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Dos. Dr. Şəmil SADİQ,
Yazıçı-publisist,
“USTAD” dərgisinin baş redaktoru

QARDAŞDAN QARDAŞA KÖNÜL KÖRPÜSÜ
Qardaşlıqlar körpü ilə qurulur, qardaşlar aralarındakı körpüləri sağlam tutur; ayrılıqlara da səhnə olsa belə, körpülər mahiyyətcə qovuşdurmaqçündür... Körpülərin ən gözəli könül
körpüsüdür. Ədəbiyyat könül körpüsü inşaasında olmazsa-olmaz kateqoriyasındadır. Və budur, biz – Azərbaycan yeni nəsil
yazarları qardaş tatar ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi,
Xalq şairi Razil Vəliyevin “Payız yağmurları” ilə gözləri, kö-
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nülləri şad etməyə gəlmişik. Mən “gəlmişik” sözünü təsadüfən
işlətmədim – inanıram ki, “Payız yağmurları”nın gəlişi var, gedişi yox. İnanıram ki, bu kitab oxucuların masaüstü kitablarından olacaq, kitabxanalarımızın tez-tez müraciət edilən nəşrlərindən biri olacaq və öz gəlişi ilə yeni körpülərin qurulmasına,
yeni könüllərin fəthinə xidmət edəcək.
“Payız yağmurları”nı bir neçə baxımdan fərqləndirə bilərik:
– Bu, Razil Vəliyevin azərbaycanca çıxan ilk kitabıdır;
–“Payız yağmurları” öz adı, içərisi etibarı ilə ilhamverici, inamverici və zövqaşılaycıdır;
– Kitab məhz şeirlər kitabıdır – buradakı şeirlər həm söz
sənətinin əzəli-əbədi mövzularına üz tutmasına görə, həm sənətkarlığına görə, əlbəttə, həm də bizim türkcəmizə yaxşı uyğunlaşdırıldığına görə, məmnunluq verir;
– Xalq şairinin bu kitabı qardaş tatar xalqının etnoqrafik
yaddaşından süzülüb gələnləri, Avrasiyanın mərkəzində yerləşən Kazandan dünyaya, hadisələrə, insanlığa baxışı sərgiləyir;
– Razil Vəliyevin şeirlər kitabı Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyinin təşkilatçılığı və xətti ilə gün üzü görüb – bu
da, yalnız Azərbaycan oxucusunu deyil, gələcəkdə başqa qardaş ölkə və topluluqlara da (və daha çox gənc nəsil ünvanlı!)
şeir, kitab, könül səfərləri vəd edir.
Əlbəttə, başqa fərqli məqamlardan da danışa bilərik, qoy,
oxucuların yerinə qərarı biz verməyək: nə necədirsə, ən yaxşısını şairin (şeirin!) özü deyir..!
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Şair deyir:
“...Fırçamı rəngə boyayım,
Göy, gömgöy rəngə...” (“Rəsm”)
– məncə, dünya görmüş bir Xalq şairinin rəng seçimi heç
təsadüfi deyil. Gəlin inanaq ki, diləklərimiz çin olacaq, göyərib
boy atacaq, böyüyəcək. Şeirimizin Qoca Çinarları, Ədəbiyyatımızın Dədə Palıdları var olsun!
Kazana – Avrasiyanın mərkəzinə Bakıdan – dünyanın mərkəzindən salam-sayğılarla!
BAKI,
Fevral-2019
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RAZİL VƏLİYEV
(Razil İsmayıl oğlu Vəliyev)
Xalq şairi
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Tatarıstan Respublikası Dövlət Şurası
Rəyasət Heyətinin üzvü,
Dövlət Şurasının Təhsil, mədəniyyət,
elm və milli məsələlər üzrə
Komitə başqanı,
Tatarıstan Respublikası Milli Kitabxanası
Qəyyumlar Şurasının başçısı,
“Yeni əsr Teleradio Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
Direktorlar Şurasında və
“TatMedia” ASC-nin Direktorlar Şurasında
Tatarıstan Respublikası Dövlət Şurasının nümayəndəsi,
“Tatarıstan Respublikası Tarix və Mədəniyyət
abidələrinin yenidən qurulması üzrə
Respublika Fondu” Qəyyumlar Şurasının üzvü,
Tatarıstan Respublikası Prezidenti yanında
Soydaşlarla iş üzrə Əlaqələndirmə Şurasının üzvü,
Tatarıstan Yazıçılar Birliyi İdarə Heyətinin üzvü.
• 04 yanvar 1947-ci ildə Tatarıstanın Nijnekamsk (keçmiş
Şeremetyev) rayonunun Taşlık kəndində doğulub.
• 1965-1967-ci illərdə Kazan Federal Universitetinin Jurnalistika fakültəsində oxuyub.
• 1967 (may-iyul) “Kazan odları” jurnalının ədəbi əməkdaşı
olub.
• 1967-1972-ci illərdə Moskvadakı M.Qorki adına Ədəbiyyat
İnstitutunda oxuyub.
• 1976-ci ildən indiyə kimi “Yalkın” jurnalı Redaksiya
heyətinin üzvüdür.
• 1981-ci ildən indiyə kimi Tatarıstan Yazıçılar Birliyi İdarə
heyətinin üzvüdür.
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• 1981-1986-ci illərdə SSRİ Yazıçılar İttifaqı İdarə heyətinin
üzvü olub.
• 1981-1986-cı illərdə Yar Çallı (Naberejnıe Çelnı) şəhər
Şurasının deputatı olub.
• 1986-1995- ci illərdə Kazan şəhər Şurasının deputatı olub.
• 1986-2000-ci illərdə Tatarıstan Respublikasının Milli Kitabxanasının direktoru olub.
• Milli-mədəni məsələlər üzrə ünlü ziyalı, tatar dilinin latın
qrafikalı əlifbaya keçirilməsinin ardıcıl tərəfdarıdır.
• Tarix elmləri namizədi, Rusiya Humanitar Elmlər Akademiyasının akademiki, “Avropa-Asiya” Uluslararası Humanitar
Akademiyasının həqiqi üzvü, İctimai Elmlər Uluslararası
Akademiyasının müxbir üzvü, Tatarıstan Respublikası
Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyətinin üzvüdür.
• Rusiya Federasiyasının Əməkdar mədəniyyət işçisidir.
• “Kazanın 1000 illiyi” medalı ilə təltif olunub.
• Tatarıstan Respublikasının Abdulla Tukay adına Dövlət və
Musa Cəlil adına Respublika ödülünə layiq görülüb.
• 1990-1995-ci illərdə Tatarıstan Ali Sovetinin deputatı,
Tatarıstan Respublikası Dövlət Şurasının I (1995-1999), II
(1999-2004), III (2004-2009), IV (2009-2014) çağırışlarının
deputatı seçilib.
• “PEN Klub” Uluslararası Yazarlar Təşkilatının Tatarıstan
“PEN Mərkəzi”nin prezidenti, Ümumdünya Tatar Konqresi
Yürütmə Kurulunun üzvü, Tatarıstan Respublikası Dövlət
ödülünün verilməsi üzrə Komissiyanın üzvüdür.
• “Tatarıstan – Yeni Əsr” Respublika ictimai hərəkatı siyasi
şurasının üzvü, Tatar dili və mədəniyyətinin inkişafı və
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qorunması üzrə İctimai Birliyinin – “Jıen” Fondunun başqanıdır.
• Tatarıstan Respublikası Prezidenti yanında Heraldika Şurasının üzvüdür.
• Tatarıstan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Kollegiyasının
üzvüdür.
• Tatarıstan Respublikası Dövlət Şurası Deputatlarının Etika
Komissiyasının üzvüdür.
• Nijnekamsk şəhərinin fəxri vətəndaşıdır.
• İnquşetiya Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimidir.
• 2014-cü ildə Tatarıstan Respublikası Prezidentinin “Təşəkkürnamə”sinə layiq görülüb. 2015-ci ilin mayında Tatarıstan
Respublikası Dövlət Şurasının “Parlamentarizmin inkişafına
verdiyi töhfələrə görə” fəxri nişanı, 2015-ci ilin iyununda
Rusiya Yazıçılar Birliyinin “Vasili Şukşin” medalı, 2016-cı
ildə isə Tatarıstan Respublikasının “Əmək şücaəti” medalı
ilə təltif olunub.
• Tatarıstan Elmlər Akademiyasının fəxri üzvü seçilib (2016).
• “Kazan uğrunda şücaət və əməyə görə” fərqlənmə nişanı ilə
təltif olunub (2016).
• 2017-ci ildə “Avropa-Asiya” Uluslararası Humanitar Akademiyanın “Planetin sülhməramlısı” nominasiyası üzrə
“Sülh gülü” Qızıl medalına layiq görülüb.
• Naberejnıe Çelnı Dövlət Pedaqoji Universitetinin fəxri
professoru və “Kama vilayətinin fəxri vətəndaşı” adlarına
layiq görülüb (2017).
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TORPAĞIN MƏDHİ
Bu ağaclar ağac deyil,
Ağaclar – dünya nəfəsi...
Bu yamaclar yamac deyil,
yamaclar – torpaq şirəsi…
Çaylar da yalnız çay deyil,
onlar torpağın göz yaşı...
Dağlar – torpağın güvənci,
buludlar – çay yaddaşıdır.
Tayfun, vulkan nə olsun bəs? –
onlar yerin qarğışıdır.
Bombalar da bomba deyil,
bomba – insan yanlışıdır.
Günəş Yerin atəşidir,
ulduzlar Yerin mayakı.
Torpaq – uğrunda ölməkçün,
torpaq – varlığın dayağı.
Yurdum – torpağın köksündə,
Göy göy deyil – durna yolu…
Nəğməmi torpağa yazdım,
nəğməm torpaqtək ulu...
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HƏYAT ARİFMETİKASI
Atam qayıtdı... Müharibədən sonra
doğuldum axır...
Öyrəndim həyatdan saymağı:
Bir vur bir bir eləyir.
Qanun birdir...
Çingizlər də bizimdir, Qroznılar da,
Öyrəndim tarixi əzbər...
Amma ömür yetməz sayım:
Yerdə məzar nə qədərdir,
Nə qədər?
Gərək yox saymağa səadəti,
İşim çoxdu, zamanım yox...
Kiminə – məzar bəxş edər,
Kiminə – şərəf bu qədər,
Bu taledir…
Bu, qədər…
İki dünya arasında yaşım,
Fırtınalar görüb yaşım, başım...
Bir dəfə gəllik dünyaya biz,
Bir vur bir:
Yenə də bir eləyir,
Bu ömür…
Homer! Homer!
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RƏSM
Gəl, rəsm çəkək...
Nöqtələr –
yağış olsun,
Rəngli kağızda ağ boya –
Duman sürünsün...
İslansın yağış altında
mavi köynəyin...
Birdən yanıma qaçasan,
Onda neynəyim?
Fırçamı rəngə boyayım –
Göy, gömgöy rəngə.
Çəkim gözünün dərdini,
bu şeirdə də...
Gözündəki göz yaşını
silim işimdən...
Qəmzə qoyum yanağına
bir gülüşünlə...

