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                 SƏNƏT  DÜNYASI 
 
    Səlahəddin Əcəminin yazdığı “Koroğlu” haqqında poema 
qarşımdadır.Vərəqlədikcə görürsən ki, poema əvəzedilməz 
sənət əsəri olmaqla, həm də sözdən tikilmiş möhtəşəm bir 
qalaya bənzəyir. 
    “Koroğlu” poeması şairin dördüncü kitabıdır.Bundan 
əvvəl şair  “Sözlər abidəsi”, “Müqəddəsnamə”, “Əsli  və 
Kərəm” əsərlərini qələmə almışdır. Şair bu kitablarında da 
insanları təmiz sevgiyə,saflığa, paklığa çağırır, həm də elə 
başa düşürsən ki, bu onun sanki bəşəriyyət qarşısında 
mənəvi borcudur. 
     Niyə məhz Koroğlu? Niyə şair Koroğlunu bu qədər 
əfsanəvi bir zirvəyə qaldıra bilib? 
     Şair bu haqda danışanda demişdir:-- Koroğlu 
azərbaycanlıların qəhrəmanlıq sımvoludur. Ona görə də mən 
özümə borc və şərəf bilib belə bir əsəri yazdım.Şair bu 
haqda necə də gözəl deyir: 
 
    Xoşdur qala qurmaq hər zaman sözdən, 
    Heç qaça bilərmi Koroğlu gözdən. 
    Necə də gözəldir qəhrəmanlara, 
    Qələm çalmaq bu cür pəhləvanlara. 
 
Necə oldu ki, şair Koroğlunu  yenilməz bir zirvəyə qaldırdı? 
Bu şairin öz xalqına sonsuz sevgi və məhəbbətinin 
nəticəsidir. Onun üçün dünyada öz xalqını zirvəyə 
qaldırmaqdan şərəfli heç nə olmadığını göstərir. Onun 
xalqına bu sevgisi “Koroğlu”  poemasının yazılmasına 
səbəb oldu və Koroğlunu  dünyada bütün igid 
qəhrəmanlardan yuxarı zirvəyə qaldırdı. 
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    Səlahəddin Əcəminin “Koroğlu” dastanını poema 
janrında yazmaqla  Azərbaycan tarixində böyük hadisəyə 
imza atdı. Bu əsər hər bir kəsin masaüstü kitabı olacaqdır. 
Şair poemada Koroğlunun timsalında  qəhrəmanlıqla yanaşı 
dostluğa da çox önəmli bir yer vermişdir.Əsər sanki bu gün 
də xalqları və insanları bir-biri ilə dostluğa, mehribanlığa 
çağırır. 
Əsərin qəhrəmanı Türkmən şəhərinə gedərkən erməni 
kəndindən keçir və ermənilərlə qarşılaşır.Onların mənfur 
hərəkəti Koroğlunu dəhşətə gətirir və Allaha müraciətlə 
deyir: 
 
                Rəiyyətə yaraq çəkməmişəm mən, 
                Şahlara qəniməm bilirsən ki, sən. 
                Erməni qalarsa dünyada əgər, 
                Gələcək nəsillər çox ziyan çəkər. 
 
   Beləliklə, şair mənfur ermənilərin  bəşəriyyətə təhlükəli 
olduqlarını qəhrəmanın dili ilə dünyaya bəyan edir. Əsər 
maraqlı və insanları düşündürücü hadisələrlə doludur. 
Beləliklə, Səlahəddin Əcəmi öz xalqına 
“Koroğlu” adında sözün əsl mənasında sözdən bir qala 
qurdu.Uğur olsun şairə. 
 
 
 
                                                  İBİŞ   NURİYEV 
                                
                                                             OXUCU.          
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                SÖZ  HAQQINDA 
 
            Xoşbəxtlik sözünü söyləmiş çoxu, 
            Hədəfinə vuran olmamış oxu. 
            Bu şirin meyara axmış meyillər, 
            Nail olmamışdır ona bir nəfər. 
            Xoşbəxtlik sirrini gəlin biz açaq, 
            Bəs kimə məxsusdur bu meyar ancaq? 
            O meyar sözdü ki, sözdü ki, xoşbəxt, 
            Köhnəlmir çürümür, bəzənir hər vaxt. 
            Həyatda ömrünü bağlayan sözə, 
            Əbədi yol açır demək gündüzə. 
            Nəsillər hər zaman salırlar yada, 
            Sözüylə bəzənib yaşayır o da. 
            Köhnəlmir, çürümür mənəviyyətcə, 
            Sətirdən səsləyir səni çox incə. 
 
 
            DOSTUM  HAQQINDA 
 
           Bir dost tapmışdım ki, mən bu həyatda, 
           Çox gözəl  səslənən  qıssa bir adda. 
           Sənət vurğunuydu bu gözəl insan, 
           Duyğulu yaratmış onu yaradan. 
           Qalalar qurduqca qələmimlə mən, 
           Oxuyub doymazdı o, ləzzətindən. 
           O, mənə olardı çətində dayaq, 
           Basardı yolumda hər yerə ayaq. 
           Həyatda bir gözəl adəti vardı, 
           Qəlbimi yazmağa ruhlandırardı. 
           Görəndə məndə var böyük bir hünər, 
           Yorulmaq bilməzdi bu sənət sevər. 
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           Hər kəslə yaradıb gözəl ünsiyyət, 
           Axtarıb tapardı mənə rəvayət. 
           Söylərdi:-Qələmin itidir qat-qat, 
           Mən hər şey taparam, təki yaz-yarat. 
           Tarix bizə vermiş səninlə fürsət, 
           Xalqıma bəxş etmiş gözəl səadət. 
           Qələmin düşmənin gözünə oxdur, 
           Səndən sonra sözün mənası yoxdur. 
           Vur qəlbi ram edən əsərlər başa, 
           Biz varıq, ya yoxuq təki sən yaşa. 
           Baş alıb ölkədə şairin sayı, 
           Dastanlar yazan yox səndən savayı. 
           Durub bel bağlama fani dünyaya, 
           Atandır hər kəsi o vaxtsız çaya. 
           Dövlətdən olmadı sənə bir dayaq, 
           Bəxtimə düşmüşdür səni qorumaq. 
           Necə də  xoşbəxtəm, necə də şadam, 
           Rastıma çıxmışdır sənintək adam. 
           Sənətkara qulluq, xalqa qulluqdur, 
           Dünyada həyatın mənası budur. 
           Kasıblıq çəkərdi mənimtək o, da, 
           Həyatda sürərdik ömrü bu qayda. 
           Yaxşı keçməsə də bir güzəranı, 
           Kədərli görməzdim mən bu insanı. 
           Üzdən görünərdi hər vaxt xoş əhval, 
           Çətində olardı yanımda dərhal. 
           Adı İbiş idi gözəl insanın, 
           Həm bir dənəsiydi bizim dövranın. 
           Qələmə aldım ki, mən bu məqamı, 
           Bu gözəl insanı tanısın hamı. 
           Ömrü uzaq olsun onun qaradan, 
           Qoy ona yar olsun böyük yaradan. 
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      Cənnətdə ucalsın iqamətgahı, 
      Əcəmi də etsin alqış Allahı! 
 
