Taqətim qalmayıb, bədəndə, canda,
Yaxamdan yapışıb, qəm də, hicran da.
Bir yalqız qalmışam, sanki, cahanda,
Küsmüşəm, sən Allah incimə məndən,
Gəzib gülüstanı, dolannam gendən.
Bəylər eşitsəm şirin, xoş səda,
Dərhal təzələnir könlümdə sevda.
Hərdən yaxındayam, hərdən uzaqda,
Küsmüşəm, sən Allah incimə məndən,
Gəzib gülüstanı, dolannam gendən.
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SÜKUT
Dönüb bir saata, dəqiqəm, anım,
Alıb dörd yanımı büsbütün sükut.
Çəmənlərin ətri hopub canımda,
Təbiət həvəsi vardı qanımda.
Həsrətin gətirdi saçıma dəni,
İndi də alovum qorxudur səni.
Çoxda ki, arzular daha xəyalım,
Sən idin dövlətim, canım, cəlalım.
Aşiqəm, tək sənə eylədim nəzər,
Sənin üçün çalışaram xoş güzar.
Axır sözüm sənə deyim, müxtəsər,
Qamətli pərisən, şuxsan sərasər.
Eşq bağımda saralıbdı yarpaqlar,
Yaz günündə yağıb dolu, düşüb qar.
Qovuşsaq çıxmaram yar otağından,
Bülbüləm uçmuram gül budağından.
Məhəmmədəm, dünya boyda qəlbim var,
Bunu bilir incə, kövrək, gözəl yar.
Bilirsən ki, sənsiz dərdə yox çara,
Tanrını çağırıb yalvarram yara.
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ÖMÜR
Fikrim ulduzlara dirənib yenə,
Ağlayır özünü, ağlayır məni.
Ürəksə, çəkilib qaranlıq tinə,
Seyr edir ömürdən gəlib keçəni.
İşıqlı arzular ömür yoldaşım,
Özün də, seyr elə keçdiyin yolu.
Yersiz fikirlərlə yüklənib başım,
Ayırmaq çətindir ağacdan, kolu.
Dayanıb könlümlə ömrüm üzbəüz,
Əl verib, əl almır fikir karvanı.
Dəyişir yerini gecəylə gündüz,
Qarışıq bilirəm günü, dövranı.
Ömür, gərəkli ol, gərəksiz olma,
Gərəksiz oldunsa, olmasan yaxşı.
Ümidim, inamım, asiman səma,
Yayda yağdıraram göydən yağışı.
Arxalarda yatıb, qalma, ay ömrüm,
İrəli addımla daim zirək ol.
Payızı bahar et, qışı yay ömrüm,
Millətimçün,qardaşımçun gərək ol!
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DEYƏSƏN
Çıxdı səyahətə xəyalım yenə,
Əl çatmaz, ün yetməz zirvəyə qalxdım.
Dağı silkələdi sualım yenə,
Sel kimi kükrəyib, şimşək tək çaxdım.
Qorxunu içimdən inamla qovdum,
Ürəkdə artsada atəşim, odum.
Görüb riyakarı az qala dondum,
Gün çıxdı, elə bil əriyib axdım.
Hökmünə bələdik, saatın, anın,
Məlum sakiniyik məchul zamanın,
Rəngi dəyişib ki, sökülən danın,
Deyəsən oyandı, taleyim, bəxtim.
Hissin qırovuyuq, nəfsə qurbanıq,
Dodaqlar qapanıb, susuz yalmanıq.
Sıldırım qayalı dağa dırmanıb,
Həyatın qəribə oyununa baxdım.
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GƏNCLİK
Bağımda, bağçamda açan güllərim,
Novrağlı, büsatlı ötən günlərim.
Get-gedə ağaran qara tellərim,
Çox qısa olurmuş, sən demə gənclik.
Kütəlib yaddaşım, ay gözəl pəri,
Yoxdur ta halımdan əsla, xəbərim.
Qırışlar üzümün bəzəyi-zəri,
Çox qısa olurmuş, sən demə gənclik.
Eniş-yoxuşludur, ömür yolları,
Olubdu ömrümün çətin halları.
Cavabsız qoymadım çox sualları,
Çox qısa olurmuş, sən demə gənclik.
Ağrını qocalıq yazdı alnıma,
Çoxdan turş ayranı qatıb balıma.
Dövran daş-kəsək də, düzüb yoluma,
Çox qısa olurmuş, sən demə gənclik.
Üzü qürubayam, günəş, əlvida,
Misramın sonunda üç nöqtə, nida...
Aranlı yorulub, qalıb piyada,
Çox qısa olurmuş, sən demə gənclik.
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HAQQ
Haqqın dərgahından keçsə zaman da,
Yoluma nur səpdi, sənətim mənim.
Axtardım özümü illərdə, anda,
Səs verdi səsimə, zəhmətim mənim.
Göyərdi yollarda, izdə, çəhlimdə,
Atdığım toxumlar birə min kimi.
Arzular oxunmaz qalsa telimdə,
Arzuyla həmişə oldum səmimi.
Dedim əllərimi əlimdə saxla,
Onsuz da, yolumuz kəsişən deyil.
Bu sirrdən danışsan, danış ol, haqqla,
Demirəm ki, mənə baş əyib, əyil.
Bir Allah, çox mələk məlumdu, haqqdı,
Dürüstlük uca bir zirvədi, dağdı.
Haqqı yaxşı tanı, haqq böyük işdir,
Haqqı sevənlərin qəlbi genişdir.
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DÜNYA GÜLDÜRƏNDİ,
DÜNYA AĞLADAN...
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ULU TÜRK
Ərdoğan bir ulduz, bir alov, Ülkər,
Arzusu əməli, verəcək bəhər.
Köməyi, arxası dan,üfüq, səhər,
Qəlbindən “Türkçülər” xəbərdar olsun,
Allah haqqa, ulu türkə yar olsun!
Sinəm altda yatan hissim,oyan, dur,
Qızıl dağdan düşmə, səpib işıq,nur.
Ulu Türkmən, toplum halda gümrah dur,
Düşmən baxsın, gücümüzə xar olsun.
Allah haqqa, ulu türkə yar olsun!
Çoxdan bölünübdü ikiyə Vətən,
Şumlanıb, əkilib, parça-parça tən.
Duymaz bu ağrını hər yetən, ötən,
Cəlladların yeri, yurdu qor olsun.
Allah haqqa, ulu türkə yar olsun!
Çək apar qəlbimi,çək apar, anam,
Dalana, daşlara sıxılıb İslam.
Fikrimin gözündə daralıb zaman,
Qərq olub odlara, Diarbəkr, Şam,
Allah haqqa, ulu türkə yar olsun!
Açılmır dan yeri, sökülmür səhər,
Döyüşə çağırır, səsləyir zəfər.
Qanlı-qadalıdı, hər addım, səhər,
“PKK”-ya dünya, cahan dar olsun,
Allah haqqa, ulu türkə yar olsun!
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Döyüşlərə gedir, ərən, ər-igid,
Tarix yazır qanlarıyla hər şəhid.
Sinəm üstün nə didələ, nə də did,
Məhəbbətim övladlara car olsun,
Allah haqqa, ulu türkə yar olsun!
Əsrlərdir dövlət iki, millət bir,
Osmanların şəhəridir Tuğ, İzmir.
Şeyx Nizami, Yunus İmrə, ocaq, pir,
Ana torpaq, odun, közün var olsun,
Allah haqqa, ulu türkə yar olsun!
Xidmət etdin,türkçülyə, Türkə bərk,
Dövlətlərə, millətlərə oldun görk.
Xalqlar səni qardaş bildi, etdi ərk,
“Sionizm”-in baxan gözü kor olsun,
Allah haqqa, ulu türkə yar olsun!
Yanan qəlbim, Zəngəzuru gəz, ara,
“Hayes” hara,”Gümrü” hara,”Van”hara?
Ürəyimdə sağalmadı bu yara,
Qəm sədalı qulaqlıarım kar olsun,
Allah haqqa, ulu türkə yar olsun!
Şəxsiyyətlər yüz ildən bir doğulur,
Orda Kamal, burda Heydər oxunur!!
Ərdoğanlı, İlhamlıdır hər uğur,
Sinələrdə kaman olsun, tar olsun,
Allah haqqa, ulu türkə yar olsun!
Bu dunya durduqca yurdum var olsun!
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Qeyd:
1.Ümummili lider Heydər Əliyev
2.Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
Cənabları
3.Mustafa Kamal Atatürk
4. Türkiyə Cumhuriyyətinin Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğan
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İGİD ƏSGƏR
Dağıt, tulla Qarabağda zindanları,
Yoxa çıxıb “hayes”-lərin qananları.
Qalx, silkələ, o ləkəli vicdanları,
Ey şərəfim, şan-şöhrətim igid əsgər,
Qoyma düşmən tapdağında qalsın, Vətən!
“Arsax” yalan bir uydurma, cəfəngiyyat,
Bunu bilir bütün dünya və cəmiyyət.
Azərbaycan ulu, qədim bir hüriyyət,
Sən namusum, sən qeyrətim, igid əsgər,
Qoyma düşmən tapdağında qalsın, Vətən!
Yerlə göyün vəhdətidir Odlar yurdu,
Çox gədalar bu torpaqda atın yordu.
Döyüşlərdə viran qaldı, evi-yurdu,
Ay ismətim, ləyaqətim igid əsgər,
Qoyma düşmən tapdağında qalsın, Vətən!
Öz postunda, səngərlərdə, məğrur dayan,
Himnimizin sədasıyla həm yat, oyan.
Üstün-başın, sir-sifətin təmiz al-qan,
Məhəbbətim, sədaqətim igid əsgər,
Qoyma düşmən tapdağında qalsın, Vətən!
Azad elə məmləkəti, bəlalardan,
Zatı qırıq bu alverçi gədalardan.
İbrət götür, Koroğlu tək dədələrdən.
Gələcəyə zəmanətim igid əsgər,
Qoyma düşmən tapdağında qalsın, Vətən!
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QARABAĞ
Qarabağ “kartı”-dır sağalmaz dərd-sər,
Yüz illərdir “hayes”-lə rus gəzir şər.
Haqqa doğru yol gedib şəhid əsgər,
Suvar al qanımla Vətən torpağın,
Yaz gələcək nəslə Vətən növrağın!
Şanın, şan-şöhrətin verdiyin şəhid,
Tarix kitabına millətlər şahid.
Meyxana nə lazım, sənə, a zahid?
Suvar al qanımla Vətən torpağın,
Yaz gələcək nəslə Vətən növrağın!
Qəmlənib, hər qaya, zirvə, yamac, yal,
Analar fikirdən ürəyində xal.
Köhlən ayağından düşən mismar, nal,
Suvar al qanımla Vətən torpağın,
Yaz gələcək nəslə Vətən növrağın!
Çəkilsin göylərə, daransın hissim,
Bürüsün aləmi alovum, tüstüm.
Şuşaya boylanan həsrətim, nəfsim,
Suvar al qanımla Vətən torpağın,
Yaz gələcək nəslə Vətən növrağın!
Suyun büllur, yaxan cənnət, bağat-bağ,
Alışan, odlanan yanan yara bax.
Köksümə vurulan balta, yara, dağ,
Suvar al qanımla Vətən torpağın,
Yaz gələcək nəslə, Vətən növrağın!
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VƏHDƏT
Təzadlıdır yaranışdan İzmir, Mil,
Könül açır yaxasında gül-çiçək.
Yazılmaqla qurtarası söz deyil,
Vahid köklü ənənəsi, adəti,
İki dövlət , bir millətin vəhdəti.
Genetik koddan kənara çıxmayır,
Gözəlliyi təxəyyülə sığmayır.
Var-dövlətdən başı itmir, azmayır,
Od-alovdur, göyün üzü, yer səthi,
İki dövlət , bir millətin vəhdəti.
Zamanların sınağında bərədi,
Hər qarışı laləzardı, sərgidi.
Tarixi var, qalaq-qalaq dərgidi,
Dildən-dilə düşdü, gəzdi şöhrəti,
İki dövlət, bir millətin vəhdəti.
Uğurlara imza atdı, yol açdı,
Sellər kimi gah çağladı, gah daşdı.
Kainata işıq saçdı, nur saçdı,
Danışdığı fikir qəti, söz qəti,
İki dövlət , bir millətin vəhdəti.
İki Öndər, Heydər Ata, Atatürk,
Tarix yazıb yaddaşlara qoşa, cüt.
İradəsi, əzimləri möhkəm, bərk,
Bakı-Ceyhan kəmərində axır süd,
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Planetin yeni, təzə hikməti,
İki dövlət , bir millətin vəhdəti.
Ərənlərlə yol yeridi, yol getdi,
İnkişafı “hayes”-ləri pərt etdi.
Arzusuna, amalına o yetdi,
Yunis İmrə, Şəhriyarı, Səhhəti,
İki dövlət , bir millətin vəhdəti.
Zaman, dövran söz qədrini biləndir,
Ayın nuru, üz-gözünə çiləndi.
Bəylər yaşa, yaşamağa dəyəndi,
Kür, Arazın naz neməti, sərvəti,
İki dövlət , bir millətin vəhdəti.
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TALEYİM
Yatmısan, taleyim, vədəsiz vaxtsız,
Qalx oyan, gəzdiyim gülü soraqla.
O çəmən, bu tala, saralıb-solub,
Qalx oyan, gəzdiyim gülü soraqla.
Düşüb qayalara kəkliyin səsi,
Oyadıb torpağı bahar nəfəsi.
Gəlir qulağıma “Heyratı” səsi,
Qalx oyan, gəzdiyim gülü soraqla.
Bulaqlar oxuyur, edir zümzümə,
Dağların havası gülür üzümə.
Saz tutub, söz qoşur məni sözümə,
Qalx oyan, gəzdiyim gülü soraqla.
Yara, yar-yoldaşa vermişəm canı,
Yaşayaq, gün görək, torpağın sanı,
Küləklər qoynuna qatmayaq anı,
Qalx oyan, gəzdiyim gülü soraqla.
Bir gözəl əlindən yara almışam,
Əhvalım pisləşib, bihuş olmuşam.
Fikirlər içində çaşıb qalmışam,
Qalx oyan, gəzdiyim gülü soraqla.
Susuzluq hissim var, təşnədir qəlbim,
Quruyub dodağım, tükənib səbrim.
Həsrətdən əyilib qamətim-qəddim,
Qalx oyan, gəzdiyim gülü soraqla.