13

YOLLARIM
Yollarım, yollarım, yollarım,
Yollarda açıldı qollarım.
Xəyallar, fikirlər – hallarım,
Halımı soruşmaz illərim.
Çöllərim, çöllərim, çöllərim,
Çəmənim, çiçəyim, güllərim.
Ormanım, bulağım, kəhrizim,
Siz verdiz bəxtimə bu qızı.
Enişim, yoxuşum, naxışım,
Naxışım – həyata baxışım...
Ömrümə sizinlə başladım –
Mən burda sizinlə yayladım,
Mən burda sizinlə qışladım.
Mən getsəm, qırxımda dönmərəm,
Yollarım sizdədir
məndən iz;
Ölər, danışmaz, dinməz,
amma
Sizi unutmaz bu bəndəniz.
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***
Hər saata neçə şeir düşür,
Fikrini bizimlə bölüşür...
“Gün gələr tükənərsən,
mövzu bitər” demə sən.
Dünya bitsə,
tək qalsam da,
tükənsəm də,
ölsəm də,
Yenə fikir doğular,
yenə şeir yazaram:
“Dünya dağıldı, barı,
Şeir, sən yaşa, yaşa,
Sən ol, dünyada yarım!”
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ŞAİR
(Şarl Bodlerə)
Uşaq vaxtı,
Bütün günü anasını gözləyib,
Ovcunu qanı çıxınca sıxdı.
Susmağıyla söylədi sözünü,
Böyüklər onu heç
anlamadılar...
Yeniyetmə vaxtı,
İlk dəfə yuxusu gəlincə
gözlədi,
Gecə ulduzlarını dan söküncə
izlədi...
Səhər oldu, dediyini
dinləmədilər...
Küçə dolardı insanla –
Nəğməlisi, nəğməsizi...
Pəncərələr arxasından
sızım-sızım
göz yaşını içinə çəkib
Uşaqlıqdan, ovcundan və qandan
nəğmə yazdı,
şeir qoşdu,
duymadılar...
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Qayğıların
ağı da, göyü də
olacağına inanıb,
yaşadı...
İllərdən sevinc ummadı,
İllər keçdi,
Yollar keçdi,
saymadılar...
Amma bu gün –
Hər şeyin keçdiyi vaxtda,
Ondan sonra anladılar onu,
dinlədilər onu.
Qəbrinin üstünə başlarını qoyub
inlədilər.
İndi də o eşitmədi
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VƏD
Sənə cənnət vəd etmirəm,
nə cənnət yükü çəkmək;
Qazancımdı şeirlərim,
bir də ki, qara əkmək.
Söz vermirəm sənə Göyü,
Amma ulduz dərərəm.
Sərib sinəmin üstünə
Saçlarını hörərəm.
Sənə sevinc söz verirəm,
Qayğını da çəkərəm.
Başımı uca edərsən,
Qarşında diz çökərəm...
Sənə “öz gülüm” deyəcəm,
Gül olarsan, solmazsan.
Sənə cənnət vəd etmirəm,
Cənnətsiz də qalmazsan.

18

YADDAŞ
Çoxdan idi, çoxdan, lap, lap çoxdan,
Yadımdadı hər kiçicik savaş.
Qayğısız uşaqlıq illəriydi...
Böyüyürdük biz də yavaş-yavaş.
Eyni-eyni hisslər, aylı gecə,
Biz yaratdıq ülvi duyğuları;
Yaddaşlara hopurdu beləcə,
O çağların dostluq qayğıları.
Belə keçdi ümid dolu illər,
Saysız kədərlərə, qəmə qatlandıq.
Yadıma düşdükcə hər yaşantım,
Köksüm quş tək yerindən atlandı.
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***
Sən görmürsən, valla, görmürsən ki, sən,
O nədi bağlayıb qara gözünü..?
Səadət dalınca yola çıxmısan,
Yəqin ki, taparsan özün özünü.
Sən gedirsən, valla, hey gedirsən sən,
Görmürsən ulduzlar necə axışır?
Sən görmürsən Göyün üzünü yarıb,
Dolunay – göz kimi necə baxışır..?
Sən bilirsən, valla, bilirsən ki, sən,
Sarı payız, sonra soyuq qış gəlir...
Soyuqluq gözünün yaşına bənzər,
Ardınca soyumuş kül yaddaş gəlir.
Sən bilirsən, valla, bilirsən ki, sən,
Qaranlıq gecənin bir sabahı var;
Üşütmə qəlbimi, bilirəm ki, mən,
Hər qışın sonunda gül baharı var..?
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AN
Bir andaca
söndürdüm siqaretimi
Yerin üzünə basıb.
Sonra
qanadlandım uçmağa ustuf-ustuf...
Duman halqası qalxdı
ulduzsuz qaranlığa.
Keçdim adalardan, keçdim qitədən,
Keçdim Yer üzündə nələrdən, nədən...
Qəm gördüm, sevinc gördüm,
qorxu gördüm gözlərdə.
Gözlər gördüm dupduru,
Gözlər gördüm qupquru,
kiminin gözü bağlı,
kiminin sözü açıq,
göz yaşı var şip-şirin,
göz yaşı var çox acı...
Silmək istədim Yer üzündəki
acı göz yaşlarını,
Yer üzünü ovcuma aldım.
ələ verdi göz yaşları planeti,
Zaman ötdü, ötdü...
Aradım ulduzları,
Unutdum anları,
Aldım ovcuma çıxan Günəşi...
Sonra, sonra...
Sonrası da… şair oldum, əşşi!
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GƏNCLİK
Lövbəri unudub yola çıxarkən,
bu gəmi dayanmaq-durmaq bilməyir!
Hələ gəmiçinin arzusuna bax:
-Bir an fırtınalar qopsun, gurlasın,
Gəminin sürəti artdıqca artsın
Və məni qüvvəti yetincəyədək
ən uzaq, ən uzaq sahilə atsın...
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***
Ən birinci düşən qarlar,
Ən sonda əriyib axır...
Mən sənə yaz günü gəldim –
Qarların yox olan çağı.
Ən birinci çıxan ulduz,
Ən sonda batandı – bildim...
Mən sənə dan söküləndə,
Ulduzlar yatanda gəldim.
Yüz ağlayan bir gün gülər,
Yüz gülən bir gün ağlayar...
Mən bunlardan hansı fikrə
İnanam və bel bağlayam?
Qu quşu öz nəğməsini
Yalnız bir kərə oxuyur...
Sən haqlısan, göy gözlərin
Nur içində qəm toxuyur.
Unutma ki, bu dünyanı
Addım-addım dərk edirik.
Gəlirik göz yaşlarıyla,
Gülə-gülə tərk edirik.
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SƏADƏT
Qayaya dırmanıb şeir yazdım –
Bu şeirdə çoxlu umud var:
Parladım Günəşin şüasında,
Könlümü ovutdu buludlar.
Bu gün bütün insanlar doğmamdı,
Bütün dünya doğma məmləkətim.
Çıxıb gedən yarım geri dönüb,
Qucaq dolu sevinc – gül buketi.
Çiyinlərim sevinc yükü altda
Uçub gedir quş qanadlı illər.
Hamı mehribandı, hamı şaddı,
İgidlər orduda döyüşərlər.
Oyuncaqlar atəş açar yalnız,
Meydanlarda parad, marş səsləri;
Kağızdan gəmilər yarıb keçər,
Dərin suları və dənizləri.
Gecəni oyadar yallı rəqsi,
Yallı gedər əl-ələ millətim.
Ruh verər hər kəsə ruh dairəsi,
Bürüyər dünyanı birlik səsi.
Mənə də çox xoşdu, ağ rəngə də,
Başım buludlara dirənib, budur...
Mən dağa qalxmadım, bilirsənmi..? –
Bu şeir səadət haqqındadır...

24

ÇEVRİLMƏLƏR
Görə-görə gözüm dünya buldu,
Dola-dola gözlərim boğuldu.
Axa-axa İdil çaya döndü,
Axan İdil ağ buluddan endi.
Fidan-fidan böyüdü ağaclar,
Ağaclardan öncə budaq uclar...
Budaqlardan çiçəklər açıldı,
Çiçəklər meyvələdi bir ucdan.
Mərd oğullar böyüdü-böyüdü,
Yer dəyişdi atalar-oğullar.
Məhəbbətdən yaranıb bu dünya,
Məhəbbətlə yaranıb nağıllar.