         OĞLUMA   NƏSİHƏT 
 
     Ey mənim şirlərim, ey pələnglərim, 
     Həyatda sevincim, xoş diləklərim. 
     Eşitdim dedilər bir incisiniz, 
     Mərifət elmində birincisiniz. 
     Yaşda iyirmi beş, iyirmi yeddi, 
     Artıq keçmisiniz siz keçid həddi. 
     Bu yaşda gəlirsə gözəl sədanız, 
     Adımı ucaltdız alım qadanız. 
     Həyatın bəhrəsin mən daha dərdim, 
     Bundan sonra mənim daha nə dərdim. 
     Xoş işdə, əməldə püxtələşdiniz, 
     Şükür ki, dünyada qoyduq yaxşı iz. 
     Ey gözəl Təyyarım, ey Əsədullam, 
     Mən hələ görmədim desin bir adam. 
     Ki işdə göstərmiş anan İradə, 
     Haçansa bir dəfə zəif iradə. 
     Kadrlar işində işləyən zaman, 
     Şöbəyə yanaşan gəlib hər insan.   
     Təmannasız qulluq ondan görəndə, 
     Hörmətin saxlamış hər belə bəndə. 
     Düz yolda vermışdir ona qiyməti, 
     Odur ki, hər yerdə vardı hörməti. 
     Ailədə görünmür hələ bir ləkə, 
     Utanıb işindən qəlb qüssə çəkə. 
     Əlimiz, üzümüz tər-təmiz bizim, 
     Cənnəti fəth etdi ailəmiz bizim.                                                       
     Həyata keçmişdir ən böyük arzu, 
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          Gözəldir Xudanın olmaq ulduzu. 
          Odur ki, gül açır mənim avazım, 
          Bundan sonra mənə daha nə lazım. 
          Xoş işlər gördüzsə bu yaşa qədər, 
          Demək ki, gedəsiz siz başa qədər. 
          Yaxın getmədiniz pis insanlara, 
          Dayaq durmadınız həm də onlara. 
          Yaxşıya hər yerdə oldunuz dayaq, 
          Bir qara qüvvədən siz qorxmayaraq. 
          Bu fani dünyamız hərləyib bizi, 
          Çirkə salanmadı əllərimizi. 
          Saf işlər görsəniz qorxmadan əgər, 
          Sizi də hər zaman salamlar bəşər. 
          Kasıblıq çəksə də halal bir insan, 
          Yaxşıdır bir haram milyonçuluqdan. 
          Oğrunun nə burda, nə də ki, orda,* 
          Hayına çatmazlar qalanda darda. 
          Ey oğul həyatın sirrləri çoxdur, 
          Bu sirri həll edən hələ ki, yoxdur. 
          Güvənəndə güvən ancaq ağlına, 
          Mən düzəm söyləyib güvənmə ona.* 
          Sanma ki, Xudadan olacaq buyruq, 
          Dünyada haçansa ağzıma quyruq. 
          Həyatda üz versə çətinlik sənə, 
          Tez burax ağılın sən öhdəsinə. 
          Qisməti ağılla edərlər əldə, 
          Tökülüb qalmamış yığasan çöldə. 
          Ağılın vardısa qismətin də var, 
          Dünyada demışlər, axtaran tapar. 
          Tək əldən səs çıxmaz, həm də demişlər, 
          Birlikdən yapışsan düzələr işlər. 
          İnsana gözəldir oturaq həyat, 
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        Elləri gəzməyi bir kənara at.                   
        Dünyanı gəzənlər ev olsa əgər, 
        Oturağın bağrı çatlamaz məgər? 
        Vətəndə acından ölsə də insan, 
        Yaxşıdır qürbətdə gur yaşamaqdan. 
        Ağır ol daş kimi düşdüyün yerdə, 
        Tərpədə bilməsin qoy səni nər də. 
        Qıraqda ağa ol evində nökər, 
        Atalar əzəldən belə demişlər. 
        Dediyim sözlərə eyləsən əməl, 
        Həyatda yaşarsan hamıdan gözəl. 
        Səadət qapını sevinclə döyər, 
        Qəlbini şad edib nəğmələr deyər. 
        Hər işin uğurla yetişər başa, 
        Bəxtin gur gətirər dəyənməz daşa. 
        İnsana bədbəxtlik yad eldən gələr, 
        Vətəndə qalarsan adın yüksələr.  
        Baxdıqca sizlərin uğurlarına,                          
        Ağıl məhsulunun hər nübarına. 
        Səlahəddin Əcəmi söylər afərin, 
        Qəlbi bulaqdan da olar çox sərin. 
        Xoş səda gəldikcə aslanlarından, 
        Dünyaya gül səpər dastanlarından.   
 
     ƏSƏRİN  YAZİLMA  SƏBƏBİ 
 
        Meylini  saldınsa şerə, sənətə, 
        Qalalar qurmaqla gir rəqabətə. 
        Üfunət içində kol-kosu eşmə, 
        Qaldırıb toz-duman gözünü deşmə. 
        Sözdən tac qoymasan əgər sənətə, 
        Yararmı girişmək belə söhbətə? 
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           Şahların vardı ki, bir cəhətləri, 
           Tac ilə tanınır səltənətləri. 
           Sözün də ki, tacı sayılır dastan, 
           Gərək yaratmağı sən bacarasan. 
           Sözü dindirdinsə atına mindir, 
           Əyninə zirehli paltar geyindir. 
           Qılıncını çəkib getsə də hara, 
           O, məğlub olmasın əjdahalara. 
           Bir neçə mövzu da var yazan qəzəl, 
           Tərifə layiqdir, bu da çox gözəl. 
           Yarada bilmirsə qəzəldən divan, 
           Çox gözəl olsa da nə fayda ondan? 
           Xoşdur qala qurmaq hər zaman sözdən, 
           Heç qaça bilərmi Koroğlu gözdən. 
           Necə də gözəldir qəhrəmanlara, 
           Qələm çalmaq bu cür pəhləvanlara. 
           Yolunda günlərlə çəkmək əziyyət, 
           Dünyaya bəxş etmək mənəvi sərvət. 
           Vardı ki, dastanda xeyli dəlillər, 
           Hələ açmamışdır onu bir nəfər. 
           Duyunca dastanın böyük sirrini, 
           Mən yazmaq istədim yeni birini. 
           Onun bilinmirdi yenilməzliyi, 
           Yoxuydu nə astar, nə də üzlüyü. 
           Odur ki, istədim tikim bir qala, 
           Söz ilə qaldırım onu iqbala. 
           Ki dünya tanısın qoç Koroğlunu, 
           Yenilməz pəhləvan səma oğlunu. 
           Hey məni üzürdü şəraitsizlik, 
           Şəraitsizlikdən olmuşdum ləlik. 
           Şərait boğunca mən onu boğdum, 
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          Axırda günəştək üfüqdə doğdum. 
          Əvvəlki əsəri mən cırıb atdım, 
          Yenilməz Koroğlu yazıb yaratdım. 
          Tikdim Koroğluya möhtəşəm qala, 
          Bir qala çıxanmaz onunla yola. 
          Dövlətdən olmadı bu işdə ancaq, 
          Nə maddi, nə də ki, mənəvi dayaq. 
          Çox sinə gərsəm də çətinliklərə, 
          Tək tapa bilmirdim işlərə çarə. 
          Xalqım da alınsın deyə bir saya, 
          Mən yaya bilmirdim bunu dünyaya. 
          Bəxtimə düşmüşdür kiçik bir koma, 
          Komaya demək də olardı qazma. 
          Ailəmiz sığmırdı bir otaqlıya, 
          Dövlətdən düşmürdü düşən hamıya. 
          Yaxşı yazanlara verilmirdi yer, 
          Dindirən yox idi gəlib məni bir. 
          Yenə də yazmaqdan üzməyirdim əl, 
          İşləri edirdim tək bir halda həll. 
          Ki xalqa bəxş edəm böyük zirvələr, 
          Hansı ki, başından zər-zivər ələr. 
          Böyük çətinliklə bu dastanları, 
          Kranda vururdum başa onları. 
          Beş əsər yazaraq Şeytana lənət, 
          Xəmsəni mən başa vurdum nəhayət. 
          Həyatım əzabla   yetişir sona, 
          Bəlkə o dünyada salam səhmana. 
          Tarixə baxıram anlamıram mən, 
          Xalqını ucaldan, böyük iş görən. 
          Hər zaman qalıbdır küncdə-bucaqda, 
          Məcazi işbazlar gəzib qucaqda. 
          Dövlətin büdcəsi xalq üçündürsə, 
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                 Bəs niyə bu xəmsə çıxmayır üzə? 
                 Dövlətin işindən açılmayır baş, 
                 Xəbərdar deyilmi  girişə birbaş? 
                 Ki yeni xəmsəni dünyaya yaya, 
                 Başını ucalda  günəşə, aya. 
                 Dünya da ki, görüb belə sərvəti, 
                 Qəlbində yaşada bizim milləti. 
                 Xalqına verəndə dövlət dayağı, 
                 Əcəmi görəndə çəkilir qayğı. 
                 Qələmini alıb ələ bir kərə, 
                 Afərin söyləyə belə rəhbərə. 
                             