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BORC
Köhlən atlı, ərən igid, xanım qız,
Duz-çörəyi basıb keçib, tapdama!
Yollar əyri, yollar xəlvət, yollar düz,
Duz-çörəyi basıb keçib, tapdama.
Bilirlər, həqiqət, acı zəhrimar,
Haqqa gedən çəhlim, cığır iriz qar.
And yerimiz neçə kitab, imam var,
Duz-çörəyi basıb keçib, tapdama.
Salamladı, səhərimi şəfəq, dan,
Halal zəhmət, alın tərim, ruzi-şan,
Abır-həya,saf xislətə verdim can,
Duz-çörəyi basıb keçib, tapdama.
Əzəlindən doğulmadı maya, nər,
Su səhəngi suda sındı, nə qədər.
Vaxt keçirmə, çox mənasız, çox hədər,
Duz-çörəyi basıb keçib, tapdama.
Haqqı-sayı, tapdayan çox, danan çox,
Öz içində alışan çox, yanan çox.
Hesabını anlayan yox, qanan yox,
Duz-çörəyi basıb keçib, tapdama.
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NƏSİHƏT
Dünya, saf –çürük et yaxşını, pisi,
Baltadan itidir namərdin dişi.
Azalıb qoynunda taraz, mərd kişi.
Mərdə pislik etmək əbəsdir, əbəs,
Yaxşılıq atəşin pislik söndürməz.
Yaxşılıq söz oldu, yerində qaldı,
Pis əməl, pis niyyət qəlbləri aldı.
Məqsədi, məramı xəbərsiz oldu.
Elə bu dərdlərlə fikrə dalıram,
Bəzən bu dərdlərdən bihal oluram.
Əqidə, saralma, sarsılıb solma,
Şöhrəti özünə bir mayak sanma.
Hər sözdə söhbətdə axtardıq, amma,
Mərdliyin tərifin şüar yazsalar,
Pis niyyətli olan, bəlkə, azalar.
Ən böyük kitabdır, xasiyyət, əməl,
Halal, pak olmalı, qoyulan təməl.
Çalındı yalana tez-tez çəpik, əl.
Pislik yaxşılığa çox hiylə açdı,
Yaxşılıq axırda nur kimi saçdı.
Fikirlər qəlbimi dağıtdı, diddi,
Sözün ləl bazarı yerindən itdi.
Sinələr altında qanqallar bitdi,
Şər çox oyun qurdu, xeyir dalınca,
Xeyir seyr edirdi, bunu doyunca.
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Qiymətin bilmədi çoxu zamanın,
Zülmətə oxşatdı sökülən danı.
Haray isitmədi bəzən qan canı,
Yaxşılıq dözsə də, çox cəfalara,
Pislik düşdü axır, pis bəlalara.
Bəylər, taleyindən um-küs etmə sən,
Ölən var, tapmayır bir parça kəfən.
Bezikdi torpaqdan becərən, əkən,
Qəlbim xeyir olub, ömrü boyunca,
Belə də qalacaq, dünya solunca.
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YOXDU BİR ÇARA
Durum yox bədəndə, durum yox canda,
Qırmızı kürəcik azalıb qanda.
Şan-şöhrət qalmayıb, çox adda-sanda,
Dünya üzün qara, yoxdu bir çara.
Tükəndi dizlərdə,qalmadı qüvvət,
Azaldı qəlblərdə məhəbbət, izzət.
Aldı ürəkləri dərd-ələm, xiffət,
Dünya üzün qara, yoxdu bir çara.
Əzrayıl qovlayır atlı çaparı,
İldırım uçurur daşı-divarı.
Əsəbdən gərginlik tutur damarı,
Dünya üzün qara, yoxdu bir çara.
Ömrümüz yol gedir işıq sürətli,
Bəxt taleh yarıtmaz, sözlü-söhbətli.
Yaşamaq çox çətin, ağır zəhmətli,
Dünya üzün qara, yoxdu bir çara.
Vaxt-zaman, məşəqqət boğur insanı,
Əzablar içində çürüyür qanı.
Görməyir sökülən, açılan danı,
Dünya üzün qara, yoxdu bir çara.
Bəylər, hörmətin var, elbəel, kənd-kənd,
Düşüncə, fikirlər, niyyətlər bəd-bəd.
Əl tutmaq, yaxşılıq qəhətdən, qəhət.
Dünya üzün qara, yoxdu bir çara.
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Boğazlar deyingən, hulqumlar yırtıq,
Süfrəyə qoyulur dünənki artıq.
Qohumluq yaşamır qırx ildən artıq,
Dünya üzün qara, yoxdu bir çara.
Bəyləri izləyir əzab-iztirab,
Günləri pəjmürdə, əhvalı tab-tab.
Düşüb sinəsinə, qovla çapa-çap,
Dünya üzün qara, yoxdu bir çara.
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YOX OLDU
İş başında yıxılanda, çaşanda,
Bürokrata eynək taxıb baxanda.
Sel-sulara qərq olanda, axanda,
“Dost”dediyim “dostlar” gördüm, yox oldu.
Borc sələmə boğazacan batanda,
Haldan düşüb, ev-eşiyi satanda.
Ac qarına üzü qoylu yatanda,
“Dost”dediyim “dostlar” gördüm, yox oldu.
Zəmanədən giley-güzar edəndə,
Qan çıxmayan üzü dartıb didəndə.
Bağ-bağatda kol-kos artıb bitəndə,
“Dost”dediyim “dostlar” gördüm, yox oldu.
Şair özü, elə ozan-dərvişdi,
Adam var ki, şər-şəbədə vərdişdi.
Tülkü, çaqqal, qafiyəsin dəyişdi,
“Dost”dediyim “dostlar” gördüm, yox oldu.
Bəylər məğrur, Bəylər yorğun, qəlbi dinc,
Hey axtardı dincəlməkçün xəlvət künc.
Bu “sürünün” çoxu quduz, çoxu ac,
“Dost”dediyim “dostlar” gördüm, yox oldu.

151

Məhəmməd Bəylər Aranlı
NƏ DEYİM
Nadan-naşı hey axtardı qısa yol,
Ağlı alan vərdişlərdən uzaq ol.
Duz-çörəyi unudanlar boldan bol,
Dünya, sənin əməlinə nə deyim?
Sərv boyunla mazaqlaşdıq, dost olduq,
Gözəllikdən yaraqlandıq, məst olduq.
Riyakarın sözlərinə süst olduq,
Dünya, sənin əməlinə nə deyim?
Şirin sözə uyan, oda qaçan çox,
Mədəsindən aş keçməmiş acan çox.
Sərhədləri tanımadan aşan çox,
Dünya, sənin əməlinə nə deyim?
Aranlını danışdırdı haqsızlıq,
İnsan oğlu insanlara paxıllıq.
Mərdlik qanımdadı, kamanım, neyim,
Dünya, sənin əməlinə nə deyim?
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ÇƏTİN
Minnət var, daş-qaşdan, qızıldan baha,
Söykən yaradana, söykən Allaha.
Yalvarma, kimsəyə heç kəsə daha,
Yaşamaq qan-xata, yaşatmaq çətin!
Bir yetim yolçuyam, yollar sıldırım,
Getdiyim yollarda çaxıb ildırım.
Təngiyib nəfəsim, yarılıb bağrım,
Yaşamaq qan-xata, yaşatmaq çətin!
Həyat təzadlarla doludur, dolu,
Batırıb çəhlimi gur yağış, dolu.
Şimşək at oynadır, tapmıram yolu,
Yaşamaq qan-xata, yaşatmaq çətin!
Xeyir qaçaq düşüb, şər yallı gedir,
İztirab qəlbləri dağıdır, didir.
Çıxıbdı aradan qohumluq, xətir,
Yaşamaq qan-xata, yaşatmaq çətin!
Bəylər, söz bazarı artıq bağlanıb,
Müdriklər tutulub, ustad saxlanıb.
Gördüyün ümmanlar dərya çalxanıb,
Yaşamaq qan-xata, yaşatmaq çətin!

153

Məhəmməd Bəylər Aranlı
MİNACAT
Şeytan iblis, şeytan mələk donunda,
İstədiyi xəta bəladı, şərdir.
Dondan-dona girib, çıxmaq canında,
Verdiyi insanlara dərdi-sərdir.
Ulu Tanrı, yeri-göyü yaratdın,
Görk elədin yolladın insanlara.
Ömür verib, onlara sonra aldın,
Nur payladın ulduzlu camallara.
Bu yaradan haqqın çiynimizdədir,
Haqq görən gözümüzü alma, əldən.
Məhəbbəti nur bilək içimizdə,
Salma yaxşı ürəkləri kökündən.
Ey yaradan, bizlərə kömək elə,
Haqqa gedən doğru yolda bəndənə.
İçimizdə güc-qüdrət dönsün selə,
Müdrik insanlar çatsınlar əhdinə.
Zamanla nizamladın yaranışı,
Adı sənə bağlıdı kainatın.
Ürəklərdə minbir adın yanaşı,
Quran-Kitab, bəşər üçün sovqatın.
Hər surənin şöhrəti gəlməz saya,
Var savabı, doğar kəramətindən.
Siratdan, o körpüdən hamı keçməz,
Keçmək üçün yapış haqq ətəyindən.
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Ulu Tanrı, rəhm elə öz bəndənə,
Ucalığla, qadir Adil varlığla.
Qulun olaq, gələk çıxaq Kəbənə,
Qoru təkliyinlə, haqqı-sayınla!

155

Məhəmməd Bəylər Aranlı
DÜNYA
Allahın lütfüylə doğulan dünya,
Qəm-kədər içində boğulan dünya.
Zəifə qurd kimi soxulan dünya,
Axıdıb sel kimi insan qanını,
Bəzən dərdə salıb, üzüb canını.
Saf-çürük eləyib, yaşayan dünya,
Odu çiyinində daşıyan dünya.
Abırı, isməti qaşıyan dünya,
Atmısan insanı möhnətə-qəmə,
Bəzən gülünc etdin bütün aləmə.
Yastığa baş qoyub yatmayan dünya,
Kiməsə çürük qoz satmayan dünya.
Kiminsə əlindən tutmayan dünya,
Saymirsan padşahı, sultanı, xanı,
Çox vaxt axıdırsan sən, nahaq qanı.
Yaşanan ömürün loğmanı dünya,
Yaxşının yamanın şahmarı dünya.
Gözəllər evinin bağbanı dünya,
Zalımlıqda xəbərin yox özündən,
Əyri demə, doğru sözə düzündən.
Quzeyi həmişə yol çəkən dünya,
Miskini dişini qıcayan dünya.
Yıxılandan üzün çevirən dünya,
Bəzən güldürəndi, bəzən ağladan.
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Əti dırnağıyla qoparan dünya,
Yaxşını bir anda aparan dünya.
Göz yaşı axıdan, suvaran dünya,
Bəzən güldürəndi, bəzən ağladan.
Töhməti, tərifi götürən dünya,
Ruzini,çörəyi yetirən dünya.
Gəlib-gedənləri ötürən dünya,
Bəzən güldürəndi, bəzən ağladan.
Şahmat taxtasıdı, xanadı dünya,
Bəylərə həyandı, anadı dünya.
İnsanın çırağı, qanadı dünya,
Bəzən güldürəndi, bəzən ağladan.
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DÜNYA QORXULUSAN
Üzbəüz durmuşam zamanla, vaxtla,
Dünya, qorxulusan, vallah qorxulu.
Oyun oynayırsan, talehlə, bəxtlə,
Dünya, qorxulusan, vallah qorxulu.
Yer Günəş boyunda dolanır, gəzir,
Üstündə gah soyuq, gah alov əsir.
Dişim bağırsağı içimdə kəsir,
Dünya, qorxulusan, vallah qorxulu.
Qəribə gediş var, dövranda, anda,
Fəsadlar çoxalır plazma qanda.
Təndir alovu var, sökülən danda,
Dünya, qorxulusan, vallah qorxulu.
Qısılıb hissinə, düşünür insan,
Pələngə dərs deyir, ağ cılız siçan.
Mərdi ta, alnından alırlar nişan,
Dünya, qorxulusan, vallah qorxulu.
Daha adiləşib “kesarla” doğuş,
Yuvasından perik düşüb çoxlu quş.
Düz əyriyə, yaxşı pisə gəlir tuş,
Dünya, qorxulusan, vallah qorxulu.
Daş üstündə fikrə gedir, ərən-nər,
Əyni nimdaş, çiyni yara, canı tər.
At oynadır gülüstanda, atır zər,
Dünya, qorxulusan, vallah qorxulu.
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Boş qalıbdı nehrə, qazan, ta bardaq,
Yıxılanı əl uzadıb, qaldıraq.
Zəmi yanıb, gör nə qədər gül daraq,
Dünya, qorxulusan, vallah qorxulu.
Keçir süzgəclərdən yaxşılıq, pislik,
Yaxşı söz, düz əməl, gətirər dinclik.
Hər gündə yüz dəfə ölüb dirillik,
Dünya, qorxulusan, vallah qorxulu.
Vahimə, qorxu var şər sifətində,
Dostu sınayarlar darda, çətində.
Çox beyin korlanır ana bətnində,
Dünya, qorxulusan, vallah qorxulu.
Bəşəri cənginə alıbdır dava,
Zəhər, od qoxuyur meh, külək, hava.
Tapılmır evlərdə od-ocaq, soba,
Dünya, qorxulusan, vallah qorxulu.
Aranlı uzaqdır, qeybətdən-qaldan,
Daş atmaz düşmənə arxadan, daldan.
Gül ətri gəlməyir alınan baldan,
Dünya, qorxulusan, vallah qorxulu.
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BU DÜNYA
Azalıb ədalət, azalıb inam,
Heç kimin vecinə deyil bu dünya.
Ərənlər yollarda yorulub qalıb,
Heç kimin vecinə deyil bu dünya.
Yollar çarpaşıqdı, sonu qaranlıq,
Puç olub, tez solur, gənclik, cavanlıq.
Süfrələr boşalıb, yoxdu yavanlıq,
Heç kimin vecinə deyil bu dünya.
Sitəm qalaq-qalaq dərdin üstədir,
Maymaqlar, nadanlar özün istədir.
Çox üzlü, çox sifət yaman üzdədir,
Heç kimin vecinə deyil bu dünya.
Haqqı haqq yerinə qoyanlar yoxdur,
Bəs deyib xalq malın, doyanlar yoxdur.
Xalqın gözün oyan, oyanlar çoxdur,
Heç kimin vecinə deyil bu dünya.