25

ÇAĞIRMA
Çağırma məni yaxına,
Çağırma, Dəniz qızı.
Boz dənizin dalğaları,
Həm soyuqdu, həm duzlu.
Dənizlə aram soyuqdu,
Baş açmıram işindən.
İdil Dənizi çox sevir,
Bəllidir axışından.
Çağırma məni yaxına,
Çağırma, Dəniz qızı!
Siz tərəfdən gələn bulud,
Göyün köksündən sızır.
Ürəyimi açıb durdum,
Safdı dəniz havası.
Səni sevən yağışların
Mənimlə nə davası?
Çağırma məni, çağırma,
Nə işim Dəniz qızıyla?
Mən taleyin məhkumuyam,
Boranı, qarı, buzuyla.
Bir Yer qızı sevə məni,
Gözləri dəniz kimi...
Saflığı dəniz rəngində,
Üzü aybəniz kimi.
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Qoy, göyə qalxsın dalğalar,
Sovrulsun göz yaşları.
Mənim bir günahım varmı?
Söyləsin su quşları.
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ALMA
Bu alma hardan düşdü
Yatmış qızın ovcuna?
Kim atdı bu almanı,
Yoxsa nağıldan düşdü?
Bu sehrli dünyada
Özün də bir sehrsən.
Kimdir gələn, görəsən...
Yoxdur cavab... Meh əsir.
Külək döyür qapını,
Yarpaqlar nə soruşur?
Ürəyim, düşən alma –
İçimdən qopub düşür.
Gəldinmi,
Gəl!
Sənsənmi?
Nağıldan düşərsənmi?
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SEVƏN
Bir damcı su – rəngsiz,
Bir udum hava - rəngsiz.
Dərya – mavi,
Göy də gömgöy
və hədsiz...
Gözlərin də rəngsiz idi,
ögey idi dünən gecə.
Bu günsə, mavi, və
Doğma,
Məni gözlərində boğma!
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GERİ DÖNÜR YAZ
Bir dilək tut, gendən
bağlan ürəyimə “Daş deyil, - ürəkdi”.
Qaçmaq olmur səndən.
Yaz vaxtıydı, qoy deyim,
Çoxdan idi, lap çoxdan...
Dənizlərə varıb, keçdim,
Unuduldum mən yoxdan...
Hər tərəf ağ almalıq,
Yaz ətriydi hər nazın...
Unudummu səni, ax..?
Unudum sənli yazı...
Yuxum xəyaldı, uçdu,
Xəyallarım da yuxu...
Min bir gecə birdən keçdi,
Var olammadı çoxu...
Bir yol var, deyim bir də,
Keçir məndən və səndən...
Yol qalmayıb geriyə
necə dönüm mən səndən..?
Yay getdi, qış gəlib çıxdı,
Qışlar qayıtdı qarsız.
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Bu qış mənim baxtımdı,
Qara sevdatək barsız...
Gözlər nə vəd edir, nə?
Bilsə, bir ruhum bilər...
Yenə şaxta düşəcək,
Min bir qışdan da betər.
…Mən də qoşulacam dəli yellərə,
Açın, açın yollarımı...
Səninlə bağlandım diləklərə,
Açın, açın qollarımı...
Sızlar ürəyim kədərdən,
Nə şirin itkilər var...
Razıyam qədərimdən,
Geriyə dönür yazlar.
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SON RİCAM
Yanından ötüb keçəndə,
Ürkək-ürkək baxıb birdən:
Nə lazımdır? – dedi gözün.
Heç nə istəmirəm düzü,
Bir tək bunu biləsən ki,
Çox sevirəm səni,
vallah!
Sən də bir az sevgi yolla...
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İYUL YANĞINI
Aydın idi səma, mən də yalnız...
Çökdü bürkülü iyul havası.
Sən sevgiyə bürünmüşdün onda,
Sonra birdən ürkmüşdün, qadası!
Mənsə istəmişdim sən qalasan,
Qalasan yanımda həmişəlik.
Bir selləmə yağış istəmişdim,
Ardından da əlvan Göy qurşağı...
Əbədi heç nə yox. Payız gəldi...
Yenə də tənhayam, sən də yoxsan...
İyul yayda qaldı, sən də canım,
O bürkülü iyulda qalmısan...
Oktyabr, sən get, iyul gəlsin!
İyuluma qoyulmasın “qayıb”.
Qayıt iyul, sənin yanğınların
Ürəyimdə dərin izlər qoyub.
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MƏN CƏLİLİ OXUDUM
Hərbi hissə... dağ-dərə,
Yuxum qaçdı yox oldu;
Çadırda əsgərlərə,
Cəlildən şeir oxudum.
Caladım sözü sözə,
Açıldı söz hikməti;
Bolluq artınca Yerdə,
Artsın şeirin qiyməti.
Zülmət gecə və sükut,
Yuxu gəlmir yatasan.
Göydən baxar
qorxulu
Ay –
Gilyotin baltası…
Oxu – dedilər, – oxu!
Könül şeirə susayıb...
İçdilər səhərədək,
Şeir dolu kasanı...
Şairlərin taleyi
eyni – baxsan hansına.
oxşadıram “Moabit”i
Puli-Çarx qazamatına.
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Mən nə deyim Cəlildən? –
Böyükdür adı-sanı.
Doğrusu, mən özüm də,
O gün tapdım Musanı.
Uzaq-uzaq ellərdə,
Kitab-kitab yayıldı.
Şeir sökdü dan yerini,
Üfüqdü, yoxsa ilğım?
Dava izi hər obada,
Şeir vardı hər eldə.
Əsgərlərin sırasında
Döyüşürdü Cəlil də.
Hərbi hissə, –
dağ başında,
Musa şeiri oxudum.
Zülmət gecə bizimçün
diri-diri yox oldu.
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***
Əl altında kağız tapmayanda,
Təqvim vərəqi əlimdən tutdu.
İl ötüb keçdi, təqvim dəyişdi,
Bilmədim, şeirlərqarışıq atdım.
Ağ qar üstə şeirimi yazsaydım,
Yaza kimi yazım üşüyərdi..
Ağ ovcuna misralar düzsəydim,
Əllərin şeirimi daşıyardı.
Neyləyim, nə kağız, nə qar vardı?
Nə də ağ əllərin tapılardı?

36

GÜNƏŞ GÜLÜR
Günəş
qızıl dişlərini göstərir
gülə-gülə...
Qoca qartallar
dağ başında qaralır
gilə-gilə...
Günəş gülür...
Qapı dalından boylanır
balaca küçük –
zingildəyir,
səsi gəlir.
Günəş gülür...
Ağaclıqlar
dəniz həsrətində, dəniz...
Gecə-gündüz, səs gəlir,
Günəş gülür...
Bülbüllər oxuyur,
səsdən çalarlar toxuyur,
səs gəlir,
Günəş gülür...
Yerə qulaq ver, Yerə,
Günəş gülür demə!
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QOCALIĞIN ŞİKAYƏTİ
Bizim ürəklərə,
sönüb deməyin.
Orda sevgi bulağı
donub deməyin.
“Atəşiniz sönüb” deyib
külümüzlə oynamayın.
Quru odun tez alışar,
Qınamayın... qınamayın.

38

VAXT
Yoruldum bu gün,
Olmaz!
Durdur bütün saatları,
Dincəlim, yatım bir az,
ay Yer!
Özün məni saxlayıb,
əziyyət verirsən.
Bircə anlıq dur,
Yoruldum bu gün,
Gecədən çıxdım, budur,
ay Yer!
Yer saxla, geri dön,
Sevgim arxada qaldı.
Yer, ay Yer!
Eşitmir ki, eşitmir…
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ODLU YADDAŞ SİLSİLƏSİndən
(rekviyem)
1. Qırx birinci ilin Sabantuy1u
Sonuncu kəz dünən güldü dünya,
Göyün üzü güldü sonuncu kəz...
Sübh olmadı bu gün,
sökülmədi
dan yeri,
çıxmadı bu gün Günəş.
Alov aldı Vətəni, yer-yurdu,
Alovlar qarsıdı yazı və qışı.
Doğma yurdun şanlı Sabantuyu Qanlı Sabantuya döndü… nə acı!
Atlandı könlü təpər igidim,
Yarı yolda qalmaz, sona çatar.
Berlinədək at çapar igidim,
Gözləyər yolunu bir Gülçatay...
Avropada qanlı Sabantuydu,
Yerdə bütün alov, qan gölü var...
Nə zaman ötəcək bu qan-qada,
Nə zamandır Yerdə can gölü var!

Böyük Vətən müharibəsinin başlandığı ilin bayramı nəzərdə tutulur ( – Sabantuy –
tatar milli bayramıdır).
1
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2. Məktub yazıram
Anacan, necəsən?
İtirmə umudu.
Nigaran olma heç,
Gəlməsə məktubum.
Nənəcan, necəsən?
Bura cəhənnəmdir. –
Göydən od tökülür,
Yerim-yurdum nəmdir...
Dostlarım, necəsiz?
Sizə də salamlar!
Biz ölüb gedərik,
Dostluğumuz qalar.
Sevgilim, salam var,
Könlümdən, özümdən...
Qoru xəyalımı,
Düşməsin gözündən.
Atacan, salamlar,
Ay məni öyənim!
Hər zaman arxamca
“Möhkəm ol!” deyənim.
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3. Müharibə çörəyi
Qalaqlanır arpa-buğda başaqları,
Yığır, daşıyır onları
müharibə uşaqları.
Qadınların gözlərində
düşmənə nifrət və kin,
“Vətən andı” içiblər, kədər yeyirlər lakin.
Arpa-buğda zəmiləri, başaqları, qomları,
Əsgərlərin xanımları toplayırlar onları.
Gözləyir müharibədən dönəcək igid əri,
İşləyir arxa cəbhədə, qırmadan ümidləri.
Arpa-buğda tayaları qalaqlanır, bağlanır,
Neçə-neçə əldən keçir, çörək olur, buğlanır.
Görür hər cür əziyyəti, dərdi-qəmi ürəyi,
Dərddən acı, baldan şirin – müharibə çörəyi...
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4. Məhəbbət və nifrət
Qapımızı döydü savaşın əli,
Gəldi qan-qadayla,
heç soruşmadan.
Sıxdıq dişimizi biri-birinə:
“Qalib olmalıyıq hər vuruşmada!”
Top səsindən Göyün bağrı yarıldı,
Könüllərin simi tari-mar oldu.
Niyə vəhşiləşdi, niyə bu dünya?
Nifrətlərdən şişdi
Yer,
bihal oldu.
Niyə belə etdin, müharibə,
Sən
girməyən tək bircə ev də qalmadı.
Axı kimsə sənə qol açmamışdı,
Qonaq bilib “gəl” deyən də olmadı.
Azadlıq yolunda görərsiz bizi,
Azadlıq üçündür saf niyyətimiz.
Düşmən artırdıqca nifrətimizi,
Hey artır Vətənə məhəbbətimiz.
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RƏNGLƏR (SİLSİLƏSİndən)
1. Ögey oldummu?
Nə çoxdur dünyada, nə çoxdur rənglər,
Qoy Yer üzü yaşıllığa oyansın.
Nə qədər olsa da bəzəkli işlər,
Könlümüz ən gözəl rəngə boyansın.
Qırmızı – qan rəngi, bayraq boyası,
Göy rəngsə göylərin dərin kədəri..!
Al-qırmızı – igidlərin qanıdı,
Yaşıl rəng – islamın rəmzi, qədəri...
Sap-sarı payızım yaydan çıxıbdı,
Gözünün yaşları sellərə dönüb.
Göy qurşağı yenə göydən çıxıbdı,
Yeddi rəng əynində güllərə dönüb.
Bu Yerin övladı deyiləmmi mən?
Mən hara gedirəm, de, yolum hara?
Dünya şəffaflaşa bircə gecədə,
İkicə rəng qala – ağ ilə qara.
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2. Yerlə vida anı
Durub indi baxıb gedəm,
Əlvida Yer, əlvida Göy!
Yalnızlıqdan çıxıb gedəm,
Gəncliyimə... Gəldim e-hey!
Qara rəng – böyüklüyümdü,
Qırmızı – qandı, cəngidi.
Sarı rəng – soyuqluğumdu,
Ağ rəng – ağ günün rəngidi.
Yeri atıb gedəm indi,
Mənə mavi rəng gərəkdi.
Bəlkə buludlar gətirər,
Göy də Yerə tən gərəkdi.