 
             DASTANIN  BAŞLANMASI 
 
                Keçmiş zamanlarda bir kişi vardı, 
                Onun Alı imiş deyirlər adı. 
                Mehtər işləmişdir cavan çağından, 
                İşində olmuşdur kamil bir insan. 
                Atların sirrini yaxşı bilərdi, 
                İşində peşəkar böyük hünərdi. 
                Həyatda hər kəsə dayaq olarmış, 
                Odur ki, hər yerdə hörməti varmış. 
                Yaş ötüb keçmişdir cavanlıq həddin, 
                Zəmanə getdikcə əyirdi qəddin. 
                Bəxtinə düşməmiş onların övlad, 
                Qəm-qüssə çəkərdi yazıq ər-arvad. 
                Mehtərlik edərmış Hasan paşaya, 
                Paşanın gəlməzmiş ilxısı saya. 
                Alı qəlbdən imiş saraya sadiq, 
                İlxı saxlayarmış tərifə layiq. 
                Atların surəti, qaməti vardı,      
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                 Qaçışda ceyranı dalda qoyardı. 
                 Atların olarmış hamı heyranı, 
                 Şöhrəti gəzərmiş bütün dünyanı. 
                 Bu işdə razıydı paşa Alıdan, 
                 Hörmətin saxlardı onun hər zaman. 
 
 
              ALININ  OĞLU  OLMASI 
 
                 Alının Allahdan arzusu vardı, 
                 Əl açıb göylərə hey yalvarardı. 
                 Arzusun söyləyib qibləgahına, 
                 Dualar tökərdi qərargahına. 
                 Yorulmaq bilməzdi itaətindən, 
                 Dilərdi kainat səltənətindən. 
                 Ki sonsuz qoymasın həyatda onu, 
                 Övlad ilə etsin dolu qoynunu. 
                 Bu minvalla ömür sürərdi Alı, 
                 Səslərdi köməyə uca kamalı.* 
                 İllərlə qurunca gözəl ünsiyyət, 
                 Allahın rəhminə gəldi nəhayət. 
                 Bir gün Alı evə gələndə işdən, 
                 Arvad qarşıladı onu qəlbi şən. 
                 Söylədi:-Ay kişi sənin də ardın, 
                 Olacaq həyatda, gözlərin aydın. 
                 Biləndə hamilə qalıb arvadı  , 
                 Olmadı uçmağa qolu-qanadı. 
                 Görəndə yan alıb onu qovur bəxt, 
                 O, dosta, tanışa verdi ziyafət. 
                 Şəhərə yayıldı səs səhər çağı, 
                 Paşadan da aldı göz aydınlığı. 
                 Doqquz ay yetişdi dolandı dövran, 
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                 Alının arvadı doğdu bir oğlan. 
                 Qürurlu bir igid olacaq deyə, 
                 Baxanlar qalırdı heyran körpəyə. 
                 Həm ala gözləri, kaman qaşları, 
                 Aslana bənzərdi bir baxışları. 
                 Bu doğuş anaya gətirdi bəla, 
                 Müsibət yaratdı, sanki Kərbala. 
                 Doğub zahı yatdı onun arvadı, 
                 Ölərək tərk etdi gözəl həyatı. 
                 Alının bu haldan canı üzüldü, 
                 Bir üzü ağladı, bir üzü güldü. 
                 Qırx gün qəmlənərək çıxdı yasından, 
                 Qəlbi açılınca qəm havasından. 
                 Oğlunun adını o qoydu Rövşən, 
                 Onunla həyatda bir az oldu şən. 
                 Bu yolla həyatı düşdü yoluna, 
                 Körpə yaşamağı öyrətdi ona. 
                                       
 
                 MİSRİ  QILINCININ   
                   DÜZƏLDİLMƏSI 
 
                 Elə ki, işinə başladı Alı, 
                 Götürdü özüylə aslan camalı. 
                 Etibar etmədi onu dayəyə, 
                 Ürəkdən baxılmaz deyə körpəyə. 
                 Bələyib belinə bağladı onu, 
                 Özündən qoymadı kənar oğlunu. 
                 İlxını birlikdə otarardılar, 
                 Birlikdə hey durub, hey yatardılar. 
                 Körpə at südüylə  qidalanardı, 
                 Odur ki, at gücü qolunda vardı. 
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               Atlanıb gedəndə o süd əməni,               
               Dalına alanda ata körpəni. 
               Əl atıb çiynini elə sıxardı, 
               At üstə Alının canı çıxardı. 
               Duyardı körpədə yenilməz gücü, 
               Anlardı meydanda olar birinci. 
               İllərlə gözlədi işin sonunu, 
               Açıb söyləmədi bir kəsə onu. 
               Paşası tutsaydı bu işdən xəbər, 
               Böyüdüb edərdi özünə əsgər. 
               Oğlu ayrılmasın özündən deyə, 
               Başladı bu sirri o gizlətməyə. 
               Böyüyüb on yaşa Rövşən çatar kən, 
               Dağ-daş zara gəldi hər zərbəsindən. 
               Əlində daşları basıb əzərdi, 
               Sanki əjdahaya uşaq bənszərdi. 
               Qıvraq görünürdü kaman qaşları, 
               Vahiməli idi şir baxışları.  
               Onu bənzədərdi Rüstəmi-Zala, 
               Həm də ki, Nəmruda, həm Herakıla.  
               Alı anlayırdı böyüdür aslan, 
               Dövranı-zamanda onundu meydan. 
               Quyruq donan günü çatmışdır artıq, 
               İşində görürdü Alı hazırlıq. 
               Oğlunun kürkünü geyindirirdi, 
               İlxını dağlardan həm yendirirdi. 
               Dərya kənarında dalda bir yerə, 
               Buludlar dolmuşdur, borana görə. 
               Elə ki, ilxını etdi yerbə-yer, 
               Çadrını quraraq o ğördü tədbir. 
               Getdikcə havalar soyuqlaşırdı, 
               Axşam yaxınlaşıb şər qavışırdı. 
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              Yapıncı üstündə yatırdı Rövşən, 
              Qəlbi açılırdı hava mehindən. 
              Həvəslə baxırdı ata oğluna, 
              Dolandıqca onun o, sağ, soluna. 
              Göylər guruldadı sükutu pozdu, 
              Şimşəklər adını buludda yazdı. 
              Aləmin qəlbinə qəm elə doldu,* 
              Küləkli, yağışlı bir boran oldu. 
              Buludlardan axdı yer üzünə sel, 
              Soyuqdan, ayazdan çaşıb qaldı el. 
              Alı dayanaraq baxır çadırdan, 
              Ki ilxı getməsin sellərə qurban. 
              Seyr edir göyləri, sirri-aləmi, 
              Düşünür yaratmış kim belə elmi. 
              Xəyallar içində itib-batanda, 
              Diqqətin cəlb etdi bir şey bu anda. 
              Dəryada göründü bir qanadlı at, 
              Alını çaşdırdı belə əhvalat. 
              Müşahıdə edib sakitcə onu, 
              Dayanıb gözlədi işin sonunu. 
              Dəryadan çıxaraq həmən erkək at, 
              İlxının yanında saxladı qanad. 
              Girdi əlaqəyə bir dişi atla, 
              Dəryaya qayıtdı yenə qanadla. 
              Alı həmən ata nişanə vurdu, 
              Bu sirrin sonunu gözləyib durdu. 
              Bir şimşək çaxdı ki, aləmi aldı, 
              Bir od parçasını dünyaya saldı. 
              Alı bu atəşə yaxınlaşanda, 
              Yanan bir dəmiri gördü bu anda. 
              Hiss etdi onda var böyük hərarət, 
              Belə bir hərarət görməmiş millət. 
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              Səhərədək qaldı soyudu dəmir, 
              Başladı bu işə tökməyə tədbir. 
              Anlaya bilmirdi bu necə işdi, 
              Göydən yerə necə bu dəmir düşdü. 
              Bu işin sirrini anlasın deyə, 
              Yaxınlaşıb baxdı bu möcüzəyə. 
              Götürüb yetirdi bir xeyli nəzər, 
              Gördü qeyri-adi dəmirə bənzər. 
              Anlaya bilmirdi nə gündür belə, 
              Möcüzə ətrafı alıbdır ələ. 
              Düşündü düzəltsin ondan bir yaraq, 
              Lazımdır bu sirri gizli saxlamaq. 
              Zamanın toppuzu dəyərsə ona, 
              Böyük dayaq olar qılınc oğluna. 
              Bilirdi oğlunda var böyük qüdrət, 
              Zəmanə onunla başlayacaq sərt. 
              Odur ki, işini salıb səhmana, 
              Məqsədin çatdırsın deyə tez sona. 
              Gətirib verərək bir, dəmirçiyə,          
              Dəmirdən bir qılınc düzəltsin deyə. 
              Dəmirçi o gündən başladı işə, 
              Odunu-közünü hey eşə-eşə. 
              Nə qədər çalışdı dəmir qızmadı, 
              İstilik qəlbinə belə sızmadı. 
              Dəmirçini bu iş saldı təşvişə, 
              Günlərlə dəmiri tutdu atəşə. 
              Bir həftə ərzində onu qızartdı, 
              Çəkicin-zindanın altına atdı. 
              Döyüb,döyəclədi tökdü əl qabar, 
              Bir xeyli zəhmətlə eylədi hamar. 
              Dəmirçi göstərdi çox böyük hünər, 
              Qılıncı düzəltdi töküb xeyli tər. 
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               Elə ki, Alıya xəbər yetişdi, 
               Ustanın yanına tez yola düşdü. 
               Tələsdi görməyə göylər malını, 
               Həyata keçirtsin bu amalını. 
               Gələrək qılıncı əlinə aldı, 
               Almaza bənzədib belinə saldı.       
               Anladı beləsin görməmiş dövran, 
               Çəkilsə cahanı bürüyəcək qan. 
               Görəndə gözəldir qılıncın qını, 
               On qat artıq verdi zəhmət haqqını. 
               Elə ki, o razı saldı ustanı, 
               Qayıdıb görəndə xəlvət dörd yanı.    
               Qılıncı siyirib çəkdi sınağa, 
               Vurdu dəmirlərə, daşa, həm dağa. 
               Ülgüctək kəsirdi dəydiyi yeri, 
               Doğrayıb tökürdü o həndəvəri. 
               Dayanıb qılınca nəzər yetirdi, 
               Bu anda Alını təəccüb götürdü. 
               Gördü ki, qılınca dəyməmiş zərər, 
               Ağzı əyilməmiş belə bir qədər. 
               Bildi ki, hikmət var göylər malında, 
               Oğlunun olacaq dayaq dalında. 
               Görüncə yarağın  Alı dadını, 
               Misri-qılınc qoydu onun adını. 
               Gizlədib gözlədi gələndə dövran, 
               Oğluna eyləsin hədiyyə bu an.    
 