Yozumlar çeynənmiş qara-quradır,
Ürəklər vərəmli, sinə yaradır.
Ərköyün məmurun gözü qaradır,
Heç kimin vecinə deyil bu dünya.
Talanıb ürəklər, talanıb canlar,
Yel olub, ötüşür saatlar, anlar.
Çürüyüb, dağılır damarda qanlar,
Heç kimin vecinə deyil bu dünya.
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Pulluya qanun yox, qadağalar yox,
Nə qədər istəsən müəmmalar çox.
Məzara ölüylə dirinidə sox,
Heç kimin vecinə deyil bu dünya.
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QALMADI
Qara tellərimə dən gətirən bəxt,
Yazmadı püşkümə dövlət, qızıl, taxt.
Ey şimşək ildırım, başım üstə çax,
Gənclik əldən getdi, gücüm qalmadı.
Cəhd etdim, çox qaçdım mətləb dalınca,
O ki var işlədim, yuva salınca.
Başım həsrət qaldı yumşaq balınca,
Gənclik əldən getdi, gücüm qalmadı.
Çək-çevir elədim, özüm-özümlə,
Əməlim bir oldu, işim sözümlə.
Yoxuşlar adladım, səbir dözümlə,
Gənclik əldən getdi, gücüm qalmadı.
Gözümün yağını verdim dostlara,
Sevdiyim canana, sevdiyim yara.
Bu yollar könlümü aparır hara?
Gənclik əldən getdi, gücüm qalmadı.
Bəxtimə gün doğdu, taleh lal oldu,
Hissim aşdı-daşdı, yerdə sal oldu.
Leylilər sinəmdə yurd-yuva saldı,
Gənclik əldən getdi, gücüm qalmadı.
Döyüşdüm, bərkidim, qayaya döndüm,
Yüksəlib zirvədən zirvəyə endim.
Düyünü dişimlə dağıtdım, diddim,
Gənclik əldən getdi, gücüm qalmadı.
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Haqqın dərgahında Bəylərin adı,
Şöhrəti yandırır düşməni, yadı.
Sənəmi dilinin əzbəri, dadı,
Gənclik əldən getdi, gücüm qalmadı.

163

Məhəmməd Bəylər Aranlı
HƏYAT
Bir naşı, hərcayı sözdən-söhbətdən,
Bax, dəymişim qaldı, kalı töküldü.
Hörüyü əskidən, ipdən-ilmədən,
Olan köhlənimin nalı töküldü.
Qəribə işi var, dünyanın, anın,
Çalış, qaralmasın heç vədə qanın.
Əzrayıl alanda gözəlin canın,
Yanağım allandı, alı töküldü.
Həyat gah şirindi, gah da ki, acı,
Saymaqla qurtarmaz, dilənçi, acı.
Dost olmaz nadürüst hər qardaş, bacı,
Könlüm dilə gəldi, qalı töküldü.
Həsrətindən qaçammadım, lal oldum,
Xəstə düşüb, yatağımda sal qaldım.
Geri dönüb, evinizə yol aldım,
Yandı dilim, şəkər balı töküldü.
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HAQQ
Haqqı beşiyində çox vədə boğduq,
Kimə daş atdılar güldük, sevindik.
Yandıq, külümüzü göyə sovurduq,
Vicdan qarşısında boylandıq dik-dik.
Yanıb, yan tüstülən ürəyim, ürək,
Gəlməz köməyinə hər vədə Tanrı.
Haqqa tapınana göstərdik dirsək,
Örkənin üstündə qurutduq darı.
Haqqın kürəyində ocaq yandırıb,
Oyuncaq dünyanı oyuna saldıq.
Hallı-pulluları göyə qaldırıb,
Hər iki dünyada avara qaldıq.
Ay ürəyim, ağrılara hələ döz,
Haqqa düşmən olanlara az yalvar.
Çeynənmişi nə çözələ, nə də çöz,
Dünya çaşıb, nə haqq ara, nə axtar.
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DÜNYA BOŞ DEYİL
Dostum axund Səxavətə.
Sönməz ürəklərin alovu, odu,
İdrak bulağından su içir kamal.
Bu hansı səs nida, bu hansı haray?!
Könlümdə bərq vurur, nurlu bir camal.
Min haray, min sevinc keçir könlümdən,
Sarvan ovun tutub, söz karvanında.
Dincəlmir ürəyim toxtamır beyin,
Məcrası dəyişib, canda, qanında.
Ayıldım, düşündüm, özümə gəldim,
İdrak işığında təsəlli tapdım.
Nə yaxşı, hələ də, məğrurlar varmış,
Köhləni talada dörd nala çapdım.
Mən elə bilirdim, yatmışam artıq,
Könlümü, qəlbimi ayıltmaz bahar.
Bərq vuran işığın ziyası, nuru,
Gətirdi ürəyə özü dörd çahar.
Yanan ürəklərdən əskilməz alov,
Qoru daşdan keçməz, kül olmaz odu.
Ələnir üstümə saxta buz, alov,
Görəndə iblisi, min sifət qurdu.
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Duruxub çaşırıq, qorxuruq bəzən,
Öz-özlüyümüzə tapınmayanda.
Dönürük bir saman çöpünə hərdən,
Sahil daşlarına çırpılmayanda.
Təkcə məni səslə, ey idrak dostum,
Dünya bir tamaşa, bizsə, oyunçu.
Gəlir imtahana söz, fikir ordum,
Deyir sonbeşik ol, olma sonuncu!
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NAMUS
Dövlətdə, parada axtarma namus,
Namus damarlarda, axan qandadır.
Başım üzərində dolaşan kabus,
Göstər, o gədada qeyrət hardadır?
Sifətdən qırmızı,yanağdan göyçək,
Nadandan əl götür, axmaqdan əl çək.
İtirməz əslini olsa, ağbirçək,
Bəd əsil nadürüstdədi, xamdadır.
Yüz yerə çəkmişəm, könlümü, qəlbi,
Olmuşam dağlardan çox uca, qəlbi.
İçimdə cövr edər hökmün tələbi,
Qovur,qabağında, şərdi, xətadır.
Saysız, hesabsızdır, qəmim, möhnətim,
Biqeyrət görəndə, kəsilir ətim.
Səmum yeli olum, gərək mən əsim,
Namussuz dəryaya atılan daşdır.
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DÜNYA
Haqq-hesab çəkirəm, özüm özümlə,
Qəlbmin naləsi, hər sətir, cümlə.
Zülmət ayaqladım səbir, dözümlə,
Dünya təzadlardan doymayıb ancaq!
Bələdəm həyatın dəsti-xəttinə,
Əbədi bağlıyam Allaha, dinə.
Düz yolu gedərkən düşdüm çətinə,
Dünya təzadlardan doymayıb ancaq!
Yüz oyun düzəlir bir haqqın üstə,
Ədalət tapılmır, yoxdu heç kəsdə.
Xalq malın dağıdan dəstəbədəstə,
Dünya təzadlardan doymayıb ancaq!
Mərmidən, bombadan səksənir insan,
Necə də, sürətlə ötür saat, an.
Acı xəbərlərlə sökülür hər dan,
Dünya təzadlardan doymayıb ancaq!
Yaxşı ki, hələ çox yaxşı adam var,
Yoxsa, lap qudurar zatı-qırıqlar.
İnsanı qocaldar qayğı, həya, ar,
Dünya təzadlardan doymayıb ancaq!
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TOBA
Nələr gördüm haqsızlıqda, fələkdə,
Toba, bir də, bu dünyaya gəlmərəm.
Namərd mərdə dərs öyrədir, dərs keçir,
Toba, bir də, bu dünyaya gəlmərəm.
“Kələz”-ləri harınlamış çox gördüm,
Yaman gündə dost əlində ox gördüm.
Haqq başında Allahsızı çox gördüm,
Toba, bir də, bu dünyaya gəlmərəm.
Qılınc-qalxan kəsərində söz hanı,
Od-alovlu kösöv hanı, köz hanı.
O loxmada, o süfrədə duz hanı,
Toba, bir də, bu dünyaya gəlmərəm.
Duz-çörəyi bilən, kəsən düzdədi,
Min sifəti olan adam üzdədi.
Çaqqal qurdu asdı, kəsdi, izlədi,
Toba, bir də, bu dünyaya gəlmərəm.
“Su-suyu” tapar, doğru deyib atalar,
Ət üzünə həsrət qalıb balalar.
Başlar kəsir şər-şəbədə,xatalar,
Toba, bir də, bu dünyaya gəlmərəm.
Coş fırtına, qalx qasırğa, külək əs,
İllər, aylar, bir-birindən gəlir nəhs.
Ay ürəyim, sızıldama, tez ol, kəs,
Toba, bir də, bu dünyaya gəlmərəm.
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Bəylərəm, düşmüşəm yardan aralı,
Qəlbim kösöv kimi odlu, yaralı.
Ruhum didərgindi, ciyər paralı,
Bir daha dünyaya “salam” demərəm,
Toba, bir də, bu dünyaya gəlmərəm.

171

Məhəmməd Bəylər Aranlı
TAPMADIM
Yüz bulaq qaynayır, dağ sinəsində,
Düyünlər görünür üz çənəsində.
Yasəmən ətri var, tər-tərəsində,
Halalı axtarıb, düzü tapmadım.
Çox ömür gənc yaşda qurtarıb, bitib,
Çox gülün qoxusu məhv olub, itib.
Dostlarım salamsız yanımdan ötüb,
Halalı axtarıb, düzü tapmadım.
Çox insana ümid edib, güvəndim,
Dərin-dərin nəfəs alıb, dincəldim.
Qalxanına, gülləsinə tuş gəldim,
Halalı axtarıb, düzü tapmadım.
Namərd olma, el içində mərd tanın,
Nəğmə olsun, yaxşı işin, ad-sanın.
Hər cor-cocuq işin bilməz dünyanın,
Halalı axtarıb, düzü tapmadım.
Alışıb odlanan “lələni” gördüm,
Çiynində, belində şələni gördüm.
Atımı dördnala yanına sürdüm,
Halalı axtarıb, düzü tapmadım.
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DİLİM GƏLMƏYİR
Mən uşaq deyiləm, xeyli yaşım var,
Dərdi-qəm anlayan dürüst başım var.
Dostlara ərməğan almaz daşım var,
Sənə “siz” deməyə dilim gəlməyir.
Çörəyi diz üstə olan a nankor,
Ürəyin zirzəmi, gözün baxar, kor.
Haqsıza, nahaqqa ağız verməz gor,
Sənə “siz” deməyə dilim gəlməyir.
Özünü çox bilən,savadlı bildin,
Pul üçün gah öldün, gah da, dirildin.
“Mükafat” görəndə imana gəldin,
Sənə “siz” deməyə dilim gəlməyir.
Çay içdik, dərləşdik, dərdini açdın,
Şirin söz söylədim, udqundun, acdın.
Bəs niyə andından, sözündən qaçdın?
Sənə “siz” deməyə dilim gəlməyir.
Bir loxma çörəyi qıymadın aca,
Qul oldun arxalı məmura, yada.
Qaçdın ömür boyu şöhrətə, ada,
Sənə “siz” deməyə dilim gəlməyir.
Qazancın gah lənət, gah söyüş oldu,
Qəlbinə həm qorxu, həm təlaş doldu.
Üzünün çöhrəsi vədəsiz soldu,
Sənə “siz” deməyə dilim gəlməyir.
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Mən ülfət nökəri,dostun quluyam,
Başımdan ayağa sözlə doluyam.
Haqq tanıyan müdrik bəşər oğluyam,
Sənə “siz” deməyə dilim gəlməyir.
Aranlı çox namərd, nadan görübdü,
Dost üçün can verib, atlar yorubdu.
Zəifə əl verib, qala qurubdu,
Sənə “siz” deməyə dilim gəlməyir.
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TƏZAD
Təzadla doludur ana təbiət,
Qızılquş qəfəsdə, qabağında ot.
Tikanlı məftillər çəkilən sərhəd,
Qərənfil, yasəmən ətrinə möhtac.
Ürəklər partladan qəm-qüssə, kədər,
Təndirə oxşayan isti dalan, tin.
Göylərə çəkilən şeh, duman,çiskin,
Qərənfil, yasəmən ətrinə möhtac.
Dünyanı sarsıdan top-atəş,alov,
Muzeydə saxlanan, qorunan cilov.
İnsana yad gələn, atılan bülöv,
Qərənfil, yasəmən ətrinə möhtac.
Dağılıb-boşalan, yurd-yuva, oba,
Kəsəri azalan, içilən toba.
Qocalar evinə atılan baba,
Qərənfil, yasəmən ətrinə möhtac.
Bəylərəm, gümanım gülçöhrə yarmış,
Yaxşı ki, dünyada gözəllər varmış.
Sevən də, sevdiyin heç unudarmış?
Yasəmənlər yarın əlinə möhtac.
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MEŞİN ZƏNBİL
Üç pərdəli pyes

Bakı şəhəri, 2016-cı il
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İştirak edirlər:
Molla Məşi: Mühacirət ömrü yaşamış, sonralar vətənə
dönmüş, xalq arasında molla kimi tanınan, erməni iş
adamı Surendən xəbər gətirən, uşaqlıq əməlləri yadından çıxmayan dələduz, kələkbaz.
Mizi: Molla Məşinin uşaqlıq dostu, xəstəhal məzhəkəçi, sənətçi.
Ağan: Molla Məşinin qardaşı-avam.
Xavər: Molla Məşinin həyat yoldaşı, acı təbiətli.
Mirim: Kolxoz sədrinin oğlu, əhlikef.
Saşa: Dəmiryol vağzalının süpürgəçisi, Mirimin dostu.
Vaqon bələdçisi: İlk andan molla Məşiyə vurğun.
Əmikişi: Kolxoz bazarında qarpız satan.
Anuş: Surenin bacısı.
Arakel: Anuşun əri (Zavmaq).
Polislər: Vağzalın mühafizə xidmətinin əməkdaşları.
Malik: Əyyaş.
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BİRİNCİ PƏRDƏ
Muğan mahalı, 1960-cı illərin ortaları, Aran elinin könüldən uzaq, gözdən kənar kəndlərinin birinə sürgündən
qayıtmış Molla Məşi bir neçə vaxtdır ki, evində açdığı
dəllək dükanında xəyallar, fikirlər içində dolaşır.