45

3. Dəniz
Salam, mavi dəniz, mirvari dəniz!
Salam, üzüsulum, salam, aybəniz!
Dağları aşıb gəlmişəm,
Mən üzə düşüb gəlmişəm.
Hanı bəs qızıl balığın –
pulları gözəl balığın..?
Yenə çarşaba bürünüb,
Dənizdə ağ duman varmı?
Görmədim qızıl balığı,
Gəlməyinə güman varmı?
Günəş də qüruba enir,
Mavi sahil toranlaşır.
Göydə bərq vurur ulduzlar,
Bir-bir dənizə axışır.
Dəniz beşik deyil daha,
dalğalar da yastıq deyil.
Bir ümid də saldım yola,
Dalınca su atsam nə xeyri?..
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4. Dənizlə vida anı
Qara gil – hörüyün rəngi,
Qırmızı gil – al yanağın.
Sarı gil – əl çərpələngi,
Ağ gil də, dümağ buxağın.
Nə qədər rəng varsa Yerdə,
O qədər qalarsan yadda.
Dənizdə ağ qağayılar,
Fikrim səsinə ayılar...
Mavi, mən səni tanıdım...
Daha ayrılıq anıdı.
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PAYIZ
Doğma yurda payız gəlib – qızılı,
Gözəl üzlü, sarı donlu bir qızdı!
Yer kürəsi yaz açıb o üzündə,
Bu üzündə hələ, hələ, payızdı...
Yer geyindi qızıl libaslarını,
Küləklər də uçur hey yarpaq-yarpaq.
İndicə ağladı bir ağcaqayın,
Çəkəcək canına qapqara torpaq...
Əlvidasız uçub getdilər quşlar,
Bilmədiyim uzaq-uzaq diyara;
Göy üzündə gözdən itdilər quşlar,
…Xəyalım ardınca uçuşar hara.?!
Bilməzdim, dördnala çapar, ha çapar,
Aparacaq zaman hədərə məni…
Yuva qur, yurd elə... Yenə tapacaq Hamının içində kədərlər məni.
Dönər yarpaqların yaşılı yenə,
Ağaclar var yaşıl dondan çıxmayıb.
Unudub yaşımı döndüm gəncliyə,
Bu ağac bəs niyə sırğa taxmayıb?
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Küçədə dolaşır dərvişin səsi,
Ay küçədən keçir, sulara düşüb...
Su altında donub xoş xatirəsi,
Bəlkə də soyuqdan belə büzüşüb.
Tələs, ey Qış, tez gəl, gəl, bizim yurda!
Gəl, çovğun-qarını götürüb də, gəl!
Gözləyirəm səni, ümidim, burda,
Yaz adlı yarını götürüb də gəl!
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***
Hər payız budaqlar keçəl olar,
Tökər saçlarını – palıd, cökə...
Susar yarpaq dili, lala dönər
Ağaclar bu dərdi çəkə-çəkə...
Yaza qədər ümidlər cücərər,
Tumurcuq-tumurcuq açar yarpaq.
Nə qədər qar yağsa, soyuq olsa,
Yenə qoruyacaq qara torpaq.
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***
Payız... –
Gözüsulu,
gözəl bir qız!
Paltarı al-əlvan
alışıb yanır...
Ağaclar çətiri.
Üzündən bolluq tökülür;
Qoxusu bihuş edən
meyvə ətri...
Payız... –
gözəl bir qız.
Başında dumandan şal;
meyvə dodağında bal.
Payız... –
Çəkingən bir qız.
Yarpaqları töküldükcə
çılpaqlaşar,
uşaqlaşar...
Rüzgar... dartar ətəyini.
Kirpikləri çəpər,
Küləklər kirpiyindən öpər...
Payız...
Döz, ürəyim, döz!
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DAĞLAR QIZINA
Dağlarının başı duman,
Duman altda donub hər yan.
Buzlarını əridər naz,
Aramızdan su da axmaz.
Düş barı, sən düş aşağı,
Yetişib azadlıq çağı.
Sular da aşağı axar,
Daşlar da sulara baxar,
Yuvarlanar dağ aşağı.
Yaşaya bilmərəm dağda,
Soyuq dumanlı otaqda;
En aşağı, dur, qonaq gəl,
Uçurumlardan qabaq gəl.
Dağdan böyük qürurla gəl,
Sən İsax, mən Musax quşu...
Axtaraq taleyimizi,
Tale – türkün qurtuluşu.
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ÜMİD
Hər gün eyni yuxular, yuxular...
Xəstəxana qoxusu... ağ divar;
Kimsə pərdələri çəkər asta,
Yenə qara rəngi düşər üstə.
Gah yanar pəncərə, gah qaralar,
Oyanar pəncərə, erkən olar;
Qaralma – deyirəm, – gəl işıqlan!
Oyanar həyat da ilk işıqla.
Yanaşıdır mənlə İdil ağa,
Üzür ağ buludlar çay aşağı;
Bir qayğısız quş qonub budağa,
Nəğməsi bir azca qəmsayağı…
Xoş söhbətli sevgililər dolaşar,
bığyeri tərləyib şən oğlanların;
Şirinlikdən hər kəsə pay düşər,
Göy üzündə ulduzlar gülüşər.
Palata ağappaq, sakit, təmiz,
Elə bil cənnətdə yatırıq biz...
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“Saatı bur, qoy işləsin, özü…
Dərmanımı sonra gətir, qızım!”
Hər gün eyni yuxular, yuxular...
Hər tərəf ağappaq, divar da ağ.
Kimsə pərdələri çəkər asta,
Bu dəfə ağ rəngi düşər üstə...
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DƏNİZ ESKİZİ
Sakitcə sahildən geriyə dönüb,
Üz tutdu dənizə yenə dalğalar.
Qayalar darıxdı, qayalar susdu,
Dəymədikcə gözə gözəl dalğalar.
Göz işlədikcə hey uzanıb gedir,
Tutub gözümüzü bu nazlı dəniz.
Üzdükcə üz, dəniz qaralıb gedir,
Ağ bulud topalı, boz tozlu dəniz...
Dalğalar da azad olunca gözəl,
Bütün azadlıqlar öz zirvəsində...
Uzaqlıqlar uzaq olunca gözəl,
Yaxınlıq duyuram dəniz səsində.
Qalxdılar, endilər və dilləndilər,
Şıltaqlıq eylədi – dalğa dalğadır...
Dedilər “Biz dəniz övladlarıyıq,
Dənizin qoynuna haqqımız vardır”.
Çox bahaya başa gəldi şıltaqlıq,
Dəliyə döndülər ağ qağayılar.
“Var gücümüz nədi, – toplamalıyıq,
Qayaya qayıtsın sağ qağayılar”.
Dənizdən duz qalar, duzlaqdan qoxu,
O tamlı sularda fırtına qopar...
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Çağladı dalğalar hey toxtamadan,
Uzaqda ağladı dəli dalğalar...
Sahilə göz dikib, can atdılar, can,
Qayıdıb, sahilə geri döndülər.
Ürəyini saran əl tapılmadı,
Ağlını itirdi şaşqın dalğalar.
Sonra öz yoluna qayıtdı hər şey,
Gözlərdən sıçradı mavi damcılar.
Qayıtdı dalğalar kövrək qayaya,
Dalğaların saçı oldu yosunlar...
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HEKAYƏT
Firuzə göylərin tağı altında,
İkimiz durmuşuq – Mənəm, bir də Sən.
Yoxdur özgə söhbət, Tanrıya şükür,
Unutmuşuq bu dünyanı deyəsən...
Yaşından irəli – təmkinli Bircəm,
Sirat körpüsündən keçə bilənim;
Gözəl qadınlar var: ağıllı, ayıq,
Bir də qadınlar var: fikri dağınıq...
Gümüş saray kimi Aylı gecədir...
Sarayın sehrindən çıxsam necədir?
Nağıl tamam oldu... göylər dəyişdi,
Almanın yerinə Tənhalıq düşdü…
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***
Mən Səni
ən birinci
necə var elə sevdim,
Sevdim
Sonra – adını,
Sonra dadlı sözünü,
qara, muncuq gözünü...
Sevdim
gəlib, gəlib, yaxından
“sevirəm” deyişini,
Yürüyən uşaq kimi
atılıb-düşməyini
və bir də gülməyini...
Özünü,
gördüyün işini sevdim,
Sevdim sənin kimi qadını;
İncimə, gülüm, incimə,
unutmuşam adını...
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***
Macəra dünyasında,
Macəralar bitərmi?
Yükü qəm olan ürək,
Söylə, dil-dil ötərmi?
Dəniz dolu gözlərimdə,
Qəm yosunu qalarmı?
Göy dalğa və ağ yığval,
Mənə qədər vararmı?
Zöhrələrdən qalan qəm,
Bundan daha betərmi?
Ayın üzü suya düşüb,
Sular da aybənizmi?
Macəra dünyasında,
Gecəmi ya səhərmi? –
Bir məhəbbət itirmişəm,
İnsan belə itərmi?
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GÜNAHKAR
Bütün günah bəlkə yaz ayındadı? –
İdil çayı boyu uzar yaşıllıq...
Çiçək təravəti qoxur dörd yanım,
Səni xatırlatdı hər şey bir anlıq.
Günahkardı bəlkə qara gecələr,
Ay yolu göstərir, Aydan nur yağır.
Qulağım səslənir: “Gəl, yaxına gəl!”
Geriyə nə yol var, nə də ki, cığır.
Günahkardı, bəlkə sahil boyları,
Dodağına əsən o dəli külək...
Günahkardı yazlar, cığır və yağış?
Yox, yenə də, ürək, ürək və ürək...
Günahkardı, bəlkə qalın meşələr,
Meşədən boy verən tər bənövşələr!
Bircə bunu bildim, anladım ki, mən,
Mənim ürəyimdi günahkar olan...
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***
Gülmək öyrədəcəm mən sənə, gülüm,
Təki sən ağlama!
Niyə susursan..?
Elə bil uşaqsan, mən də müəllim,
Durub nə söyləsəm qulaq asırsan.
Güvən öyrədəcəm, mən sənə, gülüm,
Güvən bu sevgiyə, dərd-qəmi unut!
İcazə ver bir az, yanına gəlim,
Sahil sıldırımdı, qalx, əlimdən tut.
Sevmək öyrədirdim, mən sənə gülüm,
Səninlə keçirdi mənim hər günüm.
Qoşulub ellərə məni tərk etdin,
Mən də, kim soruşdu, – “Ölübdü!” dedim...
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***
Məktublarını yandırdım bu gün,
“Kədər” sözü,
“həsrət”,
“sevirəm” yandı.
Ötən yazda məni oda salan:
“darıxıram” vardı, “hardasan?” vardı...
Onlar mənimləydi,
ver o sözləri,
qaytar o hissləri,
geriyə qaytar.
Günahlar başımdan aşıb-daşarkən,
Birlikdə yeriyib, birgə qaçarkən
Yolumdakı qarışqanı tapdalamazdım...
İndi ağlamaq azdır.
Soyuq ürəyim qızınır,
Soyuq-soyuq gülə-gülə,
qaynar illərimi aldın,
Geri ver, geri!
Ya da yox! –
Ehtiyac qalmadı daha;
oda atdım məktublarnı birbəbir,
Yandırdım, isindim, çıxdım sabaha!
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MƏNƏ SEVGİNDƏN SÖZ AÇMA
Mənə öz sevgindən söz açma, əsla!
Salxım Söyüdə de, hər nəyin varsa!
Mən ona səndən də çox inanıram,
Söyüd şahid dursun, ürəyin varsa…
Mənə öz sevgindən söz açma, əsla!
Sirrini əvvəlcə Qovağa söylə,
Qovaq dinləyəcək, ürək sözünü,
Saxlayar sevgini böyüyənədək...
Mənə öz sevgindən söz açma, əsla!
Ürəyimdə bir az ümid saxlaram.
Əvvəl özün inan bu sevgiyə, sən,
Sonra, sonra məni inandırarsan!
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GÖZLƏNTİ
Anasından – təbəssüm,
Atasından – nəsihət,
Düşmənindən – güc-qüvvət
Dostdan – yardım gözlədi
ömür boyu...
Buludlardan – Günəşi,
Ayazlardan – yağışı,
Yamanlardan yaxşılıq,
Paxıldan alqış gözlədi
ömür boyu...
Şairdən – ağıllı söz,
Bəstəçidən – möcüzə
gözlədi.
Görənlər dedi ki:
“Xəyalları zəngindir...
üzünə gəlməyin!”
Xanımın dar hücrəsindən –
qarabala oğlan
gözlədi. –
Eşikdən beşik asıb,
Yırğaladı, əzizlədi.
Tale, nəsib!
Ürəkdən gülməz kasıb...
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TƏSBEH
(nənəmin xatirəsinə)
Xatirələr işığından,
Yollarıma nur ələnir, nur.
Rəngli təsbeh dənələrində
Barmağının hərarəti durur.
Nənə, nənə, səni xatırlayıb,
Gündə neçə dəfə yad eləyirəm.
Çevirirəm sirli təsbehini,
Bəlkə də, ruhunu şad eləyirəm.
Mənim atam – oğlun, şaxtaçıydı...
Zur İsmayıl deyərdilər ona.
Gecə-gündüz o duz çıxarırdı,
Bir gün təsbeh düzdü oğlun sənə.
Təshebi çevirib yalvarırdın,
Allaha ki kanad çevrilməsin.
Şaxtaçılar salamat olsunlar,
Yer altında dünya devrilməsin.
Dava düşdü, təsbehin dilləndi,
Dənələndi zərif sapın üstündə.
Yanağından süzülən yaşlara,
Şahid oldu namazlığın hər gündə.
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Atam indi televizor izləyir –
Bəlkə də unudub artıq çox şeyi.