 
          ALININ  YUXU  GÖRMƏSİ   
 
              Qulluq eylədikcə ilxıya Alı, 
              Yadından çıxmazdı onun amalı. 
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              Hər gün yoxlayardı nişanəsini, 
              Həvəslə dinlərdi kişnəməsini. 
              Bir an da qoymazdı nəzərdən onu, 
              Hər gün artırardı arpa, otunu. 
              Dövranı-zamandan keçincə bir az, 
              Gördü nişanəsi olubdur boğaz. 
              Həddən aşıb-daşdı onun sevinci, 
              Dünyada yoxuydu ondan birinci. 
              Dağlarda yatanda həmən o gecə, 
              Bir yuxu gördü ki, incədən, incə. 
              Gördü əkiz doğub nişanə atı, 
              Kürüklərinin var bir cüt qanadı. 
              Yuxusunda qeybdən eşitdi bir səs, 
              Söylədi gözünə görünməz o kəs.             
              Ki qırx gün qalmalı at doğan zaman, 
              Qaranlıq guşədə, belədir fərman. 
              Yoxsa qanadları əriyib gedər, 
              Balalar bu haldan bərk çəkər zərər. 
              Alı yuxusundan bu vaxt ayıldı, 
              Sevinci daha da aləmi aldı. 
              Hörməti yanında çoxalsın deyə, 
              Düşündü paşaya edər hədiyyə. 
              Paşadan bu sirri gizlədə bilməz, 
              Uçağan bir atı görəcək hər kəs. 
              Bir zaman tutarsa bu işdən xəbər, 
              Başını bədəndən üzərdi rəhbər. 
              Odur ki, bəslərdi aylarla onu, 
              Gözlərdi səbirsiz işin sonunu. 
              Elə ki, həftələr, aylar ötüşdü, 
              Atın doğmağının vaxtı yetişdi. 
              Atı gətirərək bir mağaraya, 
              Mağara ağzına saldı bir qaya. 
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               Günəş işığından qorudu onu, 
               Oturub gözlədi büküb boynunu. 
               Qaranlıq guşədə at oldu azad, 
               Bir cüt bala doğdu belində qanad. 
               Bu sirri Rövşənə söyləyən zaman, 
               Qırx gün baxmasını etdi qadağan. 
               Gecələr yemlədi Alı onları, 
               Sevinclə bəslədi bu heyvanları. 
               Günləri saydıqca darıxdı Rövşən, 
               Kürükləri görmək istədi erkən. 
               Çox əzab gətirdi bu günlər ona, 
               Bircə gün qalarkən işin sonuna. 
               Dəqiqələr ona bir il göründü, 
               Vırnıxıb yerində aslana döndü. 
               Çalışdı fikrindən çıxmadı bu iş, 
               Yəqin ki, taleyin əmri beləymiş. 
               Qırx günün dözmüşdür otuz doqquzun, 
               Bir gün görünürdü ona çox uzun. 
               İntizar çəkməkdən lap cana doydu, 
               Gəlib mağaranın küncünü oydu. 
               Bacadan boylanıb etdi tamaşa, 
               Gördü kürükləri verən baş-başa. 
               Açıb qanadların kəpənək kimi, 
               Boynunda saçları bir ipək kimi. 
               Zərif qanadları çiçəyə bənzər, 
               Şəfəqli tükləri, hüsnü sanki zər. 
               Qaçışıb oynaşır pərvanələr tək, 
               Elə bil göylərdən yenib cüt mələk. 
               Dayandı işığı görüb körpələr, 
               Halları dəyişdi keçmiş bir qədər. 
               Əridi qanadlar gün işığından, 
               Düşdülər torpağa olub yarımcan. 
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               Görəndə kürüklər yıxılıb qaldı, 
               Rövşənin üstünü qəm-kədər aldı.       
               Peşiman olsa da bu işdən yaman, 
               Demişlər nə fayda peşmançılıqdan. 
               Qayıdıb çadıra Rövşən gələr kən, 
               Alıya demədi xəcalətindən. 
               Böyüyün sözünə həm baxmayanlar, 
               Böyürə-böyürə demişlər, qalar. 
               Alı mağaraya gəldi səhəri, 
               Havaya çıxartsın o cüt kəhəri. 
               Tamaşa eyləsin qaçışlarına, 
               Həm də qanad çalıb uçuşlarına. 
               Belə bir həvəslə mənzilə çatdı, 
               Açıb mağaranı qəmlərə batdı. 
               Gördü kürüklərdə yanıb qanadlar, 
               Torpaqda yarımcan qalıblar onlar. 
               Baxdı, Rövşən durub başı aşağı, 
               Az qalır ki, tutsun lap ağlamağı. 
               Baxışı duruşu qürurlu aslan, 
               Büzüşüb qalmışdır utandığından. 
               Yarımcan olmuşdur bu atlar kimi, 
               Əriyib gedirdi qanadlar kimi. 
               Görəndə oğlunda belə bir halı, 
               Üzünə vurmadı bu işi  Alı.  
               Yardım etmək üçün tez girdi səyə, 
               Kürüklər həyata qayıtsın deyə. 
               Günlərlə eylədi onlara qulluq, 
               Hər cürə yeməkdən yaratdı bolluq. 
               Axırda kürüklər kəfəni yırtdı, 
               Əzraili evdən zorla çıxartdı. 
               Elə ki, həyata verdilər qərar, 
               Rövşənlə hər zaman oynadı onlar. 
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            Onlar böyüdükcə əjdərə döndü, 
            Ancaq kökəlməyib cılız göründü. 
            Birisi qır kimi qap-qara idi, 
            Odur ki, Qıratım Rövşən deyərdi. 
            Digəri dür kimi ağ olduğundan,      
            Deyərək Düratım sevərdi candan. 
            Hasan paşa işdən tutsaydı xəbər, 
            Alının çəkərdi başı bərk zərər. 
            Bu sirri açmadı qibləgahına, 
            Sakitcə çəkildi qərargahına. 
 