Necə eləsin ki, sürgündən sonra, Orta Asiyada yaxınları
arasında olduğu vaxtı, bir erməni mühacirindən məclisdə
eşitdiklərini "dənliyinə" yığıb, topladığı sərgüzəştləri,
salam-sənanı Qarabağa necə aparsın və kiminlə yoldaşlıq
etsin ki, bu söhbət ölənə qədər məxfi qalsın, altı alt, üstü
üst olsun. Hə,”tapdım”-deyən dəllək, dükanında stoldan
qalxır, uşaqlıq dostu Mizi yadına düşür, onu görmək
arzusu ilə ürəyi döyünür. Bayıra çıxır, şükür-səna edir,
sanki, yer bu an yarılıb Mizi yerdən çıxıb, baxır ki, Mizi
dəlləkxanaya yaxınlaşır. İki dost görüşüb, hal-əhval tutub
içəri keçirlər. Səfərə çıxacağı hekayətinin mahiyyətini
Miziyə danışır və səfərə çıxacağları günün vaxtını təyin
edirlər. (Hər ikisinin cavanlıq çağları)
Molla Məşi: Mizi, ay Mizi, gəlsənə! Bu vaxtacan hardasan? Zalımı çıxmış! Gəl-gəl görüşək! (Görüşürlər) Sən
mənim bu balaca dükanıma xoş gəlmisən! Mən səni
axtarırdım, sən öz ayağınla gəlmisən. (Hal-əhval edir,
təkbir söyləyir) Mənim səndən gizlin bir söhbətim
olmayıb, bu Allaha da agahdır, bəndəsinə də. Nə qədər
mömin füğara var, onların da hamısına agahdır. Biz
uşaqlıqdan bir yerdə böyüyüb, bir yerdə məktəbə
getmişik. Ayrılığın üzü qara olsun! Bizi sürgünə çəkənləri lənətə gəlsin! Bu da, Allahın işidir. Mən o ayrılıq
illərində də, səni unuda bilmədim, hər şeyi xatırladım,
vallah belə olub, belə. Özünün də, bundan yaxşı xəbərin
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var. Sən mənim ürəyimin bir parçasısan. (Yaxınlaşıb
Mizini öpür, “nə şirinsən, nə şirin, ay Mizi”-deyərək,
gülür)
Mizi: Elədir, ay Məşi, elə. Ancaq, dünya başqadır.
Adamı tanımaq çətindir. Adamların indi bir yox, iki
sifəti var. iki.Gəl indi bu sifətlərdən baş çıxar, görüm,
ha çıxardın...(Siqaret yandırır,xəyala dalır)
Molla Məşi: (Ustalıqla şirin təbəssüm göstərir) Yox,
elə demə, qadanalım! Biz o dediklərindən ola bilmərik.
Bizim kökümüz var, qanımız var.Biz halallıqla nəfəs
almışıq, alırıq, alacağıq, amma, sənin dediyində də
həqiqət var, nə deyim bu dünyanın işlərinə, taleyin
yazısına?! Həyat belədir, belə. Bir müddət eldən-obadan ayrı düşdük, əziyyətlər, nə bilim, nələr...Şükür xudaya ki, yenə dostlar arasındayam. Bax, bu da, həyatın
bir yazısıdır. Həm də, Allahın mənə yazdığı alın yazısı.
(Gülür, Mizidən bir siqaret istəyir, təkbir söyləyir)
Mizi: Sözü havadan, nəmi kölgədən alırıq. Bu bacarıq,
bu istedad həmişə bizim nəsildə olub, olacaq. Sözə,
sədaqətə can vermişik. Sən az-az görüşməyimizdən
danışdın, səbəbini isə, düz demədin.(Gülür). Eşit səbəbini, mən deyim: səbəbi bu yaşda sənin təzə eşqə
düşməyindir. (Hər ikisi gülür). Sənin bu yaşda, molla
yanına gedib, dərs almağındır. Mollalıq hara, sən hara,
dəlləklik hara? Sən molla təhsilini almaqda, xeyir ola, a
kişi? Otur yerində, uşaqlığı at, başından.( Hər ikisi
gülür)
Molla Məşi: (Otaqda əlində təsbeh var-gəl edir, özünü
tanınmış şeyx kimi göstərir)
Doğrudur, ay Mizi. Səndən nə gizlədim, ay Mizi? Bu
dəlləkxanada baş girləmək üçün oturmuşam. Dostlar
sağ olsun! Əlbəttə, bu dəlləklik peşəsi mənlik deyil,
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amma, gələcək işlərimə xidmət etmək üçün, bir vasitədir. (Gülümsəyərək, Miziyə göz vurur, təsbeh çevirir).
İşlər xatirinə səndən nə gizləyim? Dəllək dükanını
işlədə-işlədə mollalardan, axundlardan dərs alıram. Vay
halıma ki, kommunistlər bunu bir gün bilə, dədəmə od
vurarlar, od. Gah bu molla yanında, gah o molla yanında. Bəli, Mizi, vaxtım çatmır, başqa işlər görməyə,
dostlarla görüşməyə. Allah Kərimdir, görək bu işlərin
axırı nə olacaq? Eh, ay Mizi, başım nələr çəkməyib?
(Oğurluq, türmə həyatı). Nə bilim, nələr...
(İstehzayla gülür, təsbeh çevirir, təkbir söyləyir)
Mizi: Xəbərim var, a qardaş, xəbərim var. Çox başları
daz qırxmısan, qulaq kəsmisən, evlər yıxmısan. (Stolda
yayxınır, fikrə gedir,siqaret yandırır)
Molla Məşi: Yox, məni elədə o boyda şişirtmə, kəndçi
babayam. Özümü birtəhər saxlayıram. Amma, o qədər
də gərək avam olmayasan. Dəllək dükanına əl atıb,
içindən balaca bir “Sandıq ədəbiyyatı” çıxarır, biraz
vərəqləyir. (Xəyala gedir, Mizidən bir siqaret istəyir,
yandırır). Mizi, ay Mizi, düzünə qalsa, mənim “ilahiyyat elmi” ilə məşğul olmağımın vaxtı, sənin dediyin
qədər də, az deyil. Çoxdan başlamışam, lap çoxdan. Elə
Orta Asiyada ikən. Amma, bu kommunistlərdən, bu
Allahın lənətinə gəlmişlərdən qorxu-hürkü, təhsilimi
başa vurmağa imkan verməyib ki, verməyib.
Mizi: Bu dərddir, filandır, sənin əlində heçnədir. İnanıram ki, bu girdiyin oyundan da, əliboş çıxmazsan.
(Hər iki dost əllərini göyə qaldırır, dua edirlər, siqaret
yandırırlar). Məşi, ay Məşi, sən sürgünə gedən vaxtlarda da, od idin, alov idin. O qumarxana sənin, bu çayxana sənin idi. (Gülür)
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Molla Məşi: Bəli, bəli, ay Mizi, atan rəhmətlik olsun.
Sən arif adamsan. Anadan gəlmə alimi-biəməlsən.
(Güzgüdə daranır, gülür). Belə olmasaydı, sən o qara
zurnanı, balabanı, nağaranı hardan çala bilərdin və bu
avam millətə bu dəfə daraqlardan dərsi necə keçə bilərdin? Bu hörməti izzəti necə qazana bilərdin? (Əl uzadır,
Mizinin əllərini sıxır, gülür)
Mizi: Danışıq dananı qurda verər deyirlər, xalqın bu
deyiminə min əhsən. Gəl, əsil mətləbə keçək, vaxt keçir. Məni axtarmaqda fikrin nədir? Bu axtarışından hələki, heç nə anlaya bilmirəm. (Siqaret yandırır, şirin
təbəssümlə dostunu süzür). Mən xəstə, sən cavan, bığıburma oğlan.
Molla Məşi: Sən Allah, elə demə, qadan alaram, öz üstünə xəstəlik gətirmə. Çoxda evimiz, soyadımız ayrıdır.
Atamın goru, səndən söz düşəndə demişəm ki, o kişi
qardaşımdır, gözümün işığıdır. Gözümü istəsə, gözümü
verərəm. (Ciddi baxışlarla Mizini süzür)
Mizi: Yox, elə deyil, qardaş, elə deyil. Mən bilmək istəyirəm ki, sən məni axtarmaqla, bu canfəşanlıqda olmağın nədən ötrüdür? Cavanlığın yadına düşüb bəlkə?
Şair demişkən:
Könlüm, qəlbim oyanıbdır,
Qızıl gülə boyanıbdır.
Alan kimdir, satan kimdir,
Peşman olub odlanıbdır.
Mizi Məşiyə: Ə, sən belə işlərin qədrini, mənasını
bilməzsən, mətləbə keç.
Molla Məşi: Yox, ay Mizi, sən hal əhlisən, dövrandan,
vəziyyətdən xəbərdarsan. Dəfələrlə “Tarixi-Nadiri”
oxumusan, özüdə yarısınacan (Gülür). Hal əhlinə can
qurban. Onunla cəhənnəmdə olsan da, darıxmazsan.
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(Təsbeh çevirir). Çətin işdir, gərək biləsən kiminlə yola
çıxasan. İndi ki, tələsirsən,get, Keyvəninin(Mizinin xanımı) dərmanını ver, qayıt gəl. Dağ boyda ürəkləri olan
kişilərə böyük meydan lazımdır. Böyük meydan ki,
söhbəti açıb xırt edək, bunun üçün gərək gedək bizə,
əmiqızının südlü aş plovundan yeyə-yeyə, söhbət edək.
(Gülür)Dur, Mizi, tez get, gəl!
Mizi: (Təngənəfəs halda) Salam, ay Məşi, dur gedək!
Düz deyirsən, mən əmimqızı ilə çoxdandır görüşməmişəm. Görüşüm lap böyük ziyarət olar. (Gülür, Məşiyə əl
uzadır) Bildin də, biz neçə saat söhbət etmişik. Keyvəni
məni çox danladı, harda qalmısan bu vaxtacan? Mən
ölürəm, sən kefdəsən. Beş saatdır ki, sən yoxsan. Matməətəl qaldım. Divardakı nikolay saatına baxıb gördüm
ki, düz üçün yarısıdır. Canına and olsun ki, evdə davadalaş boğaza çıxmışdır. Bir təhər icazə alıb, geri qayıtdım. Çalış ki, söhbəti tez xırt edəsən, yoxsa, yenə davaya düşərəm. (Hər iki dost gülür).
Molla Məşi: Gəl gedək! (İki dost gülə-gülə yola çıxırlar)
Mizi: Ay rəhmətliyin oğlu, sənin başında hələ də uşaqlığın vaxtındakı oyun-oyuncaqlar qalıb. Elə bilirsən ki,
hələ də, o qarğı damdasan, o rəhmətliklər hələ də, yanındadır, zənn edirsən. Hansı ki, onlar 1937-ci ilin repressiyasında çoxdan gəbəriblər. Artıq nə Stalin var, nə
də onun repressiyası. İndi başqa vaxtdır. (Gülür).
Molla Məşi: Ayə, sən nə danışırsan? İndi ondan da,
ağır vaxtdır. Kommunistlər pambıqla baş kəsir. Düz
demirsən. Söhbətimdə uzunçuluq yoxdur, günah o üzü
qara sürgün həyatındadır, o qəribçilikdədir. O qədər insan qəribçilikdə sıxılıb ki...Gördüyündən ayrıla bilmir.
Az qalır görüb-görüşdüklərini ürəyinə qoysun, ürəyində
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ona yer versin. (Təsbeh çevirir, təkbir söyləyir) Deyəsən, dedin ki, Keyvəni yaxşıdır, çox sevindim, şükür
Xudaya! Hər şey Allaha bağlıdır. Sürgün həyatı da, bu
görüşümüz də, çox şükür!
Mizi: Ə, Məşi, vallah bu gələn Ağandır, Ağan. Gör
odur, o deyil? Mənim gözüm bir az zəifdir.
Molla Məşi: Ə, düz deyirsən, gələn Ağandır. Elə Ağanı
çağırım, gəlsin, qaçaraq evə yollayım. O həm başdan,
həm ayaqdan qıvraqdır. (Təkbir söyləyir)
Ağan: Xeyir ola, qağa, məni görüb sevinməyin? (Qulsayağı Məşinin qabağında durur)
Molla Məşi: Ayə, bu vaxta qədər hardasan, harda?! Səhərdən səni gözüm arayır, gəlmək bilmirsən. Xəstə qardaşımı da, yeməksiz-içməksiz əldən saldın. Bir işə yarasana, ay yaramaz! (Əllərini qaldırır ki, Ağanı vursun,
Mizi Məşinin əllərini tutur) Di, onda, qaç! Qurban
olasan, bu əmioğluma. Qaç, qaç, əmiqızına de ki, plov
hazırlasın. Yaxşı başa sal ki, qağamın əzizdən əziz qonağı var. Cavab gözləyirəm!
Ağan: Bu saat qağa, gedərəm. Əmiqızına dediyini çatdıraram. Doğrusu, heç ağlıma gəlməzdi ki, Mizi ilə sən
bir yerdə olarsan. Görüşünüzü Allah xeyirə calasın. Qağa, qurban olum, getməyinə gedəcəm, amma, bu vaxtacan evdə süd qalmaz. Yay ayı, 45 dərəcə qızmar isti.
Süd hara, isti hara? Bəlkə əmiqızı başqa nahar hazırlasın? (Sakitcə dayanır, qorxa-qorxa qağasına baxır)
Molla Məşi: Ay gədə, sənə nə dedimsə, get onu da, de!
Onu da bişirsin! Mənimlə nə höcət edirsən? De ki,
qağamın qonağı var!
Ağan: Sizdə olmasa da, özüm axtarıb taparam, qonumqonşudan. Sənə də qurban olum, qonağına da. (Ağan
suyu süzülmüş halda, danlaqdan mütəəssir olub, gedir)
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Qapıda Xavəri çağırır.
Xavər: Eşidirəm, Ağan, eşidirəm! (Ağan əlləri qoynunda Məşinin sifarişini Xavərə deyir) Ağan, sən bilmirsən, avamsan, o ki, dünyanın başına min corab hörüb.
Bu vaxtı, yayın bu istisində süd hara, südlü aş hara?
Məşini Allahın lənətinə gəlsin! Rədd ol, gözüm səni
görməsin. (Qapıda fır-fır fırlanır) Qonağı kimdi? Özü
kimi tüfeyli olar yəqin! (Əsəbi halda, gülür)
Ağan:Dedim, özü də, çox dedim, amma, məni dinləmədi, üstəlik məzəmmət etdi, günahkar bildi.