Ağcaqayın əkib qəbrin yanında,
Boy atır orada cənnət çiçəyi.
Göz yaşların qalıb namazlıqda,
Namazlığın evdəki sandıqda...
Təsbehdə əllərinin sığalı,
Toxunanda dəyişirmi halı?
Təsbehin qorudu əsgərləri Müharibə, qan-qada, ölümdən...
Sənin duaların dənələrdə,
Təsbehdə iz qalıb sağ əlindən.
Köhnə soba, ocaq yanır, yanır...
Evdəki sakitliyi pozmadan...
Sən mənimlə söhbətə keçirsən:
Pıçıltılı səsinlə astadan:
-Yurd elə, bir evin-eşiyin olsun,
Zaman keçir, bir az əlli tərpən.
Evinə uşaq sevinci dolsun,
Sənə “ata” desin özcə körpən.
Mənim indi, nənə kamil imanım,
İnancım, dinim, Allahım var.
Zaman gəldi mən də əllərimə
Təsbeh aldım, bəlkə günahım var?
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Sağ olsaydın, görərdin, ay nənə!
Dünya necə dəyişibdi,
üzüldüm.
Mən şaxtaçı ola bilməsəm də,
Şeirlərdən sənə təsbeh düzdüm.
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***
Bu gün məni buraxıb getdin sən,
Sənə bənzədi vəfasız qızlar.
Sübhə qədər gözlərimə durdu,
Gözlərin kimi – göydə ulduzlar.
Sənsən hər yer – göy də, yer də sənsən...
Sənsən çiçək açan ağ budaqlar,
Sən gedən yollara Ay çiləndi,
Mən qalan yer – qaranlıq bucaqlar.
Ulduzlar görünmür, gecə qara,
İtən kölgəndimi hey ilim-ilim.
“O harda?” deyib soruşsa külək,
Mən nə deyim, necə cavab verim?
Qayıt evə, ulduzlar alışsın,
Sən ki bilirsən sənsiz olmur heç.
Günəş çıxıb yola, o yolla gəl,
Qayıt burda günahımdan keç!
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“ATASIZ” UŞAQ
O,
dünyaya gəlməzdən öncə
yumruqlarıyla çığırdı
anasının bətnində.
Atasını çağırdı…
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ÇİÇƏK YAĞIŞI
Görürsənmi Tanrı adımı anıb,
Taleyimə çiçək yağışı yazıb.
Keçdim yağışlardan, qarlardan keçdim,
Gül-çiçək bəslənən yataqdan keçdim.
İz salıb yerlərə qayıdıram mən,
Ot basmış yolları oyadıram gəl.
Ötənlər döndülər, bir də baxdılar,
Dərib döşlərinə çiçək taxdılar.
Hanı qar çiçəyi? – Qar altındadır,
Qarın qoruduğu var altındadır.
Hardasan sən, harda, ey, gözəl lalə?
Yoxsa, sarıb səni dumanlı halə.
Ah, çobanyastığı çiçəkləndimi,
“Sevir, sevmir” deyə ləçəkləndimi?
Tale, sən, bu qədər amansız olma!
Bizim üçün çiçəkləri soldurma!
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YAZ MEŞƏSİ
Yaz küləyi at oynadır,
Suya dönüb axır qar.
Ağacların budağından
Yaşıllaşıb çıxır qar.
Altun Günəş nur ələdi,
Yamyaşıl ağaclara.
İlıq bir nəfəs dəydi,
Budaqlarda uclara.
Yuvasından çıxdı ayı;
Uçdu quş yuxusundan.
Yaz meşəsi oyandı,
İlin qış yuxusundan.
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KAZANLA VİDA ANI
Kazanın yayı çox doğma,
Çovğunu dostvarı olur.
Kazanda payız qırmızı,
Burda isə sarı olur.
Kazanda sevgi var idi,
Qara gözü, qaşları.
Sevirdim yurdumda nə var –
Divarları, daşları.
Biz çölçü balalarına,
Kazanda yollar darmı?
Bəlkə də, mən – Moskvanın
Milyonuncu tatarı...
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BİRİNCİ QAR
Yenə Yer üzünə ələnər ilk qar,
Yer bürünər öz ağappaq şalına...
O saflıq, o paklıq yağaki göydən,
Yerin üzü günahlardan arına...
Niyə qışlar gəlib məndən başlasın? –
Könlümdəki payız hələ getməyib.
Günahlarım necə böyük olsa da,
Tanrım bircə an tərk etməyib.
Soyutmasın qarlar qaynarlığımı,
Nə birinci, nə də ən son yağan qar;
Kim istəyir girsin qışa, mən isə
Payız içindəyəm, yağışlarım var...
Ağappaq qar şəfqət bacısıdırmı?
Ağappaq qar dərdə dəva olarmı?
Məni yanar görsən, üzümdən tanı,
Mənimki Payızdır. – Yolun davamı...
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Рaзил ВƏЛИЕВ
КӨЗ БАЛКЫШЫ
(шигырьлəр)
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ҖИРГƏ МƏДХИЯ
Бу агачлар агач түгел əле,
Бу агачлар – җирнең өмете.
Бу далалар дала түгел əле,
Бу далалар – җирнең киң бите.
Елгалар да елга түгел əле,
Алар бары җирнең күз яше.
Таулар да тау түгел – җир сакчысы,
Ə болытлар – җирнең түшəге.
Давыл, туфан, вулкан берни түгел,
Алар – җирнең көче, тавышы.
Бу бомбалар бомба түгел əле,
Бу бомбалар – кеше ялгышы.
Кояш кояш түгел – җир яктысы,
Ə йолдызлар – җирнең маягы,
Мине сугыш исəн калдырмады,
Мине шушы җирем аяды.
Ул ул түгел əле, ул – минем дус,
Күк күк түгел – Киек Каз Юлы.
Мин мин түгел əле, мин уйламыйм,
Минем аша Җир бу, Җир уйлый.
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ТОРМЫШ АРИФМЕТИКАСЫ
Əткəй кайтты. Сугыштан соң тудым.
Саннар тапкырларга өйрəндем.
Һəр җан җирдə бары тик бердəнбер.
Кушканнар да безне, бүлгəннəр дə...
Җир тарихын яттан өйрəндем.
Санап бетə алмыйм – җирдə күпме кабер.
Бəхетлегə саннар кирəк түгел.
Бурычым күп. Кайчан түлəрмен?!
Кемгə – кабер илдə, кемгə – хөрмəт-кадер.
Ике давыл арасында яшим.
Мин бер генə тапкыр үлəрмен...
Бер кат яшим җирдə, бары тик бер!
Гомер? Гомер!
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РƏСЕМ
Əйдə рəсем ясыйм əле –
Булсын бер кызык.
Томаны ак кəгазь булыр,
Яңгыры – сызык.
Аннары сине ясармын:
Яңгыр астында
Минем янга ашыгасың
Ак томан аша.
Күз ясармын, зəңгəр буяу
Табалсам əгəр, –
Чөнки синең күзлəрең бит
Сагыштай зəңгəр.
Тын калырмын, күзлəреңдə
Күренгəч яшьлəр.
Шул чагында йөрəгемдə
Яшеннəр яшьнəр.
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ЮЛЛАРЫМ
Юлларым, юлларым, юлларым,
Юлларым уралган буранга.
Уйларым, уйларым, уйларым...
Кагылма ярама, сорама.
Кырларым, кырларым, кырларым,
Кырларым шатлыгы – тургайлы!
Урманым, урманым, урманым...
Ул миңа гел бəхет юрады.
Инешем, ак чишмəм, тауларым,
Талларым, кырларым, кошларым!
Мин сездə күпме җəй җəйлəдем,
Мин сездə күпме кыш кышладым.
Мин киттем. Калдыгыз, калдыгыз...
Юлларым, иң якын дусларым!
Ə хəзер йортым да, юлым да –
Җырларым, җырларым, җырларым.
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***
Сəгатенə ничə шигырь туа...
Бер көн җитəр,
язалмассың, тема бетəр, дисеңме.
Дөнья бетеп,
тик берүзем калсам да,
берне түгел,
бер мең тема табармын.
Һич югында:
«Дөнья бетте,
шигырь яши!» –
диеп язармын.
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ШАГЫЙРЬ
Шарль Бодлерга
Сабый чакта урындыктан егылды.
Көне буе əнисен көтеп,
еламыйча,
уч төбендə бер тамчы кан саклап йөрде.
Аңламадылар.
Малай булгач,
беренче тапкыр
йолдыз атылганын күрде.
Кешелеккə яңалык сөйлəр өчен,
йокламыйча,
төне буе таңны көтеп ятты.
Тыңламадылар.
Урам тутырып җырлылар да,
җырсызлар да җырлап үтте.
Күз яшенə малайлыгын кушып,
ул җыр язды.
Җырламадылар.
Кайгыларның
ак төстə дə, зəңгəр төстə дə
булуына инанып янды.
Еллардан ул бəхет үтенмəде,
тик ашыкмауларын сорады.
Еллар көлде, юллар көлде. Кешелəр белде.
Еллар соңламадылар.
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Менə бүген
барысы үтте, барысы бетте.
Кешелəр аны əрнеп тыңладылар...
Аңладылар... Соңладылар...
Каберенə башларын орып,
җырын җырладылар.
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ВƏГЪДƏ
Оҗмах вəгъдə итмим сиңа...
Бик тар əле чиклəрем.
Бар байлыгым – шигырьлəрем
Һəм дə кара икмəгем.
Күкне бирə алмам сиңа...
Йолдызсыз да итмəмен.
Айны бөтен көе саклап,
Сине, ахры, көткəнмен.
Шатлыкларым тулы килеш,
Кайгымны да түкмəдем.
Йортым тəбəнəк булса да,
Биек əле күклəрем.
Бəлки, бəхетле булмассың...
Бəхетсез дə итмəмен.
Оҗмах бирəм димим сиңа,
Тəмугка да кертмəмен.
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ЯДКАРЬ
Күптəн инде, күптəн очрашкан юк,
Хəтерлимсез бергə чакларны?
Күңеллəрдə йөргəн татлы сагыш –
Шул чакларның моңлы ядкаре.
Уртак иде хислəр, айлы кичлəр, –
Без кертмəдек анда ятларны.
Күңеллəрдə йөргəн дуслык хисе –
Шул чакларның моңлы ядкаре.
Бергə откан өмет тулы җырны
Йөрəк инде мең кат ятлады.
Үткəннəрдəн бары шул җыр калды, –
Ул җыр безгə – яшьлек ядкаре.
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***
Син күрмисең, əйе, күрмисең син...
Үзең һаман алга барасың.
Ашыкмачы! Ялгыз үтеп булмый
Кайгы белəн Бəхет арасын.
Син сизмисең, əйе, сизмисең син...
Син сизмисең: йолдыз атыла.
Җиргə карап, күрми каласың син,
Син күрмисең: күктə Ай тула.
Син тоймыйсың, əйе, тоймыйсың син:
Көзлəр килə, аннан кыш була.
Салкын җиллəр əнə ятып елый,
Ятып елый җиллəр таш юлга.
Шулай күрми, сизми, тоймый гына,
Күңелең соң кая ашыга?!
Йөрəк җилең ятып елар əле...
...Минем йөрəк тиздəн таш була.
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МИЗГЕЛ
Җир шарына утырып, тəмəке төрдем,
Җир шарына басып сүндердем.
Җир шарында арлы-бирле атлап йөрдем.
Санап чыктым барлык шатлыкларны,
кайгыларны.
Карап чыктым:
кемнең күзе йомык, кемнең ачык
һəм ни өчен.
Бизмəнлəдем күз яшьлəрен, таң чыкларын –
барын, барын, барын.
Онытып тордым йолдызларның
тик төннəрен януларын.
Бер мизгелгə
уч төбенə куеп тордым
бу Җир шарын.
Əйе, əйе,
мин бер мизгел
шагыйрь булып алдым.
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ЯШЬЛЕК
Якорьларын онытып, юлга чыккан
бу корабта бары бер телəк:
соры ярлар алда күренгəнче,
бер исемсез давыл килеп
адаштырсын иде тизрəк.
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***
Иң беренче төшкəн карлар
Иң соңыннан эри, дилəр.
Ə мин сиңа яз көнендə килдем,
Карлар эреп беткəн чакта.
Иң беренче янган йолдыз
Иң соңыннан сүнə, дилəр.
Ə мин сиңа таң атканда килдем,
Йолдызларың сүнгəн чакта.
Күп еласаң, бер көлəрсең,
Бик күп көлмə, бер еларсың, дилəр.
Мин боларның кайсына да
Ышанырга белмим.
Тик онытма шуны:
Бу дөньяга
Көлеп килсəм килəм,
Лəкин елап үлмим.
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БƏХЕТ
Кыя ташка менеп, шигырь яздым –
Бу шигырем бəхет турында.
Хозурланып, тауда басып торам,
Болытларга башым орына.
Шундый якын миңа бар кешелəр,
Туган ягым кебек киң җиһан.
Ташлап киткəн ярым кире кайтты –
Кулларына алсу гөл җыйган.
Иңнəренə шатлык йөге төяп,
Сизелми дə үтə ай, еллар...
Үзəннəрдə иллəр сугышмыйлар –
Сугыш-сугыш уйный малайлар.
Уенчыклар тезеп, шук малайлар
Мəйданнарда ясый парадлар...
Диңгезлəре – язгы ташу суы,
Бата анда кəгазь кораблар.
Кичлəр җитсə, кулга-кул тотышып,
Əйлəн-бəйлəн уйный дəүлəтлəр...
Бар кешелəр шундый киң күңелле,
Бар кешелəр шундый əйбəтлəр.