 
       ALININ  GÖZLƏRİNƏ  MİL  
                  ÇƏKİLMƏSİ 
 
           Ay, illər dövr edib gəlib ötərdi, 
           Fələyin çərxinə düşən gedərdi. 
           Fələk bənzəyərdi sanki əjdərə, 
           Büdrəyən kəsləri vurardı yerə. 
           Büdrəyib fələyin düşən felinə, 
           Sinə gərənməzdi axan selinə. 
           Fələyin çərxinə kar etməz toxmaq, 
           Ağılla mümkündür oradan çıxmaq. 
           Çərxini hərlədib bu dəfə fələk, 
           Alının yolunda qururdu kələk. 
           Ömrünü sürürdü xəbərsiz Alı, 
           Oğlunu böyütmək idi amalı. 
           Rövşən böyüdükcə həddin aşırdı, 
           Qolunun qüdrəti aşıb-daşırdı. 
           Önündə hər şeyi acız sayırdı, 
           Dağların köksünü parçalayırdı. 
           Böyüyüb çatmışdır on beş yaşına, 
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           Qurdların açırdı əngəl başına. 
           Rövşənin əlindən qurdlar, aslanlar,                    
           İlxıya dəyməzdi öküz basanlar. 
           Bir gün, bir ayğır at etdi çox şuluq, 
           İstəyi olmadı Rövşənə qulluq. 
           Rövşən zara gəlib bir zərbə vurdu, 
           Zərbəsi ayğırın belini qırdı. 
           Rövşənin gücünü görəndə belə, 
           Alı gizlədərdi ciddi cəhd ilə. 
           İlxıda işini bitirəndə o, 
           Dağlardan şəhərə gətirəndə o. 
           Qoymazdı özündən bir addım kənar, 
           Dalaşıb gücünü etsin aşikar. 
           Mərdlik yollarının sirrini ona, 
           Açardı hər zaman sər aslanına. 
           Yanında söyləyib həm nağıl, dastan, 
           Oğlunu etmişdir məğrur bir insan. 
           Alının sözündə beləydi məna, 
           Hər zaman deyərdi durub oğluna: 
           Ki əgər  həyatda olarsansa mərd, 
           İnsanlar yanında taparsan hörmət. 
           Bir gün şəhər boyu çəkildi ki, car, 
           İstanbuldan çıxıb səfərə xotkar. 
           Rəsmi qonaq gəlir Hasan paşaya, 
           Paşanın hörməti ucalır aya. 
           Deyə, uca tutsun, uca qonağı, 
           Şəhər bəzədildi bayramsayağı. 
           Elə ki, qonaqlar mənzilə gəldi, 
           Durub pişvazına qoşun düzəldi. 
           Çatıb bir-birinə xotkar, həm paşa, 
           Qol-boyun oldular onlar birbaşa. 
           Görüşüb, öpüşüb yola düşdülər, 
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                Alqışa qərq etdi onları şəhər. 
                Bilirdi istəyər xotkar ondan at,         
                Atları tərifli gözəl yel qanad. 
                Odur ki, xotkarı o, qabaqladı, 
                Alının yanına xəbər yolladı. 
                Ki seçsin xotkara bir cüt layiq at, 
                Hədiyyə qonağı qoy eyləsin mat. 
                Xəbəri alantək Alı çapardan, 
                Şad oldu paşadan gələn qərardan. 
                Xotkarla üz-üzə eyləmək söhbət, 
                Bu görüş hər kəsə olmazdı qismət. 
                Odur ki, bu işə Alı həvəslə, 
                Yanaşdı sevinclə, züm-zümə səslə. 
                Həm Qırat, həm Dürat layiqdir deyə, 
                Əziz qonağına etdi hədiyyə. 
                Dolandı atların həndəvərinə, 
                Hazırladı çıxsın xoş səfərinə. 
               Yuyub, qaşovladı etdi tərtəmiz, 
               Qoymadı ləkədən qalsın bircə iz. 
               Saraya gətirdi səhər atları, 
               Şimşək baxışları, yel qanadları. 
               Hasan paşa, xotkar şən gülə-gülə, 
               Tövləyə yönəldi heyyəti ilə.   
               Gələndə gördülər bir cüt cılız at, 
               Meytərin yanında dayanıb bərbad. 
               Az qalır can versin arıqlığından, 
               Yel dəysə ruhları çıxar qınından. 
               Peşəkar bilsə də paşa Alını, 
               Burda bəyənmədi onun ağlını. 
               Söylədi mehtərə:-Bu nə seçimdir? 
               Əziz qonağımı sən başa sal bir. 
               Qəzəbə gəlmişdir bu işdən  paşa, 
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               Qəzəbi həddindən çıxmışdır başa. 
               Fələyin toruna düşmüşdür mehtər, 
               Üşütmə canını aldı bir qədər. 
               Söylədi:- Ey paşam, ey qibləgahım, 
               Ey mənim pənahım, ey ruzigahım. 
               Hərçənd ki, cılızdır baxma ki, atlar, 
               Şimşəyə bənzəyən hücumları var. 
               Qaçışda acizdir yanında ceyran, 
               Belə bir atları görməmiş cahan. 
               Bu sözdən paşanı dəhşət götürdü, 
               Qəzəbdən başını tamam itirdi. 
               Anlaya bilməyib bir peşəkarı, 
               Cəlladı çağırıb verdi qərarı. 
               Ki apar gözünə sən çək onun mil, 
               Başqa mehtərə ver işləri təhvil. 
               Bu atları verin zəhmət haqqına, 
               İşindən azaddır söyləyin ona. 
               Alını aparıb yerə yıxdılar, 
               Gözünə mil çəkib zilə çıxdılar. 
               Atların cilovun verib əlinə, 
               Saraydan qovdular vurub belinə. 
               Ahu-zar içində atlar yanında, 
               Yetişdi evinə ağrı canında.  
               Eşidib  gəldilər qonum-qonşular, 
               Tanışlar, qohumlar nə qədər ki, var. 
               Alının gözündə görənlər naxış, 
               Gələnlər tökürdü paşaya qarğış. 
               Dözülməz halına acıyırdılar, 
               Saraya dişlərin qıcıyırdılar. 
               Bir qəm dəryasına batmışdı Rövşən, 
               Bir daha həyatı olanmazdı şən. 
               Qəzəblə qalxdı ki, cumsun saraya, 
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              Qoymayıb aldılar onu araya. 
              Gələrək Rövşənin Alı yanına, 
              Nəsihət verərək söylədi ona: 

-- Ey oğlum çatmısan həddi-buluğa, 
Sən daha həyatda deyilsən çağa. 
Qolunda yenilməz bu qüdrət ki, var, 
Bilirəm ki, dağı, dağ üstə qoyar. 
Bu sirri açmayıb saxlamışam mən, 
Həm ətraf mühitdən, həm də ki, səndən. 
Sən güman etmisən hamı sənin tək, 
Doğulur həyatda poladdan da bərk. 
Nə qədər olsan da  əyilməz polad,   
Dövranın önündə salarsan qanad. 
Nə qədər poladdan olsa da sinə, 
Fələyin qolunu buranmaz yenə. 
Söz deyən, bərk gedən fələkdən öncə, 
Hələ ki, olmamış dünyada məncə. 
Taleyin hökmüylə insana ancaq, 
Nə yazılmışdırsa o da olacaq. 
Ağılla, kamalla bir işi görsən, 
Həyatda hər şeyə qalib gələrsən. 
Atalar sözünə sən qoysan məhəl,                    
Həll olmaz məsələ, olacaqdır həll. 
Atalar bu sözü deməmiş hədər, 
Tək əldən səs çıxmaz, sən olsan da nər. 
Səbirlə oturub, səbirlə dursan, 
Qarşında baş əyər büs-bütün cahan. 
Tələsmə ey oğul, tələssən əgər, 
Səni də, mənimtək saray məhv edər. 
Bu sözlər Rövşənin qəlbini aldı, 
Aslan baxışlarla xəyala daldı. 
Atanın sözündən çıxmasın deyə, 
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  Getmədi saraya qılınc çəkməyə. 
  Səbr edib gözlədi gəlsin məqamı, 
  Qanına boyansın paşanın damı. 
 