Xavər: Ədə, Ağan, plov demir qağan? Bişirirəm. Qonağı kimdir? Get de, canın cəhənnəm, plovu bişirərəm,
özünün də, qonağının da, gözünə soxaram.
Ağan: Dedin qonağı kimdir? Mizidir!
Xavər: Dedin Mizidir, hə? Dünyanın bic vələdi, o
Mizi, hə? Su suyu tapar, su da çuxurun. Ay sizin boyunuza qəmiş ölçüm.
Ağan gedir.
Ağan Məşiyə: Qağa dedim, plov hazırdır.
Molla Məşi: Mizi, əmiqızı tülək tərlandır. Onun üçün
nə gecə var, nə gündüz. Səni görəndə gör nə qədər
sevinəcək. Çünki, sən evin adamısan, qardaşısan.
(Təkbir söyləyir, gedək)
Mizi: Məşi, düz deyrsən, Bizim arvad Keyvəni, səni
evin bir üzvü bilir. Sən dənizin o tayında olanda, səndən söhbət düşəndə, həmişə heyfislənirdi. (Hər ikisi gülür)
Molla Məşi: Hə, gecikməyək! Əmiqızı çox dəqiq
adamdır. Plov hazırdır ki,”gəlsinlər”-dedi. Əlləri qızıldır, dili baldır, bal.
Xavər: (Qapıda onları görür, Miziyə “xoş gəldin”
deyir) Nə əcəb ay Mizi qardaş? Həmişə sən gələsən.
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Eşitmişəm, bacım xəstədir, Allah şəfa versin.
Mizi: Bacı, xoş gününüzə gəlmişəm. Övrət dedin, elə
bil başıma qaynar su tökdün. Övrət, nə övrət! İlin beş
günü salamat olur, ya olmur. Ağzından dərman yerə
düşmür. Günüm apteklərdə, mollalardadır. Amma,mən
evdən dərman üçün çıxanda, halı yaxşı deyildi. Əmi
oğlu ilə görüşüb, evə gedəndə gördü ki, əhvalı çox
yaxşıdır. Əmioğlu Məşini min budaq olsun. Kişinin ağzında dua var. Maşallah, maşallah! Getdim gördüm ki,
dedikləri çin çıxıb. Övrət kefdə, damaqda. Səhərki zarıyan elə bil ki, o deyilmiş. (Hər üçü gülür).
.
Xavər: Əmioğlu, əzizimizi ayaq üstə saxlama!
.
Molla Məşi: (Evdə) Mizi, pərvərdigara o pərvərdigardır ki, gücünə güc çatmaz, işinə əl aparmaq olmaz! Kainatın mövlasıdır Allah!
Mizi: (Baxır saata, saat dörddür) Məşi, sən bilirsən ki,
mənim mədəm uşaqlıqdan xəstədir. Sübh azanında bir
tikə yediyim çörəyin üstündəyəm. Qarnım qaradavoy
soldat kimi fit verir. Nə varsa, de ki, zəhrimarı tez gətirsin. Tez!(Əlləriylə qarnını ovuşdurur)
Molla Məşi: Ayə, sən elə uşaqlıqda yaşadığın ağılla
yaşayırmışsan, nə mədə, nə filan? Səbir elə, plov gəlsin,
yeyək. (Sərt-sərt Miziyə baxır, qaş-gözünü oynadır). İştaha dişin altındadır, aqillər deyiblər. Yedin sənindir,
yemədin, elindir. (Təsbeh çevirir, təkbir söyləyir)
Mizi: Məşi, biraz xırt elə. Sən hara, mən hara, bu sağlamlıq deyilən payda? Qardaş, can hamıya şirindir. Başım acından partlayır (Hər ikisi gülür)
Molla Məşi: Mizi, bayaq dəllək dükanında dedim ki,
səni çoxdan axtarırdım, çoxdan. Sən öz ayağınla gəldin
çıxdın, şükür xudaya! Bizim çörək kəsdiyimiz günün
tarixi çox qədimdir, çox. Uşaqlıq dostuyuq, bir-iki il də,
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məktəb yoldaşı olmuşuq. Səndən mənim gizlədəsi nəyim var? (Gülürlər)
Mizi: Ayə, tələssənə! Vaxt keçir, aclıq da, bir yandan
məni əldən saldı. Qoymadın ki, o xaraba evimizdə şor
çörəyimi yeyəm, gələm. İndi də, başlamısan yazdığın
“Sandıq ədəbiyyatı”ndan söhbət açmağa. Mən hara,
ədəbiyyat hara? Mən hara, namaz hara? Xəstə adamam.
Mənə vaxtlı-vaxtında Allah verəndən yeyib-içib, yatmaq lazımdı. Bu dünyanın ağı, qarası nəyimə lazımdır?
(Siqaret yandırır, gülür) Qoy ölüm acından.
Molla Məşi: İndi ki, tələsirsən, qulaq as! Sənə danışacağım bu söhbəti, bu yaxınlarda Daşkənddə olarkən,
məndən xahiş ediblər. Mən də, kişi oğlu kişiyəm, gərək
sifarişi yerinə yetirəm. Hər kişiyə söz deməzlər, zər
qədrini zərgər bilər. (Dayanıb fikrə gedir) Mizi, ay Mizi, canına and olsun, sənə deməzdim, amma, səni yaxın
bildim, ürəyimi sənə açasıyam. (Təkbir söyləyir)
Mizi: Ayə, Məşi, sən atamın goru, nə deyəcəksən bilmirəm, plov cəhənnəm, bir tikə quru çörək gətirsinlər,
bir qurtum su ilə yeyim, canım cəhənnəm. Bu axşam
mədəmin ağrısından yatası deyiləm. Belə getsə, Keyvəni dərdini unudub, mənə xidmət eləyəcək. Ya öləm, ya
qalam.
Molla Məşi: Əə, Mizi, nə tavansız adamsan, a zalımı
çıxmış! Yeməməklə kim ölüb, söz başına qəhətdi? Darıxma, Ağanı səsləyərəm, gətirər.
(Miziyə əsəbi baxır, Ağanı çağırır)
Ağan: (Gəlir) Qağa, oturun, çörək gəlir, yeyəcəksiniz,
içəcəksiniz, o ki var, xoşallanacaqsınız!
(Baş əyib, çölə çıxır)
Xavər: Əə, nə qağa-qağa salmısan, plov-plov salmısan? Sizin ciyərinizə güllə dəysin. Sən görmədin ki, sən
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gələndə mən çöldən belimdə meşok, əlimdə kətmən
gəldim? İndi biş-düş vaxtıdır? Get, o şor, o da quru çörək! Apar ver, gözlərinə soxsunlar!
(Məşinin ünvanına qapıda deyinir)
Ağan: Vallah, mənlik heç nə yoxdur, əmiqızı!
(Boynunu əyir, sakit durur)
Xavər: Ayə, Ağan, səni mənim qapıma kim çağırıb?
Gorbagorun oğlu, səni kim vəkil seçib? Xarabana get!
Ağan: Əmiqızı, getdim, Allah hamınızın əcirin versin!
(Qapıdan çölə çıxır, gedir)
Molla Məşi: Ağan, getmə! Əmiqızı onsuz da, beş dəqiqə belədir, beş dəqiqə elə. (Ağan qayıtmır) Yaxşı Xavər, özün çörək gətir, məni biabır etmə, amandır! (Çəkinə-çəkinə) Mizi xəstəhaldır, ona çörək ver! (Qayıdır
içəri, çöldən Xavərin səsi-qarğışı eşidilir)
Mizi: Məşi, sən Allah, qoy gedim. Əə, bu vaxtı nə
plov, bu vaxtı nə aş? Sən bir lələsən, bir həsir, bir məmmədnəsir! (Siqaret yandırır, alnın ovalayır)
Molla Məşi: (Əlindəki dəsmalla tərini silə-silə) Mizi,
pis övrətin üzü ocaq kösövü kimi qara olsun. Evi ev
edən, övrətdir. Mənimki dəlidir, dəli!
Mizi: Mən Xavəri tanıyıram, ondan Allah verdiyi canı,
kimsə ala bilməz!
Molla Məşi: Allahdan gizlin deyil, səndən nə gizlədim,
əmimqızı olsa da, ürəyimə bir yaradır hər sözü. Mənəm
bu dava-dalaşla ömrü başa vurdum, bu günə gəlib
çıxdım.
Xavər: (Məşinin söhbətini eşidir, içəri girir) Məşi, ay
Məşi, plov nədir, çay nədir? Evə nə almısan, nə
gətirmisən? Utanmırsan, üstəlik qonaq gətirmisən? Tfu,
tfu belə insanlara!
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MollaMəşi: Belə olmaz əmiqızı, ədəbin-ərkanın olsun,
qonağın qarşısında belə olmaz. Tərbiyə yaxşı şeydir!
(Məşi təkbir deyir)
Xavər: Qarşıdan məktəb gəlir, uşaqların nə geyimləri
var, nə kitab dəftərləri. Sən aşdan, plovdan danışırsan.
Sənin öyrəndiyin Qurani-Kərim özünə qənim olsun!
Dəlləkxanan başına dəysin.(Qapıdan çıxır)
Molla Məşi: Ay Xavər, imkan ver, bir tikə loxmanı,
quru çörəyi rahat yeyək qoysana! A zalımın qızı, gəlib
bu dolmuş külqabını boşaltsana. (Qalxır, əsəbi halda
otaqda gəzişir)
Mizi: Əə Məşi, bu qədər uzunçuluq nəyə lazımdır?
Deyəcəyini de, mən bilim! Bir də ki, niyə mənimlə
getməlisən? (Səbri tükənmiş halda soruşur)
Molla Məşi: Mizi, biz bir-birimizin halını əhvalını bilirik. Soruşursan hara gedəcəyəm, bu nə sualdı? Sən
məni hara səsləsən, gedərəm. Dost dostun karına gəlsin
gərək. (Fikirlər içində, özü-özünə danışırmış kimi,
otaqda var-gəl edir)
Mizi: Axır ki, günü belə bada verdik, gedirəm. Ancaq
bəxtini çağır ki, gedim görüm xəstəliklə çarpışan Keyvəninin (xanımın) əhvalı səhərkindən yaxşıdır (Gedir)
Molla Məşi: Mizi, dönə-dönə soruşursan ki, hara gedirik, niyə gedirik? Əə, bizim başqa ölkələrə gedəsi imkanımız var? Biz qəfəsdə yaşayan quşlar kimi yaşayırıq. Komunistlər ölkəni elə parçalamayıb ki, üstəlik
elə günə salmayıb ki, ayağını necə çölə atasan? Burdan
Bakıya gedirsən yoxlama, qayıdırsan, yoxlama. (Sərhəd
boyu yoxlama məntəqələrini nəzərdə tutur)
Mizi: Salamat qal, mən getdim. Harda. Nə vaxt, saat
neçədə görüşək? Vaxtı dəqiq təyin et. (Görüşərik)
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Molla Məşi: Səhər saat doqquzda, mənim dəllək dükanımın qabağında. Allah əmanəti get! Bacıya məndən salam
söylə. Uşaqlara məndən salam söylə, inşallah, əmiləri
səfərdən qayıdanda, hər birinə ayrı-ayrı pay göndərər.
(Təkbir söyləyir)
Mizi: Elə olsun ki, Məşi, mən gələndə yubanmayaq.
Vaxtı boşa verməyək, indidən yır-yığış elə ki, səhərə hazır olasan! (Gedə-gedə gülür)
Molla Məşi: (Səhər saat doqquzdur, dəllək dükanındadır, fikirlər, xəyallar içində boğulub, təkbir söyləyir, şükür-səna edir) Aha, gəldin, Mizi, çox şadam.
Mizi: Məşi, sən doğurdan da, Allah adamısan. Dünənki
görüşümüzdən, dərmandan sonra, getdim gördüm ki,
Keyvəni dik-dik dingildəyir. Elə bil, ölən bu deyilmiş.
Molla Məşi: (Dəllək dükanındakı “Sandıq ədəbiyyatı”nı götürüb vərəqləyir, dodağının altında mızıldayır, təzədən yerinə qoyur”) Mizi, canın haqqı, burda elə fikirlər,
elə təşbehlər var ki, oxusan, qardaşına min əhsən, min
əhsən deyərsən. (Qürurlanmış halda qalxır)
Mizi: Əə, dur, tez dur çıxaq. Üz-baş vurduran olar,
gecikərik. Sən adam gördün, əlindən boşlayan deyilsən.Vay mənim halıma, o da, mənim günümə düşər (Hər
ikisi gülür, qalxırlar)
Molla Məşi: Mizi, əhsən sənə, min əhsən! Varam səninlə, vallah, varam. Əə, sənin əlindəki “Meşin zənbil” çox
mübarək! Əə, sən lap səfərə çıxmaq üçün sinov gedirsənmiş ki? Məni sınayırdın, a zalım? Əlindəki zənbil,
əsil səfər zənbilidir. Buralarda mən, beləsini görməmişdim. Əşi, bu səliqə-səhman gərək qanda olsun, qanda.
Doğurdan da, sən həmşəhərli imişsən. Səfərə çıxanda da,
sənə dedim, gərək kişi ilə çıxasan. (Qəhqəhə ilə gülür)
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Mizi: Əə, zənbil sənin üçün deyil. Keyvəni verdi, madam ki, qardaşın ilə gəzməyə gedirsən, məktəb yaxınlaşır, uşağa kitab-dəftər al, paltar al! Görüm, imkanım çatsa alaram, çatmazsa da, yox. (Məşi gülür və deyir ki, pul
məndə bir də ingilisdə)
Molla Məşi: Getdik! Maşına demişəm ki, gəlsin, bizi
burdan götürsün, bazara tez çataq, bazarlıq edək. Gərək
səfərə çıxanda, layiqli çıxasan. (Mizinin çiynini ovur,
Mizi ağrıdan qovrulur, “bəsdi”- deyir)
Mizi: Dediyin maşın harda qaldı? A zalım, iş-güc vaxtıdır. Gecikirik, tez ol, gedək!
Molla Məşi: Düzdür. Düz sözə nə deyəsən? Bir düz min
əyrini kəsir. Bax, o gələn “Pobeda” mən dediyim maşındır. Otur, otur, getdik! (Maşına əyləşirlər, hər iki dost
gülür)
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İKİNCİ PƏRDƏ
Saat on, on bir radələridir. Maşın rayon mərkəzinə çatır.
Hər iki dost maşından şahanə şəkildə düşürlər. Kolxoz bazarı tərəfə gedirlər.