89

Хозурланып тауда басып торам –
Болытларга башым орына.
Кыяларга менми аңламассың –
Бу шигырем бəхет турында.
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МЕТАМОРФОЗАЛАР
Карый-карый, күзем дөнья булды,
Үсə-үсə, дөнья күзгə тулды.
Ага-ага, инеш Идел булды,
Агып, томан булды Идел суы.
Үсə-үсə, имəн бөре булды,
Бөре йөрəгендə чəчəк туды;
Ə чəчəкнең тəне орлык булды,
Җаны очты, сызылып калды юлы.
Үсə-үсə, сабый егет булды,
Əти булды əтисенең улы.
Үсте, үсте, бөтен нəрсə үсте,
Һəм дөньяда зур мəхəббəт туды.
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ЧАКЫРМА
Чакырма туган ягыңа,
Чакырма, диңгез кызы.
Өметтəй олы ул диңгез,
Күз яше кебек тозлы.
Диңгезне мин аңлый алмам,
Минем хыял башкада.
Тик нигəдер бар елгалар
Ага диңгезгə таба.
Чакырма туган ягыңа,
Чакырма, диңгез кызы.
...Сезнең яктан килгəн болыт
Күкне күкрəтеп узды.
Күкрəгемне ачып тордым
Саф диңгез һавасына,
Яңгыр түгел, синең сагыш
Болыттан тама сыман.
Чакырма туган ягыңа,
Чакырма, диңгез кызы.
Җибəрми туган ягымның
Давылы, кары, бозы.
Җир кызы ярата мине...
Күзлəре диңгез төсле.
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Дулкынланган толымнары
Əйтерсең диңгез өсте.
Кайгы кебек олы диңгез,
Күз яше кебек тозлы...
Сагышларым болай да күп,
Чакырма, диңгез кызы.
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АЛМА
Алма өзелеп төште
Кызның уч төбенə.
Кем ташлады аны,
Кем ташлады?
Толымнарның тынычлыгын алды –
Кем ул анда, кем ул?
Керфеклəргə таң чыклары тезде –
Кем ул анда, кем ул?
– Синме бу?
– Килдеңме?
– Синме?
Беркем дə юк,
Бернəрсə юк –
Бары җил генə...
Уч төбендəге алма
Тəгəрəде җиргə.
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ГАШЫЙК БУЛГАЧ
Бер тамчы су – төссез.
Бер бүлмə һава – төссез.
Океан – зəңгəр.
Күк тə зəңгəр.
Кайчандыр бу күзлəр төссез иде...
Хəзер – зəңгəр!
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КАБАТЛАНА ЯЗЛАР
Гел кабатлап йөрим йөрəгемə:
«Утың, – диеп, – сүнгəн».
Тик шулай да үзем читлəп йөрим,
Качып йөрим синнəн.
Сынап карыйм инде ничəнче кат
Ихтыярым көчен.
Диңгезлəргə барып егылдым мин,
Онытылыр өчен.
Кирəк түгел сөю сүзлəре дə,
Кирəк түгел назың.
Гел кайтмаска диеп киткəн инде,
Үткəн инде язым.
Ə хыяллар – хыял гына алар,
Матур сүзлəр – ялган.
Мин дөньяда беркемгə дə, ахры,
Бəхет бирə алмам.
Чəчəк төсен инде онытып барам...
Өстəлемдə – җикəн.
Бу карсыз кыш минем кышым булыр –
Кара кышлар җиткəн.
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Тик йөрəгем разый түгел бер дə,
Миннəн – иясеннəн.
Нигə диеп читлəп йөрим, имеш,
Качып йөрим синнəн.
Нишлəргə соң? Көзнең бар сагышы
Минем җанга иңде.
Күңелемə хəзер пакьлек кирəк –
Мин бит кышта инде.
...Көтмəгəндə үзең очрадың син –
Тиле йөрəк хаклы!
Сүзлəремне кире алам инде –
Мин йөрəгем яклы!
Тышауланган хислəр – ирек сезгə!
Йөрəк азса азар...
Юккамыни һəр ел саен җирдə
Кабатлана язлар.
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СОҢГЫ ҮТЕНЕЧ
Янəшəңнəн үтеп киткəндə дə:
– Нишлəп йөри бу, – дип
орышасың...
Миңа артык берни кирəкми бит,
бары
мине сөймəвеңə,
мин ышанган кебек,
сине сөюемə ышан син.
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ЯҢГЫР ИЛЕ
Аяз иде күгем. Ялгыз идем.
Кавыштырды июль яңгыры.
Яшен яшьнəп, күклəр күкрəгəн кич
Күңелемдə һаман яңгырый.
Мин китмəсен диеп яуды яңгыр,
Коеп яуды төннəр буена.
Онытылды үткəн гөнаһлар да...
Яңгырда бит эзлəр җуела.
Көзлəр җитте. Хəзер тагын ялгыз
Йөзем куям яңгыр җиленə.
Минем өчен əле син һаман да
Күк күкрəгəн яңгыр илендə.
Октябрьдə манма чыланып, мин
Эзлəп йөрим июль яңгырын.
Шул яңгырлы төнне йөрəгемə
Җибəргəндер яшен тамырын.
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МИН ҖƏЛИЛНЕ УКЫДЫМ
Тау битендə, хəрби частьта...
Качкан чагы йокының.
Палаткада солдатларга
Мин Җəлилне укыдым.
Сөйлəп бирдем язмышын да, –
Сүзгə-сүз, дим, бəйлəнсен.
Җирдə муллык арткан чакта,
Артсын шигырь бəясе!
Тирə-юнь тын. Шомлы тынлык,
Килми сүзсез ятасы.
Күктəге ай əйтерсең лə
Гильотина балтасы.
Укы, дилəр, тагын укы,
Күңел моңга сусаган!..
Эчте алар таңга кадəр
Шигырь тулы тустаган.
– Җəлил нинди булган? – дилəр. –
Юашмы ул? Усалмы?..
Нəрсə əйтим? Мин үзем дə
Бүген ачтым Мусаны.
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Шагыйрьлəрнең язмышлары
Уртак, ахры, күрəсең...
Моабитка охшаттым мин
Пули-Чархи төрмəсен1.
Ил буена шигырьлəрнең
Төшкəн чакта тиражы...
Шигырь укып, таң аттырдык,
Өнемме бу, миражмы?
Бəясе арта шагыйрьнең,
Афəт килгəндə илгə...
Солдат булып атакага
Барды бүген Җəлил дə.
Тау битендə, хəрби частьта
Укыдым мин Мусаны...
Шушы төнне минем өчен
Бар кеше намусланды.