ALININ  KÖÇÜB  AĞRI DAĞI 
     ƏTRAFINDA  MƏSKƏN   
                SALMASI 
   
  Bir səhər özünə gələrək Alı, 
  Yanına çağırdı aslan camalı. 
  Yır-yığış eyləyib yola düzəldi, 
  O, Ağrı dağının yanına gəldi. 
  Köçünü salaraq Rövşənlə orda, 
  Onlar məskunlaşdı bir mağarada. 
  O yerdə bir xeyli ömür sürdülər, 
  Atları kökələn bir gün gördülər. 
  Alını şad etdi belə xoş xəbər, 
  Anladı yoluna düzəlir işlər. 
  Bildi zaval yoxdur daha atlara, 
  Həyat bəxş edilir yel qanadlara. 
  Bu yerin torpağı, suyu, havası, 
  Dağların qəlb açan gözəl səfası. 
  Yaralı qəlbinə atların düşdü, 
  Təbiət qayğısı çox gözəl işdi. 
  Elə ki, doldular atlar ət-qana, 
  Dağları tapdayıb gətdilər cana. 
  Oynayıb, şənlənib qaçışardılar, 
  Sağlamlıq artdıqca açışardılar. 
  Kükrəyib hər biri dırnaq çalardı, 
  Qayalı daşları parçalayardı. 
  Dərədə, təpədə yarışardılar, 
  Qayalı dağlara dırmaşardılar. 
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Fərəhlə baxardı Rövşən atlara, 
Yürüşə çıxanda yel qanadlara. 
Aləmi alanda atların səsi, 
Alının gələrdi buna həvəsi. 
Rövşəni sevərdi ürəkdən atlar, 
Ondan gəzməzdilər bir addım kənar. 
Atları görəndə hürkərdi şirlər, 
Dolana bilməzdi o yerdə bir şər. 
Yaxına qoymazdı bir addım belə, 
Gələnin başını verərdi yelə. 
Rövşənlə atların aralarında, 
Olmamış bu dostluq hələ cahanda. 

              Bir-birin yolunda hər zaman, hər an, 
              Canını verərdi hər biri qurban. 
              Hətta yatanda da bu amal vardı, 
              Biri digərinə keşik durardı. 
              Bax budur dünyada sönməz bir çıraq, 
              Dünyanın rifahı dostluqdur ancaq. 
              Bir səhər səslədi Rövşəni Alı, 
              Yoxlamaq istədi atlarda halı. 
              Söylədi:--Atları gətir yanıma, 
              Ağrılar mənim də düşüb canıma. 
              Ömrümün sonları çatıbdır artıq, 
              Mən də son mənzilə görüm hazırlıq. 
              Sonuncu sirrimin vaxtıdır açım, 
              Daha bu dünyadan mən çıxıb qaçım. 
              Qəlbindən gedənməz bu dəhşət, bu yas, 
              Bilirəm paşadan alasan qisas.    
              Nə qədər desəm də məqam gələndə, 
              Sən qisas alasan, alardım mən də. 
              Çünki əziz idi mənə də atam, 
              Heç zaman çıxmayır yaddan sərt məqam. 
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            Odur ki, söyləyim bilmədiyindən, 
            Dünyadan şələmi yığışdırım mən. 
            Atları səslədi Rövşən yanına, 
            Başladı baxmağa işin sonuna. 
            Əlini çəkərək Alı atlara, 
            Hər yerin yoxladı qaraba-qara. 
            Hiss etdi atları ət-qana dolmuş, 
            Azardan-bezardan çox uzaq olmuş. 
            Söylədi Rövşənə:--Düratı min sən, 
            Yeddi ağaclığı keç qayıtginən. 
            Bilirsən anadan olandan bəri, 
            Yəhər görməyibdir hələ heç biri. 
            Ehtiyatla yanaş vurarlar səni, 
            Qəm-qüssə içində qoyarlar məni. 
            Asta yanaş ata, həm də asta qon, 
            Demişlər, gen olar məsləhətli don. 
            Alının sözünə o, qulaq asdı, 
            Düratın belinə yəhəri basdı. 
            Bir az sığalladı o, göz-qaşını,  
            Sıçrayıb belinə çəkdi başını. 
            Belində yük görüb fırnıxaraq at, 
            Kükrəyib, kişnəyib oldu yel qanad. 
            Yeddi ağaclığa gedib-gəlincə, 
            Belindəki yükə öyrəndi öncə. 
            Həngamə açmayıb sakit dayandı, 
            Rövşəni həm dostu, sahibi sandı. 
            Dürata yanaşıb əl çəkdi Alı, 
            Hiss etdi gümrahdır onun əhvalı. 
            Azacıq bir şeyə olubdur düçar, 
            Ayağında palçıq, belində tər var. 
            Onun sürətini Rövşən bəyəndi, 
            Meydana çəkərək Qıratı mindi. 
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             Qıratın səs-küyü aləmi aldı, 
             Kükrəyib dağları lərzəyə saldı. 
             Yay kimi dartınıb, ox kimi süzdü, 
             Sürəti  Rövşənin qəlbini üzdü. 
             Dünya gözlərində bənzədi tora, 
             Dağları oynayan gördü dübara. 
             Zəlzələ baş vermiş eylədi güman, 
             Dağılıb məhv olur büs-bütün cahan. 
             Qorxmayıb bu haldan aslan ürəkli, 
             Cilovu bərk tutdu enli kürəkli. 
             Rəngi ağarsa da onun bir qədər, 
             Bu işdə getmədi zəhməti hədər. 
             Qıratın qəlbini tez ələ aldı, 
             Qayıdıb onu da yoluna saldı. 
             Elə ki, qayıdıb yurduna gəldi, 
             Bir müddət qorxudan nitqi kəsildi. 
             Anlaya bilmədi Alı oğlunu, 
             Niyə səsi çıxmır, qucdu boynunu. 
             Birazdan ayılıb gələndə cana, 
             Təəccüblə baxaraq durub dörd yana. 
             Söylədi Alıya sürəndə atı, 
             Baş vermiş yollarda o əhvalatı. 
             Alı bu sözlərə çox təəccüb etdi, 
             Qalxaraq Qıratın yanına getdi. 
             Qoluna, qılçına əlini çəkdi, 
             Anladı Qıratı dünyada təkdi. 
             Ayağı tər-təmiz, nə də ki, tər var, 
             Qəlbi təngiməyir atda hünər var. 
             Söylədi:--Ey oğlum, sözümü dinlə, 
             Dünyaya gəlməmiş belə at hələ. 
             Ayaqları yerə dəymədiyindən, 
             Dünyanı oynayan hiss etmisən sən. 
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           At sürət alanda qalxır göylərə, 
           Ayaqlar bir qarış dəyməyir yerə. 
           Odur ki, döngədə at əyiləndə,       
           Dünyanı əyilən görmüsən sən də. 
           Bu atla dünyada sənə yox zaval, 
           Səni bəlalardan qoruyar ehmal. 
           Elə ki, izahlar yetişdi sona, 
           Misri qılıncını verdi oğluna. 
           Qılıncı sınağa çəkəndə Rövşən, 
           Belə hədiyyədən xeyli oldu şən. 
           Qılıncı vursa da dəmirə, daşa, 
           Bu sınaq uğurla yetişdi başa . 
           Ülgüc tək kəsirdi hara dəyirdi, 
           Ağzı kortalmayıb, əyilməyirdi. 
           Şeytanı basanda Rövşən lənətə, 
           Bu işdən düşəndə xeyli heyrətə. 
           Sirrləri söylədi oğluna Alı, 
           Ki qılınc, həm atlar göylərin malı. 
           Söylədi qorxulu bu hekayəti, 
           Dinlədikcə onun ürpəndi əti. 
           Axırda məsləhət verib oğluna, 
           Bu yerin mühütün söylədi ona. 
           Dedi ki:--Bu yerdə var qaçaq oğlan, 
           Karvanları edir yollarda talan. 
           Xanlardan, bəylərdən olmuş narazı, 
           Odur ki, onlara  vurur qapazı. 
           Mərd, igid olurlar belə adamlar, 
           Onlara rast gəlsən vermə tez qərar. 
           Qəlbinə yol açıb tərəfinə çək, 
           Bu vəhşi çöllərdə gəzməginən tək. 
           Deyirlər ki, adı dəli Həsəndi, 
           Heç kəs aça bilməz qurduğu fəndi. 
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           Aslansan, sən yarat aslan ordusu, 
           Yaraşmaz  qurasan tülkü pusqusu. 
           Meydana girəndə gir aslan kimi, 
           Cəmiyyət yaradıb yaşa xan kimi. 
           Bu yerdə bu dağın belində çən var, 
           O yerdən yurdunu salginən kənar. 
           Divlər məsgənidir bilginən ki, sən, 
           Qorxudan çıxmazlar çölə o yerdən. 
           Dünyada Rüstəm-Zal yaşayan zaman,  
           Divlərə tutmuşdur çox böyük divan. 
           Dünyanı qurtarmış div zülümündən, 
           Qaçanlar bu yerdə salmışdır məskən. 
           Rövşən elə bu vaxt düşdü xəyala, 
           Divlərin əlindən o yeri ala. 
           Bildi ki, o yerdə salarsa məskən, 
           Keşiyində durar onun duman-çən. 
           Düşməndən-filandan olmaz qorxusu, 
           Üstünə gəlsə də dünya ordusu. 
           Qılıncı, atları, yurdu mükəmməl, 
           Olacaq, bu işi etməlidir həll. 
           Divlərlə döyüşə gedib girməyə, 
           Alını təşvişə salacaq deyə. 
           Fikrini gizlədib açmayıb ona, 
           Xəlvət qoysun deyə, işi yoluna.    
           Fikrində başladı cızmağa bir yol, 
           Alıdan xəbərsiz düşündü bol-bol. 
           Çənlibel onlardan bir az aralı, 
           Ömrünü sürürdü qəlbi yaralı. 
           Odur ki, çıxanda ov ovlamağa, 
           Hərdən yanaşardı  o çənli bağa. 
           Getməzdi bu işdə hələ dərinə, 
           Dolanardı çənin həndəvərinə. 
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            Bu yolla  o yerdə təlim keçərdi, 
            Təhlükəsiz yollar xəlvət seçərdi. 
            Vahiməli dərə, təpəsi vardı, 
            Adamın qəlbini lap qoparardı. 
            Onu qorxutmazdı qorxunc bu yerlər, 
            Dörd yanı arardı o böyük hünər. 
 