Molla Məşi: (Mizidən soruşur) Əə, heç demirsən hara gedirik?
Mizi: Ə Məşi, nə bilim hara gedirik, mən münəcciməm?
De, bilim. Tələsmə, hər şeyi bazarda, dükanda, öz gözlərinlə görəcəksən. Səbir edən Allahın dostudur. Mən bayaq
sənə dedim səfərə gedirik. Özümüzə fikir verməliyik,
ayaqdan, başadək!(Bazara çatırlar)
Molla Məşi: Gəl içəri, gəl içəri! (Bazarın qapısını Miziyə
göstərir) Beş-on dəqiqə tələsmə. Hər şeyi gözlərinlə görəcəksən. (Əlində təsbeh, təkbir söyləyir, Miziyə bazarda
asılqandan asılmış pal-paltarı göstərir) Mizi, götür bunlardan (Mizi gülür)
Mizi: Məşi, dəli olmusan, nədir? Əə, məndə bu pal-paltara
pul hardandır, pencək-papaq alam, şalvar alam? Yox, istəmirəm.
Molla Məşi: Mizi, sən adam deyilsən, qardaşın ölüb məgər, mən dura-dura, sən pul xərcləyəsən? Sus, danışma,
gəl götür. Ürəyin istəyən pal-paltarı götür, pərdə arxasında
geyin, bax. Əynindəki nimdaşları da, çıxar, qoy meşin
zənbilə. (Əsəbi halda gözlərini oynadır, dişlərini qıcayır)
Mizi: Yaxşı qardaş, geyinək. Sən deyən olsun. (Hər ikisi
təzə pal-paltar geyinir, daranırlar, bir-birinə baxıb, “mübarək olsun”-deyirlər)
Molla Məşi: Gəl, gedək vağzala! Orada Allah verəndən
yeyək-içək, gün-günortadan keçib. Qarnım “qaradavoy”
soldat kimi fit verir. Vaqon gələnədək, çörək yeyib, gəzi193
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nərik vağzalda, parkda. (Hər iki dost bazardan çıxır, vağzala tərəf gedirlər, əyinlərində təzə parusin şalvar, son
dəbdə olan təzə ayaqqablarını geyib çölə çıxırlar)
Mizi: Məşi, dedin vağzala gedək, hə? Gedək, düz deyirsən. Çoxdandır vağzalda olmamışam, vaqona minməmişəm, Fikirləşəndə görürəm ki, sənin bu xeyirxah səfərə çağırışında mən borcluyam. Kərim Allah elə etsin ki,bu borcunu qaytara biləm.
Molla Məşi: O gördüyün vağzaldır, gözəl çayçısı, aşxanası var. Gedək orda, nə qədər istəyirsən, ye, iç, xoşallan,
yat! Dünən, bu günkü söhbətlərin acısı canından çıxsın.(Gülür, vağzal çayxanası, yeyən kim, içən kim, nərd
atan kim, dostu ilə zarafat edən kim)
Mizi: Oturaq, ay Məşi. Ayağım dalımca gəlmir.
(Otururlar)
Molla Məşi: Ədə, ay çayçı, ay aşbaz! Əmini eşitsənə!
(Oğlan gəlir, sifariş alır, çörəyin yeyilən şirin vaxtında,
Məşi Maliki görür, çağırır) Gəl, gəl, elimin ağsaqqal
kişisinin oğlu, gəl sənə canım qurban, sənə iki gözüm qurban, üstəlik sənə bu xəstə Mizi qurban.
Mizi: Ə, adam tapmadın çağırmağa? Bu dədəsindən də
betərdir. (Hər ikisi bir anlıq susurlar)
Malik: Məşi əmi, pardon, pardon, nə xoş təsadüf, nə xoş
görüş? Hara belə, yayın bu qızmarında? Özü də, elimizin
eldar pəhləvanı ilə, sənətçisi ilə, Mizi əmimlə (Hər üçü gülür) Bu səfərdə vallah, nəsə var, əsil hindlilər kimi geyinmisiniz.
Molla Məşi: Allaha min şükür, Malik, qardaşoğlu, görüşdük. Bu əsil ziyarətdir, ziyarət. Mən xahiş edirəm, ürəyiniz
nə istəyirsə, sifariş verin, gəlsin. Mən ölüm, deyin, gəlsin!
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Mizi: (Limonatdan, çaydan, sudan içib, tövşüyür). Məşi, ə,
nə gəlsin? Yeyib partdam-partdama düşmüşəm, deyim nə
gəlsin?(Gülürlər)
Malik: Əmioğlu Məşi, əslində bilginən ki, mən “paxmeləm”. Evdən çıxdım ki, bir havamı dəyişəm. Elə odur ki,
vağzala gəldim. Vağzal bizim həm Parijimiz, həm də,
Moskvamızdır. (Qəhqəhə çəkib gülürlər)
Molla Məşi: Malik, mən xahiş edirəm, qardaşoğlu, sən
əmi canı, bir bardaq pivə gətirsinlər, iç, yaxşı olar. Bütün
baş ağrılarını götürər. (Hər üçü gülür)
Mizi: Ə, Məşi, molla hara, bu “resept” hara? Sən hardan
bilirsən, dadın bilmədiyin içkinin belə qədrini, ləzzətini?
Molla Məşi: Qardaşlar, sizin canınıza and olsun, gələn o
rus, mənim dostum Saşadır. Xahiş edirəm, tələsməyək,
qoy gəlsin, maraqlı insandır. Tanış olmağınıza dəyər. (Hər
üçü gülür)
Saşa: Salam, Məşi qərdeş. Bu dostlar kimlərdir, tanış olmaq olar? (İçkilidi, ayaq üçtə güclə dayanıb)
Molla Məşi: Saşa, stol çək, otur. İş vaxtı sən hara, bura
hara? Özü də ki, yayın bu qızmarında, çayçıda.
Saşa: Məşi, bu gün, iş günüm deyil. Çıxdım ki, bir balaca
“paxmeliste”edim. Şükür ki, səninlə də, görüşdüm. Çoxdandır ki, səni görmürdüm, uzun illərdir. Bu Malik hara,
sən hara?
Molla Məşi: Malik mənim kəndçimdir də, sən lap ağlını
itirmisən.
Saşa: Məşi, yox eee, mən Maliki bir əhlikef oğlan kimi tanıyıram. Amma, atası ki, var eee, xəsisin xəsisidir. Manata
görə, qulağnı kəsdirər. (Məşi sərt halda, Saşaya baxır, Malik gülür)
Molla Məşi: Saşa, sus, sus! Əə, nə çox danışırsan? İnsansan, mənim qardaşım haqqında, belə sözləri demə! İçirsən
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iç, bu pivə zəhrimardan, araq zəhrimardan, amma, ağzına
gələni danışma! (Dilxor görkəm alır, dodağını çeynəyir)
Malik: Saşa, sənə ayıb olsun. Biz məclislərdə, xoş günlərdə çörək kəsmişik dəfələrlə.Sən mənim papam haqqında, o
hörmətli kişi haqqında nə danışırsan? Tfu sənə!
Mizi: Məşi, gəlsənə, bu söhbəti buraxağın. Səfər hara, yeyib-içmək hara, bu dilxorçuluq hara? Gəlin yerimizi çöldəki stollara dəyişəyin. İçəri istidir, bəsdir yeyib-içmək!
(Qalxıb, yerlərini dəyişirlər)
Molla Məşi: (Malikə, Miziyə, Saşaya baxır)
Saşa,dedin ki, o kişi, kişi deyil, xəsisdir. Kişisən o sözü bir
də təkrar elə! (Hamı sakit dayanır, Məşiyə baxır, Məşinin
gözləri qaynayır)
Malik: Əə, ruslarda yedi-içdi, baş qalmır ki, əmioğlu, bu
söhbəti burax getsin!
Mizi: Əə, rəhmətliyin oğlu, nədir, yenə də, ağzın köpüklənib, bir piyaniska rusun üstünə düşmüsən, bəsdir, qalxaq!
Molla Məşi: Mənim işimə qarışmayın, onun qulağını
kəsim, bilər ki, türk oğlu türkəm mən. O vaxt bilər, nə var,
nə yox!
Mizi: Əə, gəl sən Allah, qan düşməmiş, gəl gedək!
Molla Məşi: Yox, bunun dərsini verməsəm, gedəsi deyiləm. (Saşanın yaxasından tutub, vağzal parkına dartır, biriki şillə Saşaya vurub, sinəsində oturur, cibindən nəsə
çıxarıb, Saşanın başına dirəyir)
Saşa : (Qışqırır) Öldürmə, bağışla!
Mizi: (Məşinin qolundan tutub,Saşanın sinəsindən qaldırır) Əə, səndə heç ağıl yoxdur, sənə bayaq dedim, sənin bu
piyanıska ilə nə işin var? Bu Allahdan can istəyir. Gedər
şikayət edər, gəl qurtar!
Malik: Hə, qardaşlar, mən gedəsiyəm, gedəsi yerim var,
Saşanı da özümlə aparıram, bu axmaq İvanı.
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(Çırtma vura-vura Saşanı dartır, Saşanın üzündən öpür)
Mənə qalan sən olacaqsan, gedək!
Molla Məşi: Mizi, Allah atana rəhmət eləsin, Gəlib məni
çəkməsəydin, o rusu öldürəcəkdim. İndi gəl silahı qurtar,
öz dərdin bir yana, silahınkı bir yana olacaqdı.
(Üst-başını çırpır) Mizi, bir saata baxsana, artıq gecədir.
Çayçıda çox xoşallandıq, aşxanada çox yedik, apar-gətir
bizi lap əldən saldı. Yolda sənə silah hekayətindən də, danışaram.
Mizi: Ə, mən öyrəndim, gələn poyez, həmin poyezdir.
Gəl, minək, görək başımıza nə gəlir.(Mizi oxuyur)
“Təzadla doludur ana təbiət,
Qızıl quş qəfəsdə qabağında ot”
(Qalxırlar, vaqona otururlar)
Mizi: O silah nə silah idi?
Molla Məşi: Ə, Mizi, sən də, qorxaqsan, məndə nə tapança, nə silah? Ə, otursana yerinə?
Mizi: Məşi, bəxtin gətirdi ki, mən qalxdım yerimdən, yoxsa o rus qorxudan öləcəkdi yerində. Əə, adamsan, tapança
nədir gəzdirisən üstündə? (Məşi qəşş eləyib gülür)
Molla Məşi: İndi ki, belədir, qulaq as. Papağını çıxart,
boğazına keçib, qoy stolun üstünə, qulas as mənə. Ədə,
məndə nə tapança, nə bomba? Al, bu da, sənin olsun.
(Cibindən böyük samovar şirini çıxarıb, stolun üstünə
atır) Həmin pistolet, həmin bomba budur, başa düşdün?
Mizi: Doğurdan da, uzun vaxt idi, mən səninlə ünsiyyətdə
olmurdum. Elə bilirdim yaş keçdikcə, sən kamilləşərsən,
amma, belə deyilmiş.(Gülürlər) Nə deyim, day sənə? Sənin bu işin beş yaşında uşağın işinə bənzəyir. İndi söylə
görüm, Füzuli rayonu hara, sən hara? Buna sözün nədir?
Açıq söhbət elə!
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Molla Məşi: Əə, hələ tələsmə, yol gedirik, bir rahatlan,
məndə rahatlanım. (Hər ikisi uzanır)
Mizi: Səbrimi tükəndirmə, elə olmasın növbəti vağzalda
düşüm, geri qayıdım.
Molla Məşi: Səbirli ol, qulas as.
Mən bu yaxınlarda, Orta Asiyada oldum və əlüstü də, həmişəki kimi geri qayıtdım. Sağolsun dostları, kirvələri,
getməyimə bir təhər getdim, həmişəki kimi. Qayıdanda
yaxşı yola saldılar. Və orda olduğum müddətdə, məclislərin birində, bizimlə çörək kəsən ermənilərdən biri, biləndə
ki, mən Qafqazdanam, sürgün həyatından vətənə qayıtmışam. Məndən xahiş etdi ki, mən Türkiyədən gəlmişəm,
burdan da, geri qayıdacam, amma, mənim Qafqazda doğma bir bacım var. Bilmirəm, sən oraları tanıyırsan, yoxsa,
tanımırsan.Ünvanı budur. Baxdım ki, Füzuli rayonudur.
Və mən, ona söz verdim ki, sənin sifarişlərini, sovqatlarını, bacına və bacın uşaqlarına çatdıraram.İndi anladınmı?
Mizi: Anladım, bu nə sözdür? Erməni səni ora ünvan
vermək üçün göndərir. Deyirsən ki, imkanlı bir erməni idi.
Orta Asiyaya gələ bilir, Azərbaycana gələ bilmir? (Siqaret
yandırır, düşünür) Yox, yox, müəmmal işdir, Allah axırını
xeyir eləsin! (Oxuyur)
Hamının taleyi bir deyil, anam,
Talelər müxtəlif, adamlar kimi.
Molla Məşi: Sən qəribə adamsan, hər şeyə bir qulp
qoyursan. Bu sənin günahın deyil, sənin peşəndən irəli
gəlir. Hər söhbətdən bir laqqırtı axtarırsan
(Gözün ağardır)
Mizi: Yox, elə deyil. Qulpu sən qoyursan. Mən bilməliyəm ki, hara gedirik, nə üçün gedirik. Elədir, elə deyil?
(Başını stolun üstündə, əllərinin arasına alır )
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Molla Məşi: Mən sənə dedim olanını, inanmırsan, inama.
Həmin ermənidən, bacısına sifariş aparıram.
(Əlini stola çırpır)
Mizi: Təki belə olsun, bu ki, xırda bir işdir, mənə və qeyri
mənlərə nə ehtiyacın vardı? Sən elə yol maşını ilə gedib,
sifarişi deyib, gələ bilərdin. İki gündür ki, biz çək-çevir
edirik. Dəlləkxanada boş məclis qurub, çay-plov hazırlanmasına adam göndəririk. Bunlar hamısı artıq imiş! (Gülür)
Molla Məşi: Əə, Mizi, görürəm, çox narahatsan. Qorxma,
qərdeşim. Qərdeşin ölməyib.Burda ya dava var, ya da,
tutqu. Nə olsa, hər şey mənlikdir. Çox bilirsən, az danış.
Mənim bu yola tək çıxmağım, mənim üçün, qorxulu deyil.