101

***
Кул астында кəгазь булмаганга,
Календарьга яза башладым.
Ел үтүгə, иске календарьны,
Белмим, кемдер ертып ташлаган.
Ак карларга язсам, язын эреп,
Ташыр иде шигъри елгалар...
Ə мин яздым гади календарьга,
...Ə ул инде беткəн... югалган...
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КОЯШ КӨЛƏ
Кояш
Алтын тешлəрен күрсəтеп
Көлə...
Карт бөркетлəр
Таулар җырын җырлый,
Җырлап калыйм, дия.
Кояш көлə.
Капка астыннан башын тыгып,
Көчек өрə:
Тавыш сыный.
Кояш көлə.
Акчарлаклар,
Шаулы диңгез сорап,
Көне-төне елый:
Тавыш сыный...
Кояш көлə.
Сандугачлар, көне-төне сайрап,
Гөлҗимешлəр сорый:
Тавыш сыный.
Кояш көлə.
Колагыңны җиргə карат!
Кояш көлə, димə.

103

КАРТЛАР ЗАРЫ
Безнең йөрəклəрне
сулган дисез,
анда
мəхəббəт чишмəсе
күптəн кипкəн,
ялкыннары сүнгəн дисез...
Коры əйберне
ялкын тиз алганын
белмисез.
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ВАКЫТ
Арыдым бүген.
Дөньядагы барлык сəгатьлəрне
туктатып,
бер йоклыйсы иде.
Əй, Җир!
Үзең белəн əйлəндереп
тилмертмəче мине.
Əй, Җир!
Бер минутка гына туктыйсы иде.
Арыдым бүген.
Кичтəн бирле
үзем генə килəм.
Əй, Җир!
Кирегə əйлəн əле!
Ул бит артта калды...
Əй, Җир!!!
...Тыңламый Җир...
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УТЛЫ ХƏТЕР
(Реквием)
1. Кырык беренче ел Сабантуе
Соңгы тапкыр кичə көлде дөнья,
Соңгы тапкыр кояш балкыды.
Таң атмады бүген, таң атмады, –
Алды җирне сугыш ялкыны.
Алды ялкын ил һəм дəүлəтлəрне,
Алды ялкын кыш һəм җəйлəрне...
Туган якның данлы Сабантуе
Канлы Сабантуйга əйлəнде.
Томырылды атта яшь егетлəр...
Гомер буе көтəр чын ярлар.
Янса янар, əмма Берлингача,
Берлингача атлар чабарлар.
Европада – канлы Сабантуе,
Җирдə бүген – ялкын, көл исе.
Җиңү байрагыдай янып калды
Сабантуйның биек сөлгесе.
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2. Хатлар язам
Əнкəем, хат язам:
Ничек соң хəллəрең?
Юрама яманга,
Килмəсə хəбəрем.
Əбкəем, хат язам
Сугышның эченнəн.
Əйтерсең тəмугы
Бу җиргə күченгəн.
Дусларым, хат язам:
Сез кайсы якларда?
Үлсəк тə, без тиеш
Дуслыкны сакларга.
Сөйгəнем, хат язам
Сугышның үзеннəн...
Тик шəүлəм сүнмəсен,
Китмəсен күзеңнəн.
Əткəем, хат язам:
Юк башым игəнем,
Һəрвакыт хəтердə
«Сынатма!» дигəнең.
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3. Сугыш икмəге
Чайкала арышлар, чайкала бодайлар,
Чайкалып куялар хатыннар.
Хəле юк, көче юк, дошманга үче бар,
Ватанга биргəн зур анты бар.
Чайкала арышлар, чайкала бодайлар...
Айкала җаннары сагыштан.
Ашыга, каршыда ирлəре көткəндəй,
Алар бит шушында табышкан, кавышкан.
Чайкала арышлар, чайкала бодайлар...
Кем əйтер, алар, дип, сугышка китмəде?!
Хатыннар сөюе, сагышы сеңгəнгə,
Татлы ул, ачы ул сугышның икмəге.
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4. Мəхəббəт һəм нəфрəт
Сугыш килде безгə сорамыйча,
Шакымыйча керде ишектəн.
Кабатладык шулчак, тешне кысып:
«Без җиңəргə тиеш ничек тə!»
Туп тавышы аяз күкне түгел,
Күңеллəрне ныграк тетрəтте.
Ник уяттың, сугыш, вəхшилекне,
Ник уяттың кеше нəфрəтен?
Ни эшлисең, сугыш, иллəр буйлап? –
Син кермəгəн өйлəр калмады.
Тик берəү дə сине колач җəеп,
Кунак итеп каршы алмады.
Туган җирнең азатлыгын тою,
Җир җылысын тою мең рəхəт! –
Дошманнарга нəфрəт арткан саен,
Туган җиргə артты мəхəббəт.
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ТӨСЛƏР
1. Үгиме əллə мин?
Бихисап дөньяда буяулар...
Җир үзен яшелгə буяган...
Тургайлы үзəнгə карыйм да
Җанымны җылыткан уй табам.
Кызыл төс күрдисəм, кан уйный,
Зəңгəр төс күңелгə моң сала.
Нигəдер төслəргə табынам,
Тормышым бертөсле булса да.
Сап-сары көземə күз багып,
Җаныма сагышлы уй табам,
Салават күперенə сокланып,
Уйларда, хислəрдə буталам.
Үгиме əллə мин дөньяда?!
Илдə җəй, ə миндə кыш һаман...
Буранда югала бар төсем –
Дөньяда ак, кара төс кала.

110

2. Җир белəн саубуллашу
Нишлим инде, тагын китəм...
Сау бул, җир, сау бул, күгем.
Мəңге монда яшь түгəргə
Мин ялгыз каен түгел.
Кара балчык – матəм кебек,
Кызыл балчык – кызыл кан,
Сары балчык – минем кайгы,
Ак балчыгың... югалган.
Барысын ташлап китəм инде,
Миңа зəңгəр төс кирəк.
Бəлки, дулкыннар күтəрер
Биеккəрəк, өскəрəк...
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3. Диңгездə
Саумы, диңгез, саумы, давыл!
Саумысыз! дип кычкырам.
Дулкыннары, мине күреп,
Каршыларга чыктылар.
Тауларга менеп кычкырдым,
Үзəнгə өстəн карап:
«Монда алтын балык иле,
Монда ярык тагарак!»
Таулар күкрəп куəтлəде,
Тик эндəшмəде үзəн...
Алтын балык та килмəде...
Яшь тəгəрəде күздəн.
Ярык тагарак югалган,
Ак йолдызлар сүрелгəн;
Үлəннəре, томырылып,
Ярга таба үрелгəн.
Диңгез зəңгəр түгел икəн,
Дулкыннар бишек түгел.
Бар өметемне югалттым...
Калды түгəрəк күгем.
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4. Диңгез белəн саубуллашу
Кара балчык – кызлар чəче,
Кызыл балчык – таң кебек,
Сары балчык – сагыну күк,
Ак балчыгым – ак өмет.
Җирдə – шатлык, җирдə – җылы,
Җир – кояшның сүзе күк!
Ə диңгездə акчарлаклар –
Канатлы сагыш кебек.
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КӨЗ
Аягүрə йортлар елап тора...
Кызганалар бугай дөньяны.
Көз китергəн сары күлмəк киде
Җир шарының менə бу ягы.
Саубуллашмый-нитми кошлар китте,
Кошлар китте кояш артыннан.
Кошлар халкын уйлап басып тордым,
Чапкан чакта төшеп атымнан.
Җир нарасый, сабый бала кебек,
Юынды да һаман юынды.
Чистармады лəкин пычрагыннан...
...Мин югалттым бугай юлымны.
Мине ташлап аргамагым качты,
Чабып китте дала ягына...
Ияренə менгермəсə дөнья,
Асылынып барыйк ялына!
Кабат кайтмас яфракларын сагынып,
Бар агачлар ятып елады.
Агачларга кушылып, мин еладым,
Сагындым да үткəн елларны.
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Урамнарда йөрдем дəрвиш кебек...
Ай урамда йөзə, ай арган.
Боз астында катып калыр кебек...
Айны кудым пычрак сулардан.
Кышны уйлап, моңсуланып йөрдем,
Каурыйларын койган казлардай.
Бар өметем минем кышта инде...
Кыш артында чөнки язлар бар.
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***
Һəр көз саен таллар телсез калган,
Телсез калган юкə, имəннəр:
Яфракларын җилгə чəчə-чəчə,
Язга кадəр алар үлгəннəр.
Яфраклары үлгəн, карлар күмгəн,
Җир җылыткан лəкин тамырын...
Көзге җиллəр телем алсалар да,
Тамырымда мəңге калырмын.
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***
Көз.
Чибəр кызый,
елый-елый,
иялəшкəн күлмəген алыштыра.
Бөтен гəүдəсеннəн,
кызыктырып,
байлык, муллык ташып тора.
Көз.
Оялчан шул кызый...
Күрсəтергə курка байлыгын.
Керфеклəрне бөгə, күзгə өрə,
биткə каплый
сөттəй яулыгын.
Көз.
Түз, йөрəгем,
түз.
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ТАУ КЫЗЫНА
Тауларың тора томанда
Туңып, өшеп, калтырап.
Бозларын эретер идем,
Җан җылысына урап.
Төш инде, төш син түбəнгə,
Мин мəңге тауга менмəм.
Сулар да ага үзəнгə,
Ташлар тəгəри түбəн.
Кыяларда яши алмый
Үзəн җирдə туган тəн...
Сикер əйдə! – Колач җəеп,
Упкын төбендə көтəм.
Таудан биек горурлыгың...
Син Сак, ə мин Сок1 кебек.
...Əфлисуннар лимон булды,
Туган ягын сагынып.

118

ӨМЕТ
Больницаның ап-ак стенасы
Ничəнче кат керде төшемə.
...Кем ул анда кара пəрдəлəрне
Күтəрə дə тагын төшерə?
Яктыра да тəрəз, тагын сүнə...
(Ник сүнəсең? Сүнмə, гел яшə!)
Ə больница шушы тəрəз аша
Җиһан белəн гүя сөйлəшə.
Янəшəдə генə Идел ага,
Болыт йөзə күктə агарып.
Бер кайгысыз кошлар агачларда
Уйный əле һаман шаярып.
Яр буеннан парлар үтеп бара,
Бала-чага таган атына.
Больницага хəбəр җибəргəндəй,
Төпсез күктə йолдыз атыла.
...Ə палата ап-ак... чиста, тынлык...
Оҗмахы да шундый булмасын...
«Сəгатең бор. Туктамасын, кызым...
Ə аннан соң... дару юлларсың...»
...Больницаның ап-ак стенасы
Бүген тагын керде төшемə.
Кем ул анда кара пəрдəлəрне
Күтəрə дə тагын төшерə?!
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ДИҢГЕЗ ДУЛКЫНЫ
Тын торган ярларын калдырып,
Юл тотты диңгезгə дулкыннар.
Аларны сагынып, ярларның
Йөрəге бик озак сулкылдар.
Шундый зур, шундый киң һəм иркен,
Куəтле һəм назлы ул диңгез.
Телəсəң, тын гына күккə бак,
Телəсəң, талганчы йөз дə йөз.
Ияртте аларны үзенə
Диңгезнең ягымлы агымы...
Тик бераз баргач та, иңнəргə
Усал җил куллары кагылды.
Калтырап, сискəнеп куйдылар
Дорфалык күрмəгəн дулкыннар...
Əйттелəр: «Без – диңгез баласы,
Тияргə нинди, – дип, – хакың бар?»
Ə җиллəр шаркылдап көлделəр,
Ачынып кычкырды акчарлак.
Аңлады дулкыннар бик тиздəн:
Җиллəргə иярми юк чара.
Ə җиллəр əйлəнде давылга...
Диңгездə тоз исе, яшь исе.
Кабатлый туктаусыз дулкыннар:
«Бик килə яш-ши-се, яш-ши-се!»