     RÖVŞƏNİN  HASAN  PAŞANI  
                ÖLDÜRMƏSİ 
 
            Bir gün Əzraili görəndə Alı, 
            Bildi vaxtı çatıb, qarışdı halı. 
            Rövşəni səslədi tezcə yanına, 
            Dedi ki:--Həyatım yetişir sona. 
            Əzrail kəsibdir artıq qapını, 
            Qılıncla dayanıb istəyir canı. 
            Hamının yolları olacaq belə, 
            Dediyim sözlərə sən əməl eylə. 
            Qəm-qüssə, qisası başından çıxart, 
            Bu yerdə ömrünü başa vur rahat. 
            Elə ki, sözünü sona yetirdi, 
            Əzrail ruhunu göyə götürdü. 
            Atasını hədsiz sevirdi Rövşən, 
            Ölümündən sonra olanmazdı şən. 
            Atasını vəfat edən görəndə, 
            Ruhunu oynatdı sanki bədəndə. 
            Qəzəblə qalxaraq aldı bir ilham, 
            Əlini qaldırıb vermədən aram. 
            Köksündən çəkdi ki, bir dəli nərə, 
            Titrəyib lərzəyə düşdü dağ-dərə. 
            Nərədən atlar da heyrətdə qaldı, 
            Qaçıb özlərini dərəyə saldı. 
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              Quşlar göydən yerə saldılar qanad, 
              Nərənin gücündən etdilər fəryad. 
              Dağlarda vəhşilər qaldılar çaş-baş, 
              Yeddi ağaclığa qaçdılar birbaş. 
              Rövşən anlamadı ona belə səs, 
              Hardan nazil oldu, görməmiş bir kəs.                
              Elə bir səsdi ki, batırar qulaq, 
              Huşu başdan edər, söndürər çıraq. 
              Bu ölümdən qəlbi dərd-qəm bağladı, 
              Alını dəfn edib yasın saxladı. 
              Qırx gündən sonra o, özünə gəldi, 
              Həyatı yoluna düşüb düzəldı. 
              Ürəyində qaldı bir xeyli bu iz, 
              Atasız özünü saydı köməksiz. 
              Lənətlər oxudu Hasan paşaya, 
              Qəlbinin atəşi qalxdı düz aya. 
              Novruz el bayramı yaxınlaşırdı, 
              Qisasın almağa hazırlaşırdı. 
              Elə ki, yetişdi bayram məqamı, 
              Hər yerdən meydana axışdı hamı. 
              Kimisi bacadan papaq atardı, 
              Kimisi meydanda qurşaq tutardı. 
              Kimisi yumurta döyüşdürərdi, 
              Kimisi şallaqla ilişdirərdi. 
              Kimisi cıdıra at çıxarardı, 
              Kimisi həvəslə durub baxardı. 
              Kimisi küsmüşsə tez barışardı, 
              Kimisi həvəslə sözlər qoşardı. 
              Kimisi xoruzla açardı meydan, 
              Kimisi verərdi pay fındıq, qozdan. 
              Kimisi küçədə qalayıb tonqal, 
              Kimisi qapıdan tullayardı şal.  
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             Dünyada yoxuydu belə bir bayram, 
             Şənlikdən geridə qala bir adam. 
             Böyüyün, kiçiyin öz oynu vardı, 
             Şənliyə büs-bütün el qatılardı. 
             Əcəm millətinin dini azəri,      
             Bayram tonqalının olmaz bənzəri. 
             Bu bayrama bənzər bayram cahanda, 
             Hələ olmamışdır belə bir yanda. 
             Şənlikdə tək idi Novruz bayramı, 
             Bütün bu dünyada bilir ki, hamı.      
             İndi də axtarsan bütün cahanı, 
             Novruz bayramına axı tay hanı. 
 
                           *     *     * 
            Bu bayram məxsusdur əcəm xalqına, 
            Farslar uzatmasın əlini ona. 
            Farslar nə istəyir bilmirəm bizdən? 
            Əlləri üzülmür tariximizdən. 
            İran tarixini özəlləşdirir, 
            Əcəm millətindən hey əkişdirir. 
            Əcəmə məxsusdur İran torpağı, 
            Bu subuta yetər bir səhər çağı. 
            Dinləyin, arayın, yaxşı baxın siz, 
            Tarixin süzgəci süzür tər-təmiz. 
            Sən gəlib bir yerdə olanda qonaq, 
            Ermənitək soxma o yerə barmaq. 
            Ermənitək demə mənimdi torpaq, 
            Yalanın açılar qalarsan axmaq. 
            Bənzəsən erməni kimi axmağa, 
            Onda sənin qalar adın qurbağa. 
            Bayramın gur çağı başlayan zaman, 
            Rövşən də Qıratla gəldi bu yandan. 
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            Novruz bayramına gələn atlılar, 
            Cıdır meydanına toplaşırdılar. 
            Hamı gözləyirdi Hasan paşanı, 
            Əsgərlər kəsmişdir gəlib dörd yanı. 
            Başında əyanlar elə ki, bir vaxt, 
            Yerində əyləşdi gəlib tacı-taxt.   
            Elə ki, yürüşə verildi qərar, 
            Meydanda düzləndi gələn atlılar. 
            Rövşən də Qıratla cərgədə durdu, 
            Yürüş təbilini təbilçi vurdu. 
            Qırat sürət alıb ox kimi süzdü, 
            Yox oldu bir anda qəlbləri üzdü. 
            O, gedib qayıtdı xəyala bənzər, 
            Belə bir sürəti görməmiş bəşər. 
            Cıdır yürüşünün adəti vardı, 
            Qalib, paşasından ənam alardı. 
            Odur ki, yürüşdə qalib gələr kən, 
            Tacidar önündə dayandı Rövşən. 
            Paşa vəzirinə söylədi :-Hələ, 
            Mən at görməmişəm ömrümdə belə. 
            Bu kimdir nəçidir eylə sən izah, 
            Atı haradandır et məni agah? 
            Vəzir dedi:--Adı oğlanın Rövşən, 
            Atası mehtəri kor etmisən sən. 
            Xəbərdar deyiləm at barəsində, 
            Məlumat olmamış bu işdə məndə. 
            Bir kisə götürüb paşa qızıldan, 
            Rövşənin üstünə tullayan zaman. 
            Rövşən əl atmayıb yerində qaldı, 
            Kisəni tutmayıb torpağa saldı. 
            Paşa anladı ki, məqsədi başqa, 
            Önündə Rövşəni saydı qarışqa.   
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            Qəzəbin gizlədib tutdu suala, 
            Dedi:--Atı hardan almısan bala? 
            Rövşən cavabında dedi:--Ey paşa, 
            Çətin ki, sən məni düşəsən başa. 
            Sənə canla-başla qulluq edəni, 
            Hətta yolunda da  qurban gedəni. 
            Eşidib dinləyə bilmədinsə sən, 
            Etdinsə gözündən bir düşünmədən. 
            Mənimtək uşağı hansı ağılla, 
            Anlayıb qoyasan işləri yola. 
            Bu at o atdır ki, töhvə xotkara, 
            Vermək istəyirdi sizintək kora. 
            İndi qalmayacaq daş üstə daşın, 
            Mənə xələtin yox lazım küt başın. 
            Gəlmişəm almağa mən qisasımı, 
            Çıxardıb gedəcəm burda yasımı. 
            Sənin bayramını boyayıb qana, 
            Qanını səpəcəm bütün cahana. 
            Camaat meydanda qorxuya düşdü, 
            Anlayan olmadı bu necə işdi. 
            Ki Hasan paşaya baş əyir hər yan, 
            Bir kor oğlu ona oxuyur meydan. 
            Camaat maraqla büküb boynunu, 
            Meydanda gözlədi işin sonunu. 
            Paşa baxdı Rövşən önündə təkdi, 
            Əsgərə güvənib qəh-qəhə çəkdi. 
            Dedi:-Ay camaat bir korun oğlu, 
            Girib meydanıma azıbdır yolu. 
            Görün kim danışır önümdə dik-dik, 
            Ölmədik-itmədik bu günü gördük. 
            Bayramda olmamış hələ qalmaqal, 
            Əmr etdi tutulsun kor oğlu dərhal. 
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            Paşanı qoruyan bir dəstə əsgər, 
            Rövşənin üstünə cumdular bir nər.                         
            Qılınc qaldırmadı belə əsgərə, 
            Qəzəblə o çəkdi bir dəli nərə. 
            Nərədən əsgərlər huşun itirdi, 
            Meydanda camaatı dəhşət götürdü. 
            Qaçmaq istəyəndə köməksiz paşa, 
            Qoç kimi yüyürdü Rövşən birbaşa. 
            Paşanın quş kimi üstünü aldı, 
            Başını bədəndən torpağa saldı. 
            Qıratın üstündə yel kimi getdi, 
            Xəyaltək gözlərdən bir anda itdi. 
            Axtarış başlandı yeridi ordu, 
            Tapmadı Rövşənin saldığı yurdu. 
            Kor-peşman əsgərlər geriyə döndü, 
            Saraya kor oğlu qorxunc göründü. 
            Rövşənin igidlik, qoçluq havası, 
            Ölkəyə yayıldı səsi-sədası. 
            Rövşəni sevərək əcəm milləti, 
            Hər yerdə olardı sözü-söhbəti. 
            Bütün məclislərdə bu aslan hünər, 
            Aşıqlar dilində olmuşdur əzbər. 
            Söhbət açardılar igidliyindən, 
            Onun mərdliyindən, gözəlliyindən. 
            Koroğlu olmuşdur Rövşənin adı, 
            Belə çağırardı əcəm camaatı. 
            İgidinə qarşı xalqda olan dəb, 
            Eşidib xoş gəldi Rövşənə ləqəb. 
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     KOROĞLUNUN  DİVLƏRİ  YER 
              ÜZÜNDƏN  SİLMƏSİ 
 