Ancaq, tək çıxmağımı şəxsiyyətimə sığışdırmıram. Sənin
ora mənimlə getməyin,sənin üçün, baş ucalığıdır. İnşallah,
orada görəcəksən ki, necə gözəl məclislər bizi gözləyir.
(Təkbir söyləyir)
Mizi: Gəl, bir para saat yataq, başımız dincəlsin. Yol bələdçisinə de ki, bizi vaxtında oyatsın. Bizə yarım stəkan da
su versin, boğazım lap quruyub. Bu zəhrimar siqaret
mənim axırıma çıxacaq. (Saçlarını əli ilə darayır, dirsəyini
stola söykəyib düşünür)
Molla Məşi: Ayə, ağzına qurban olum, belə de, deyim,
kişisən. Sənə bir stəkan su yox, çay gətizdirərəm. Əə, yola
çıxmışıq, bu da, bir istirahətdir. (Əlini Mizinin çiyninə
qoyub, düşünür, deyir darıxma, bələdçini çağıraram.
(Bələdçini çağırır)
Bələdçi: Eşidirəm, əmi. Qulluğunuzdayam. Nə lazımdır,
deyin, gətirim, təşkil edim. Çayından arağına, arağından
kababına qədər. Ta nəbilim, nələr...
Mizi: Əhsən sənə, bu başqa şey! Bir stəkan çay içərəm,
bəlkə də, halım düzəldi.
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Molla Məşi: A zalım oğlu, zalım, sən elə bil, lap əfəl
uşaqsan. Bu qədər ufuldayıb, sızlamaq olar? Mən evdən
çıxanda sənə demişəm, ürəyin nə istəyirsə, onu ye-iç!
Mən hələ ölməmişəm.
Bələdçi: Hə, nahar süfrəsi hazırdır, bu çay, çörək, tələsməyin. Yeyin-için, hələ düşmə vaxtınıza çox var. Vaxt gəlib
çatanda, sizə özüm xəbər verəcəm. Sizin kimi gərəkli kişilərə xidmət etmək, mənim üçün şərəfdir. Verdiyiniz pul
isə artıq şeydir, buna ehtiyac yoxdur. (Molla Məşinin çiyninə əlini vurur gedir)
Mizi: Məşi, bilirsən ki, mən xəstəliklər keçirmişəm, səhhətim yaxşı deyil. Yoxsa, mən o sənəti buraxıb, evdə oturmazdım, quru təqaüdə göz dikməzdim. Bir sənətçi kimi
hallı-pullu yaşayardım. Bu da ilahi qismətdir.
Molla Məşi: Çayını-çörəyini rahat ye-iç! Sənin çaydançörəkdən doyan vaxtın deyil, narahat olma. Bir az ye,
dirsəklən, mən də, dirsəklənim, bələdçi bizi çağıracaq.
(Yastığa dirsəklənir, təkbir söyləyir)
Mizi: Əə, bayaq sənə deyim ki, bu yol o qədər də uzaq yol
deyil. Bələdçiyə səs elə, keçib gedərik yoxsa. (Səs gəlir)
Bələdçi: Qardaşım, əmim, artıq çatmışıq, Horadizdir, Horadiz. Veşinizi, zənbilinizi götürün, yadınızdan çıxan şey
olar birdən. Tələsməyin, sizi özüm vağzalın qabağına qədər aparacam. Zənbili verin mənə, zənbilinizdən olmaz,
əsil köhnə kişilərin zənbilidir, özü də meşindən. Hə, hə,
əsil meşin zənbildir, xanların, bəylərin zənbili bu zənbildən olub ancaq. (Vağzalın qapısını göstərir, bax, bura qapıdır) Burdan aşağı keçən kimi, arxada taksilər durur. Hara
istəsəniz, onlara minib, gedə bilərsiniz. (Sağolun, mən
getdim)
Molla Məşi: Təşəkkür edirəm, sağ olun bu diqqətə görə,
Allah amanında olun.
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Mizi: Əə, gəl gedək, bu qədər dərsə ehtiyac yoxdur. Gəl
bir dayanaq, üzümüzə su vuraq, əsil cənnət havası var,
Qarabağ torpağında.
Bu havaya, suya görə, ermənilər bu torpaqdan əl çəkmədilər, bundan sonra da, əl çəkməzlər. Yayın bu qızmarında, sanki, çiynimə, su çilənir. (Siqaret yandırır, dağlara
boylanır)
Molla Məşi: Mizi, mənə lazım deyil, bu dərs verməyin,
mən Qarabağın nə olduğunu bilirəm. Burada yeyib-içdiyimin dadı-tamı, nə qədər ömrüm varsa, yadımdan çıxmayacaq. (Ovçuya ovu yox, dağı göstərərlər) Bir tələsmə, səhərin açılmasına lap az qalıb. Sənə bir gözəl zavtrık verəcəm, sonra gedərik.
Mizi: Hə, düz deyirsən, səhərdir, çayxanalar, aşxanalar
açılıb. Bu dağların ətəyində çay-çörək yemək, pis olmazdı.
(Çırtma çalır, gülür)
Molla Məşi: Əə,ürəyin harda istəyir, oranı seç, orda
oturaq. Ürəyindən keçənləri sifariş ver, gətirsinlər, lələşin
ölməyib. Dünyanın malı dünyada qalacaq, dünya beş
günlükdür. İkisi bazar, qalanı iş günüdür. İndi hünərin
varsa, istirahətə vaxt tapırsansa, tap.(Təkbir söyləyir)
Mizi: Hə, gəl oturaq, burda. Ancaq tələsmə, bu hava mənim sinəmi açdı, Allaha min şükür, bu yaratdığı gözəlliyə
görə.
Molla Məşi: (Xidmətçini çağırır) Əə, bura çay gətir, bal
gətir, yanında da, kərə yağı.(Stola yayxınır, təsbeh çevirir)
Mizi: Tələsmə, doğurdan da, bura cənnətmiş, cənnət.
Molla Məşi: Dur gedək, oturaq taksiyə, ya Allah. (Otururlar taksiyə, maşını sürdürürər gedəcəkləri ünvana: Füzulu
rayon kolxoz bazarı. Taksidən düşürlər, var-gəl edib, girirlər bazara)
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Mizi: Ay Məşi, bazarda nə işimiz var? Gəlsənə gedək?
Molla Məşi: Çox danışma, gəl girək bazara, bir xırda
bazarlıq edim,çıxaq.(Girilər bazara, Miziyə üzünü tutaraq
deyir) Bu qarpızdan, yemişdən, hansını ürəyin istəyirsə,
kəs, ye! Bıçağın yoxdursa, bıçaq verim.(Dayanırlar satıcının qabağında, qarpızın qiymətini soruşurlar)
Əə, bu kala oxşayır, lap. Əə, adın nədir?
(Qarpızsatan deyir ki, adım Əmikişidir. Tanış olurlar)
Əmikişi: Deyəsən dediniz ki, qarpız kaldır. Hansını ürəyiniz istəyirsə kəsin, kal olsa mənim, dəymiş olsa, pulunu
verəcəksiniz.
Molla Məşi: Əə, nə bıçaq, nə kəsmək? Mənim barmaqlarım elə bıçaqdır, bıçaq! (Əmikişiyə sərt sifət göstərir) Onu
ver, onu. Qarpızını on yerdən deşsəm, nə deyəcəksən, nə?
Əmikişi: Mən inanmıram, barmaqlarınla bu qarpızı deşə
biləsən. Bu lax yumurta deyil ki, çırtma vurub sındırasan.
Molla Məşi: Səninlə mərc etdik, neçəsini deşsəm mənimdir! Deşə bilməsəm, qarpızın pulun verəcəm özüm də, qalmaq şərtilə. (İstehza ilə gülür)
Əmikişi: Danışdıq, neçəsini deşsən sənindir, deşməsən, o
çəkidə qarpızın pulunu verəcəksən. (Molla Məşiyə sərt baxır, qarpızlardan üç-dördünü yığır Məşinin qabağına)
Molla Məşi: (Ciddi görkəm alıb, gözlərinin həqədəsindən
çıxacağı səviyyədə gözlərini oynadır,qarpızları barmağı ilə
deşir ) Al, bu da, sənin qarpızların!
Mizi: (Əmikişiyə) Əə, zalım oğlu, sən dəlisən, nəsən? Tanımadığın adamla boş yerə mərcə girirsən. Lazımdırsa, sənin piştaxtalarını da, deşsin! (Gülür)
Əmikişi: Hə, qardaş, məni bağışla, Allah verən gücə zor
yoxdur.
Mizi: Allah üç şeyi öz dərgahından, insana bəxş edir:
gücü, səsi, gözəlliyi. Bilmirsənsə, a namərd oğlu, bil!
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Molla Məşi: Madam ki, deyirsən, gəl tanış olaq. (Əl verib,
tanış olurlar, tərpənmək istəyərkən, Əmikişi saxlayır, “gəlin bir çayxanada oturaq”-deyir)
Əmikişi: Əə, maşallah, sən zəmanəmizin eldar pəhləvanısan. Boy-buxunun kimi, dil-tavanana da, söz yoxdur.
Molla Məşi: Gəlişimi soruşdun, açım deyim, ə, mən qonağam, qonaq. Bu da, əmim oğludur. Bilmək istəsən, mən
bura Türkiyədən gəlmişəm, yaxın dostlarla görüşmək
üçün. (Dodağında stəkanı saxlayıb, düşünür)
Əmikişi: A qardaş, nə Türkiyə, nə filan? Türkiyə hara, Sovetlər Birliyi hara? Tarixi düşmən olan ölkələrdir bunlar.
Sən Allah, bir az yavaş danışın, polisə düşərəm mən. (Qorxur, Allahı çağırır)
Mizi: Qorxma, zalım oğlu, qorxma, biz qorxulu adam deyilik. Sifarişi yerinə yetirmək üçün gəlmişik, rəsmi, sənədli-sübutlu adamlarıq.
Əmikişi: Soruşduğunuz Rakilin dükanı odur, o, həmin
dükanın zavmağıdır. Hallı-pullu dediyiniz erməni odur.
Bizim pulumuzu, varımızı, onlar yeyir, onlar. Dövlət
onların qayğısına qalır bir ayaqları Moskvada, bir ayaqları
İrəvandadır. Haranı qurdalasan, yerin altından da, onlar
çıxır, Qarabağda.
Molla Məşi: Seçin qarpızları, yığın maşına, dost evinə
əliboş getməzlər. Aqillər deyib ki, dost məni bir çürük
qozla saysın. Olmasın qoz, olsun qarpız (Təkbir söyləyir)
Mizi: Ə, Əmikişi, kömək elə, qarpızları yığaq maşına.
Molla Məşi: Oturun maşına, getdik, vaxt keçir.
Əmikişi: Çatdıq dükana,maşını saxlayın.
Molla Məşi: Hə, düşəyin.
Əmikişi: Gəlin, Türkiyədən gələn qonaqlardır, Türkiyədən!
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Molla Məşi: (Ciddi görkəm alır, təsbeh çevirir) Arakel
sizsiniz?
Arakel: Bəli, mənəm.
Molla Məşi: (Əl uzadır) Gəlin, tanış olaq, hardan gəldiyimi isə söyləyərəm.
Arakel: Hardan gəldiyinizi söyləsəniz, bilərəm.
Molla Məşi: Elə mənə siz lazım idiniz, yaxşı ki, tapdım,
şükür xudaya!
Arakel: Keçin mənim kişik otağımda oturaq, eşidim bilim
ki, siz kimsiniz. (Keçib otururlar) Xoş gəlmisiniz.
(Molla Məşi pencəyinin yaxasını açır, təsbeh çevirir)
Mizi: Ə, Məşi, sən atanın goru, burda da, çox uzunçuluq
eləmə, Arakel alıcıya satacağını satsın, gəlsin, söhbəti tamam elə, gedək!
Molla Məşi: Arakel, mən çox uzun-uzadı danışmaq
istəmirəm. Mən sizə Türkiyədən sifariş gətirmişəm!
Arakel: Dediniz ki, Türkiyədən gəlmişəm, əşi, nə
Türkiyə? Nə münasibətlə bura gəlib çıxmısınız? Bir qədər
müəmmalıdır, heç adamın inanmağı gəlmir.
Molla Məşi: Bəli, Türkiyədən gəlmişəm, sizin ünvanınızı
bilməsəm, başqa ünvandan adam axtarardım. Sizin yoldaşınızın adı Anuşdur? (Fikrə gedir)
Arakel: Bəli, Anuşdur.
Molla Məşi: Belədirsə, vaxt itirməyək, mənim vaxtım
yoxdur. İzn versəydiniz, mən Anuşla beş dəqiqəlik görüşərdim, qayıdardım.
Arakel: Tələsməyin, belədirsə, evə adam göndərim, yemək hazırlasın, gedək, yemək yeyək.
Molla Məşi: Etiraz eləmirəm, belə olsun.
Arakel: (Evə adam göndərir, yemək hazırlamasını sifariş
verir, qonaqla gələcəyini deyir) Hə, üç-beş dəqiqə darıxmayın, mağazanı bağlayım, gedək!
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Mizi: Məşi, gün keçir, elə olsun ki, qayıda bilək.
Molla Məşi: A kişi, bir sussana!
Arakel: Hə, gəlin dostlar, mən hazır, oturun maşına gedək. (Gedirlər, maşın çatıb qapıda dayanır. Arakel Anuşu
səsləyir).
Anuş: Xoş gəlmisiniz.
Arakel: Yemək hazırdırmı, Anuş?
Anuş: Yemək hazırdır, keçin stola. (Süfrəyə yeməklər düzülür, içki gətirilir)
Arakel: Qardaşlar, gəlin mən sizi, Anuşla tanış edim.
(Arakel molla Məşini, Mizini Anuşla tanış edir) Qardaşın
Surenin dostları molla Məşi və Mizidir.
Anuş: Ay sizə qurban olum mən. Gələn ayaqlarınıza canım qurban, nə xoş gündür! (Arakelə deyir ki, qonaqlara
qulluq elə)
Arakel: Qardaşlar, görürsünüz ki, stolun üstündə hər şey
var. Oturanların hamısı yaxın qohum-əqrəbadır. Stolda
qoyun ətindən tutmuş, “parasyonok”a qədər, yeməklər var.
İçkilərdən də, çaxırdan tutmuş, “tutovka”ya qədər var.
Anuş: Arakel, qonaqları incitmə, qoy ürəkləri istədiklərini
özləri yesin-içsin! “Parasyonok”, “tutovka” çox müsəlmanlara xoş gəlmir. Bunlarınkı ibadət, ibadətdir.