120

Яр калган тарафка күз атып,
Борылды кирегə дулкыннар.
Ярларны тапканчы, йөрəклəр
Шашынып, авыртып сулкылдар.
Җил белəн көрəшеп талдылар,
Күзлəрдəн тамчылар чəчрəде...
Кайттылар дулкыннар тын ярга...
...Агарган, чаларган чəчлəре.
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ƏКИЯТ
Фирүзəдəй зəңгəр күк астында
Икəү калдык. Башка беркем юк.
Рəхəт монда. Юк гайбəтлəр, сүзлəр...
Дөнья тора оеп, онытылып.
Əллə кая качкан аек акыл,
Ваклык качкан, качкан явызлык.
Ел елгасы акмый, тып-тын тора...
Сират күперлəрен тиз уздык.
Көмеш сарай кебек айлы төннəр...
...Əкият тəмам. Алда – ялгызлык.
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***
Иң беренче
уйчан булуыңны сөйдем,
аннан – исемеңне.
Аннан – сүзлəреңне,
аннан – борыныңны,
күзлəреңне,
«сөям» диюеңне,
минем янга
йөгереп килгəн чакта
күкрəклəрең белəн бергə
биюеңне.
Хəзер исемеңне сөймим,
бары исемеңне.
Ачуланма,
исемеңне генə алыштырыйм,
бары исемеңне...
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***
Маҗаралар дөньясында
Маҗаралар бетəрме?
Маҗарасыз картлыгымны
Бу йөрəгем көтəрме?
Дөнья тулы күзлəремнəн
Бу юлəрлек китəрме?
Зəңгəр дулкын, ап-ак бəхет
Миңа кагылып үтəрме?
Зөһрəлəрдəн калган серне
Ул соң миңа сүтəрме?
Күлгə төшкəн Ай шикелле,
Əллə соң тик үртəрме?
Маҗаралар дөньясында
Маҗаралар бетəрме?
Бер мəхəббəт табар өчен
Бер яшьлегем җитəрме?
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ГАЕПЛЕ
Барысына гаепледер, ахры,
Чал Иделнең яшел нараты.
Сине күрми узып китə идем,
Ул үзенə мине каратты.
Гаепледер, бəлки, кара төндə
Юл күрсəтеп торган якты Ай.
Сукмак булып ул алдыма ятты,
Колагыма дəште: «Якынай!»
Гаепледер аннан яр буеның
Кочагыңдай җылы ал комы;
Гаепледер тагын яңгыр, давыл,
Болыт, яшен, елга дулкыны.
Гаепледер, бəлки, урман җиле...
Көнлəштереп, башта ул үпте...
Чыкмас идем Идел ярларына –
Үз йөрəгем, ахры, гаепле.
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***
Елмаерга өйрəтермен сине... –
Тик елама гына, елама.
Сабый шул син. Ярны сынамыйча,
Карагансың текəп елгага.
Ышанырга өйрəтермен сине... –
Үткəннəрең генə уйлама.
Бер ишелгəн, əйдə, ишелсен дип,
Елга ярын юри буйлама.
Мин көлəргə өйрəтермен сине... –
Тик елама гына, елама.
– Ул үлде, – дип җавап бирдем бүген
Сине сорап килгəн елларга.
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***
Хатларыңны утка яктым синең.
«Сагыш» сүзе, «сагынам» сүзе, «сөям» сүзе янды.
Үткəн язда утка салып мине
«сөям» сүзен, «сагынам» сүзен, «сагыш» сүзен
алган идең.
Кире бир аларны!
Гөнаһларым бик күбəйгəн икəн...
Синең янга йөгергəндə,
юлымдагы бер йөрəкне таптаганмын.
Хəзер түлим аны.
Карашымның бер җылысын көтеп,
салкын йөргəн кызны
күрə торып,
көлə-көлə,
янар елларымны алдың.
Кире бир аларны!
Ə... юк...
алар... янды инде...
Хатларыңны утка яктым синең.
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СӨЙЛƏМƏ МƏХƏББƏТ ТУРЫНДА
Сөйлəмə син миңа мəхəббəт турында,
Ышандыр иң элек талларны.
Ə миңа тал сөйлəр аннары,
Ышандыр иң элек талларны.
Сөйлəмə син миңа мəхəббəт турында,
Сереңне ач башта тирəккə.
Тирəклəр дəшəрлəр йөрəккə,
Сереңне ач башта тирəккə.
Сөйлəмə син миңа мəхəббəт турында,
Ышандыр иң элек үзеңне.
Моң бассын сагышсыз күзеңне,
Ышандыр иң элек үзеңне.
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КӨТҮ
Əнисеннəн ул елмаю көтте,
Əтисеннəн – киңəш,
Дошманнардан иң көчлесен көтте,
Дусларыннан – тиңдəш.
Болыт килсə, ул кояшны көтте.
Аяз булса – болыт.
Юкəлəрдəн һаман алма көтте,
Тупыллардан – шомырт.
Шагыйрьлəрдəн акыллы сүз көтте,
Музыканттан – зур хис.
Кешелəр аннан көлеп сөйлəделəр:
«Ул көтəргə хирыс...»
Ə хатыны тап-тар бүлмəсендə
Көтте кара малай.
Язмыш көтте, җилдəн бишек асып
Кəкре карамага.
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ДИСБЕ
Орчык тартып, əби җеп эрлəде,
Эрли-эрли, җырын җырлады:
«Йон бəйлəгəн кабам кояш кебек,
Орчык җебем – кояш нурлары...»
Əби, əби, синең истəлекне
Ничек кенə инде яңартыйм?!
Кулларымда синең серле дисбең,
Күз алдымда җылы мич артың...
Минем əткəй – синең шахтёр улың,
Зур Исмəгыйль аның исеме, –
Күчтəнəчкə җимеш алып кайткан,
Төшлəреннəн җыйган дисбеңне.
Шул дисбеңне тартып ялваргансың,
Нык булсын дип шахта терəве.
Телəклəрең кабул булган синең...
Əле дə тибə əткəм йөрəге.
Сугыш килгəн. Шул дисбеңне тартып,
Син озатып аны калгансың,
Күз яшенə манма сүзлəреңне
Ишеткəн тик яшел намазлык.
Əткəй хəзер телевизор карый,
Алланы ул бераз оныткан.
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Тик шулай да сине онытмаган,
Кабереңə каен утырткан.
Күз яшьлəрең сеңгəн намазлыкны
Яшереп куйган сандык төбенə.
Искə төшкəн саен алып карый,
...Ул кадəр үк «көфер» түгел лə.
Кулларыма серле дисбең тотып,
Мич артында уйлап утырам...
Мич елый да елый, əллə инде
Эченə кайгы кереп утырган.
Йорт салыгыз, уллар үстерегез,
Бəхет керсен, дидең, өйлəргə...
Насыйп булсын, дидең, туган җирдə
Буразнага ятып үлəргə.
Минем хəзер, əби, үз иманым,
Минем, əби, хəзер үз Аллам...
Тик шулай да, кайгы килгəн чакта,
Кулга дисбең алып уйланам.
Дисбең исəн... Күрсəң иде, əби,
Дөнья хəзер ничек үзгəргəн...
Ə мин һаман тугрылыклы сиңа:
Дисбе тезəм, əби, сүзлəрдəн.
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***
Бүген тагын мине ташлап киттең...
Төне буе сине эзлəдем.
Таңга кадəр мөлдерəшеп торды
Бар йолдызлар – синең күзлəрең.
Синең күзлəрең күк бар йолдызлар,
Синең гəүдəң кебек ак таллар,
Син киткəн юл кебек Айның юлы...
Мин адашам, батам, буталам.
Йолдызларга үрелəм – буем җитми,
Кочагыма керми таллар да...
«Ул кайда?» – дип, гөллəр сорасалар,
Мин ни диеп əйтим аларга?..
Син кайт инде. Йолдызларны кызган...
Алар кабат йолдыз булсыннар.
Кояш чыгып килə... Кояш юлы
Син кайтачак алтын юл сыман.
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“ƏТИСЕЗ” БАЛА
Ул,
Дөньяга килгəнче үк,
Йодрыклары белəн бəреп,
əтисен чакырды.
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ЧƏЧƏК БƏЙЛƏМЕ
Язмыш мине алга əйдəде дə...
Гомер бирде, чəчəк бəйлəмедəй.
Яңгырларда калдым, күрдем карны.
Гөллəремне юлга сибеп бардым.
Килеп җиттем инде җир читенə.
Ялгыз бару юлда, һай, читен лə.
Үткəннəргə борылып карадым да...
Чəчəк эзлəп, кире барам менə.
Кайда соң син, кайда, умырзаям?
Үткəн мəллə яшь гомерем зая?
Кайда соң сез, кайда гөлəплəрем?
Үтəлгəнме олы телəклəрем?
Бəхетлеме соң мин, əйт, ромашка!
Хыялларым чынга ашканнармы?
Язмыш мине тагын алга əйди,
Чəчəклəрдəн бəйлəм бəйли-бəйли.
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ЯЗГЫ УРМАН
Җил зəңгəре сеңгəн карга –
Күк үзе көнлəшерлек!
Ак каеннарның күзенə
Күренə тик яшеллек.
Бар агачлар караганнар
Көзгедəй күллəвеккə.
Алтын кояш нур җебеннəн
Аларга күлмəк тегə.
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КАЗАН БЕЛƏН САУБУЛЛАШУ
Казанның җəе шəп иде,
Шəп иде бураннары.
Казанда көз кызгылт иде...
Ə монда никтер... сары.
Казанда сөю бар иде,
Актан иде йортлары.
Нигə үпкəлəде Казан? –
Озатырга чыкмады...
Без дала балаларына
Казанда юллар тармы?
Белмим, белмим...
Мин – Мəскəүнең
Миллионынчы татары...
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БЕРЕНЧЕ КАР
Җиргə тагын карлар ява инде,
Җир төренə тагын аклыкка.
Җир яшерə үзенең гөнаһларын,
Җир күмелə сафлык, пакьлеккə.
Нигə миндə кышлар булмый икəн?
Күңелемдə нигə көз генə?
Гөнаһларым җирнекеннəн күбрəк...
Карый алмыйм хəтта көзгегə.
Кайнарлыгым карлар басар иде,
Охшап калыр идем болытка...
Кешелəр кышка керə. Ə мин янам
Көз калдырган моңсу бу утта.
Ап-ак карлар гүя шəфкать кызы,
Ап-ак карлар җирне дəвалый...
Ə мин янам, ə мин һаман янам,
Мин əйтерсең көзнең дəвамы.
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