Molla Məşi: (Qalxır ayağa, özünü təqdim edir, üzünü
məclis əhlinə tutaraq) Tutovka, parasyonok, hamısı bu lələşiniz üçündür.
Mizi: (Məşinin pencəyini dartır) Ə, Məşi, az iç, lazım deyil içmək!
Molla Məşi: Ə, bəsdir Mizi, otursana yerində, qoysana
qardaşlarla yeyək-içək!
Mizi: Ta özün bilərsən, bundan sonra, sənin işinə qarışan
deyiləm. Ə, tamahına “dur”desənə.(Gülüşürlər)
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Molla Məşi: (Keflənmiş halda Miziyə baxır) Əə, papağını, pencəyini çıxarıb bir yerə atsana! Papaq zəhrimar da,
başına iki dəfə böyükdür. Lap qulaqlarını basıb, salladıb.
(Hamı gülür)
Arakel: Vallah, qardaşlar, bayaq mən deyəcəkdim, açığı
deməyə utandım. Qardaşımın papağı başından iki dəfə böyükdür. Lazımdırsa, onu beş dəqiqəyə göndərim, kiçiltsinlər.
Molla Məşi: Yox, Mizi özü də, gözəl sənətkardır. Elə
bunun gözlərini də kor edən iynə-sap olub. Bütün sənət
adamları tör-töküntü olur. (Gülürlər)
Mizi: Məşi, gəlsənə, bir az tezləşdirək məclisi, bir saat,
para saat dincələk, biz yola çıxasıyıq. Söhbəti tamamla
qurtar! (Molla Məşi keflidir, ayaq üstə çətinliklə durur,
Surenlə dostluğundan söhbət edir, Türkiyədəki işindən,
güzəranından danışır, söz verir ki, inşallah, növbəti il üçün
də, qayıdaram buralara, kommunistlərə lənət olsun! Hamı
susur, və əlavə edirlər ki, yox, yox, belə deməyin, biz də
kommunistlərdənik, elə yediyimiz çörək kommunistlərin
çörəyidi )
Arakel: (Qalxır, Məşinin qoluna girir, Məşi artıq başını
stola qoyub, özünü itirib) Uşaqlar kömək edin, qardaşı
qaldıraq otağa, bir az, istirahət etsin. (Məşini otağa qoyub,
otaqdan çıxırlar)
Mizi: Əcəb biabır olduq. Gəl, indi geri qayıt Mizi, görüm
necə qayıdacaqsan? (Saata baxır) Hə, qayıtmağa imkan
var. (Yataqda dirsəklənir, huşa gedir)
Molla Məşi: (Ayılır, görür ki, Mizi yatıb, səssiz-səmirsiz
subaşına gedir, baxır ki, qapıda böyük bir it yatıb, fırlanır,
qayıdır geri. İtin qorxusundan batırdığı paltarları zənbildəki vərəqlərə bükərək, qoyur meşin zənbilə, Mizini səsləyir)
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Mizi: Hə, hə, durmusan Məşi, nə yaxşı, gedək! Ə, mən
sən deyiləm, boş yerə vaxt keçirəm. Qalx, qalx, hazırlaş
gedək.(Hər ikisi dururlar, Arakeli, Anuşu səsləyirlər)
Anuş: Qardaşlar, nə üçün belə tez gedəsi oldunuz? Qalsanız, yaxşı olardı.
Molla Məşi: Yox, bacı, gedəsiyik, mən səhər gərək Bakıda olam, vizanın vaxtını artıram.
(Hər üçü enirlər aşağı, Arakeli qapıda görürlər)
Arakel: Doğurdan da gedirsiniz, qardaşlar? Yaxşı yol,
gedin, sağ-salamat. (Əlindəki pay-parçanı meşin zənbilə
qoyur) Yolda yeyib-içərsiniz!
Molla Məşi: Hə, lap yaxşı. Mizi, pay-püşü qoy zənbilə,
yolda yeyib-içərik.
Mizi: Əə, bu qədər əti, payı, bu zənbilə necə yerləşdirək?
Bu “parasyonoka” bir zənbil lazımdır.
Anuş: Qardaşım, sən Allah, tələsmə, yerləşdir zənbilə! Məşi
qardaşımın bayaq gördüm “parasyonok”dan çox xoşu gəlir.
Molla Məşi: Mamaya bax, bacıya bax, elə “parasyonok”
bizim yeməyimizdir də. (Gülürlər)
Anuş: (Qəmlənir, ah çəkir, gözünün yaşın silir) Hə, qardaşlar, sağolun! Qardaşıma məndən çoxlu salam deyin. Qoyduğum pay-parçadan az da olmuş olsa, qardaşıma çatdır. Sizi
Allaha tapşırıram! (Görüşürlər, ayrılırlar)
Arakel: Anuş, qardaşları yola salıb qayıdıram.
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ÜÇÜNCÜ PƏRDƏ
Gecə saat ikinin yarısıdır. Molla Məşi Dəmiryol vağzalında var-gəl edir. Miziyə arabir tənəli sözlər deyir. Gecəni
sərin havası Məşiyə xoş gəlir.
Molla Məşi: (Miziyə üzünü tutaraq)Ə, mənə bir sərin su
tapıb gətirsənə, bilmirsən mən paxmeləm? (Mizi su gətirir,
Məşi suyu içir) Hə, bu yaxşı oldu, vaqon da gəldi.
(Qalxırlar vaqona)
Mizi: Ə, canın üçün, bu səs-küydən elə yorulmuşam ki,
yatsam, çətin oyanacam.
Molla Məşi: Ə, bayaqdan demirsin gedək, gedək? İndi yıxıl yat da!
Mizi: Yox, Məşi yata bilmirəm, necə yatım, bu qədər
oyundan, fırıldaqdan sonra.
Molla Məşi: Ə, niyə yata bilmirsən?
Mizi: Canına azzar niyə! (Əlini stola çırpır)
Molla Məşi: Lap ağ elədin, danışsan, dilini kəsərəm.
(Gülür)
Mizi: Ə, otur aşağı, yekə-yekə danışma, mən indi başa
düşdüm ki, sən bu neçə gündə nəyə görə mənim dalıma
düşmüsən, özünə havadar axtarırsan. Sən hara, Suren hara,
Türkiyə hara? Dələduz, hatəmlik biz müsəlmanlara aiddir.
Ermənilər iki almasalar, bir verməzlər. Yaxşı başa düş.
Sənin Orta Asiyadan dənliyinə yığıb gətirdiyin boş cəfəngiyyat kimin nəyinə lazımdır?
Molla Məşi: Ə, sənə dedimdə, canına azzar, yapışmısan
ətəyimdən, imkan verirsən ki, söhbət edəm? Qaş düzəldən
deyildin, vurdun gözü də çıxartdın.
Mizi: Haqlısan!
Molla Məşi: Əlbəttə, haqlıyam!
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Mizi: Ə, hamısı cəhənnəm, belə getsə bu vaqonda boğulub
öləcəyik. Vaqonda iyin əlindən oturmaq mümkün deyil.
Molla Məşi: Ə, yəqin bu iy, vaqon keçən ərazilərdə, çölə
atılmış heyvan leşlərinin iyidir.
Mizi: Ə, nə danışırsan sən? Çöllə vaqonun nə əlaqəsi var
ki? (Tfu sənə-deyir)
Molla Məşi: Darıxma, bu iyə bir əncam çəkilər.
(Əlini atır meşin zənbilə, başlayır zənbilin içini boşaldıb,
bayıra atmağa)
Mizi: Dəlisən, nəsən? Orada nə var ki? Orada uşaqlara
aldığım kitab-dəftərdən başqa heç nə yoxdur.
Molla Məşi: Mənə bir imkan ver, sən atanın goru! Hamısını tullayım, sonra deyərəm.
Mizi: A kişi, sən dəli olmusan ki?
Molla Məşi: A kişi, belə deyil eee, sən bilirsən ki, mən
itdən çox qorxanam. İstirahət etdiyimiz vaxtı istədim ki, su
başına gedəm, Aşağı düşürdüm ki, gördüm bir it dayanıb
qapıda şığıdı üstümə. Səndən nə gizlədim? Qorxudan özümü batırdım. Gəlib, paltarları çıxarıb, zənbilə qoyası oldum. Bildin indi, iy nə iyidi? (Gülür)
Mizi: A kişi, indi məndə pul yox, para yox ki, kitab dəftər
alam. Səndə əmioğlunun buğda üçün verdiyi pulu xərcləmisən. Əmioğlu bilər, sən bilərsən, onunla işim yoxdu!
Molla Məşi: Ə, vaxt keçir, qoy bələdçini çağırım, yatarıq,
keçərik, bizi vaxtında çağırsın. Yatarıq, yolu keçərik!
(Qalxır, bələdçini çağırır)
Bələdçi: Eşidirəm sizi!
Molla Məşi: Al bu xərcliyi, get bir restoranda dincəl, bizi
vaxtında çağır, düşə bilək, yorulmuşuq!
Bələdçi: Baş üstə,baş üstə! (Pul əlində, sevincək gedir)
Mizi: (Yarı yuxulu, əsnəyə-əsnəyə deyir) Məşi, ayıq ol, yolu
keçərik, pul-para da, yoxdur ki, hardansa geri qayıdaq.
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Molla Məşi: Ə, yat, narahat olma.
Bələdçi: (Gəlir,qapını döyür, açan olmur, geri qayıdır, özözünə) Ə, yəni bunlar düşdü? Düşməsələr, biabırçılıqdı.
Mən bunlara nə deyəcəm? (Gəlir, qapını döyür, qapı açılır)
Vay, siz burdasız ki, düşməmisiniz?
Molla Məşi: Ə, nə düşmək, bəlkə yolu keçmişik? A nadürüst oğlu, nadürüst!
Bələdçi: Hə, sizi çağırdım cavab vermədiniz, elə bildim
düşmüsünüz. Ta neyləyim. Burada Saatlıda düşərsiniz.
(Əlləri qoynunda, üzr istəyir)
Molla Məşi: Canına azar olsun, üzürünü apar sox babanın
gözünə. (İstəyir ki,bələdçini vura)
Mizi: Ə, bizi xataya salma, Saatlı elə də, uzaq deyil bizim
üçün. Otur! (Bir bu çatmırdı)
Molla Məşi: Ə, götür zənbili, sübh vaxtıdır, stansiyaya
çatmışıq, düşək. (Düşürlər)
Mizi: Hansı tərəfə çıxaq? (Bu vaxtı arxadan gələn polislər
Mizini tuturlar, Məşi qaçır )
Polislər: Ə, aparın rəisin kabinetinə bu əclafı. Dünəndən
günümüz yoxdur, ora qaç, bura qaç, bu dələduz kimdir
gör? Axır ki, tutuldu!
Mizi: A kişilər, nə oğru, nə dələduz? Mən xəstə adamam.
Dost evindən evimizə qayıdırıq. Bu mənim zənbilim, bu
da, mən.
Polislər: A kişi, çox danışma, gedək! Rəisə cavab verərsən. (Rəisin otağında Mizi dindirirlir)
Mizi: Mən bir dostumla Qarabağdan gəlirəm. Biz İmişlidə
düşəsiydik, Allahın lənətinə gəlmiş bələdçinin günahı
üzündən, bir də mənim o qaçan həmyerlimin “paxmelliyi”
ucbatından belə hadisə baş verdi. Yatdıq fil qulağında,
keçdik ötdük yolu. Mən filan yerdənəm (yaşadığı ünvanı
deyir), o qaçan da mənim həmkəndlimdir, özü də, molla,
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həm də, dəlləkdir.
Polislər: Yaxşı. (Bir-birinə nəsə deyirlər) Ə, bax o
pəncərəyə, düşən kölgə gör nəyin kölgəsidir?
(Baxırlar, heç nə görmürlər)
Mizi: Bəli, tanıyıram. Dostumdur, qardaşımdır. Bizim elin
ağsaqqalıdır o, buralarda da filankəslərlə dostdur.
Polislər: Hə, bax, bunu düz dedin. Ta sənə sözümüz yoxdur. O kişinin xətrinə səni buraxırıq, amma, bir də bu qələtləri etməyəsən gərək!
Mizi: Sağ olun, salamınızı da çatdıraram, sağ olun! (Polisdən çıxır, başıaşağı yol gedir, arxadan Məşi onu tutur, hər
iki dost, sanki, heç nə olmamış kimi öpüşüb-görüşürlər)
Molla Məşi: Sən öləsən, bildin də, nə qədər əziyyət çəkdim, gecənin bu vaxtında “Enkebedenin”qapısını açdım.
Mizi: Ə, özün öləsən. Məni filankəsov filankəsə görə buraxdılar.
Mizi: Ə, səhərdir, getməyə pul yox, para yox.
Molla Məşi: Ə, narahat olma, maşın saxlatdırıram, gedərik. Amma, sənin ağzın əmanəti, danışıb-dinmə, nə verəcəm, verməyəcəm, o sənlik deyil. Sakitcə düşərsən, gedərsən xarabana!
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Molla Məşi: Mizi, sənə bir də deyirəm, ağzını nə yolda
aç, nə də düşəndə! Pul da mənlikdir, sənlik deyil. Ancaq,
səfərimiz haqqında nəbadə kəlmə danışasan, ağzın əmanəti. Ağzını kalafa-kalafa qoyub, hardasa danışarsan, onda, ta atamın goruna and olsun, məndən incimə, özündən
inci! (Otururlar maşına, maşın tərpənir)
Sürücü: Qardaşlar, hara gedəcəyik?
Molla Məşi: Sür filan yerə.(Ünvanı deyir)
Sürücü: Siz heç soruşmadınız ki, mən sizdən nə alacam,
siz nə verəcəksiniz?(Yol haqqını nəzərdə tutur)
Molla Məşi: A kişi, biz İrəvandan gəlirik, yol bizi möhkəm yorub, yerin məlum. Arkadaşlardan təzəcə ayrılmışıq.
Bir imkanın olsa, yolda saxlayarsan, çay içərik, puldur,
filan şeydir, o mənlikdir.
(Çatırlar, qapıda Molla Məşi düşür, Mizi düşür )
Sürücü: Pulu verin.(Təəccüblə Məşiyə və Miziyə baxır.
Bu vaxt Molla Məşi sürücünü çalağan alan kimi alır, biriki şillə, sürücü qaçır maşına minir )
Molla Məşi: Mizi, nə sən məni görmüsən, nə də mən səni.
Növbəti görüşədək!
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