           Elə ki, Koroğlu aldı qisasın, 
           Eşitdi xalqından ləqəb sədasın. 
           Yasından çıxaraq oldu çox rahat, 
           O gündən başladı yeni bir həyat. 
           Koroğlu Qırata minib bir gecə, 
           Gəlib Çənlibelə girdi gizlicə.   
           Həmən gün seyrəlib çəkilmişdi çən, 
           Çəkilən günü də olurdu hərdən. 
           Üz tutub getdikcə dərinliklərə, 
           Hərdən dayanardı yolda bir kərə. 
           Baxıb vahiməli dərə-təpəyə, 
           Bürünmüş qorxulu qara örpəyə.* 
           Bir xeyli dalardı o, xəyallara, 
           Diqqət yetirərdi qorxunc yollara. 
           Ət ürpədən yerlər olsa da belə, 
           Dönməyib alırdı özünü ələ. 
           Qırat da duyurdu qorxu hissini, 
           Sakitcə gedirdi boğub səsini. 
           Gah dayanıb, gah da yola düzəldi, 
           Təpələr qoynunda bir düzə gəldi. 
           Alovlu bir tonqal gördü uzaqdan, 
           Yanaşıb izlədi onu qıraqdan. 
           Gördü ki,hündür boy eybəcər divlər, 
           Əyləşib sakitcə üzlərində  şər. 
           Tonqalda asılıb bir neçə qazan, 
           Qazanlar pıqqa-pıq verirlər əzan. 
           Onlar hazırlaşır şam yeməyinə, 
           Gizləndi düşməsin div kələyinə. 
           Gördü ki, o yerdə bir mağara var, 
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           Bildi ki, gecələr orda yatırlar. 
           Nəhəng gərdənləri, qolları uzun, 
           Gördü başlarında kicik buynuzun. 
           Üzləri qap-qara tükünə bənzər, 
           Sanki camalına çəkilmiş zəhər. 
           Divlərin səsində vardı nərilti, 
           Pəncədə dırnağı qılıncdan iti. 
           Şam edib başların yerə atdılar, 
           Bir dərin yuxuya gedib, yatdılar. 
           Kimi mağarada, kimi də çöldə, 
           Şellənib qaldılar toppuzu əldə. 
           Koroğlu bilirdi divlər yatanda, 
           Çox dərin yuxuya gedir bu anda.  
           Qıratın üstündə o aslan ürək, 
           Divlərin önündə gəlib durdu tək. 
           Yığıb toppuzları tonqala atdı, 
           Misri qılıncını qından çıxartdı. 
           Çəkinib-qorxmadan başladı hərbə, 
           Hər başa vurduqca o, bircə zərbə. 
           Kökündən başları üzüb atırdı, 
           Divləri durmadan qırıb-çatırdı. 
           Bir xeyli qırınca tutdular xəbər, 
           Nərləyib qalxaraq olub səfərbər. 
           Hücuma keçdilər başları qalın, 
           Nərləyə-nərləyə əlləri yalın. 
           Qıratın üstündə igid  Koroğlu, 
           Belə bir hücumdan çaşmadı ağlı. 
           Çöldə mağaranın ağzında durdu, 
           Çıxanın boynunu qılıncla vurdu. 
           Qırat da edərdi köməklik ona, 
           Divlərin başını salıb ağzına. 
           Gəmirib öldürüb atardı yerə, 
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          Qoymazdı birini o həndəvərə. 
          Divlər güman etdi gəlibdi Rüstəm, 
          Titrəyib əsdilər qorxudan bu dəm. 
          Gördülər gücləri çatmayır ona, 
          Hücuma keçməyi vurdular sona. 
          Dedilər:-Sonumuz çatıbdır artıq, 
          Bir dəstə qalmışıq tamam qırıldıq. 
          Bir tədbir görməsək düşünüb dərhal, 
          Divlərdən qalanmaz yer üzündə xal. 
          Qılıncı ülgücdür, bu zalım oğlu, 
          Birinci zərbədə üzür əl-qolu. 
          Qərara gəldilər çıxmayaq çölə, 
          Mağara içində gizlənək hələ. 
          Yatmağa gedəndə o bəni adam, 
          Çən gəlib dörd yanı bürüyəndə tam. 
          Tez çıxıb qaçarıq dərə-təpəyə, 
          Ümüd gətirərik biz ağ örpəyə. 
          Yəqin ki, bu gələn Rüstəmdir ancaq,   
          Bura başqa biri basanmaz ayaq. 
          Odur ki, bir böyük qaya aldılar, 
          Qapının ağzına onu saldılar. 
          Koroğlu gözlədi səhərə qədər, 
          Mağara ağzını açmadı divlər. 
          Gördü ki, gözünü aparır yuxu, 
          Üstünü alanda onun bu qorxu. 
          Yatanda gedirdi div yuxusuna, 
          Divlərdən bir xəta gəlməsin ona. 
          Odur ki, yurduna geriyə döndü, 
          Sonradan bitirrəm işi, düşündü. 
          Elə ki, Koroğlu yurduna çatdı, 
          Yorğunluqdan üç gün, üç gecə yatdı. 
          Bir səhər duraraq atını mindi, 
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           Yaraqlı-yasaqlı libas geyindi.                
           Atını çaparaq yola düzəldi, 
           Duman-çən yurdunun qoynuna gəldi. 
           Çəndən görünmürdü belə dörd yanı, 
           Yenə də axtardı o, mağaranı. 
           Gedib mağaranı tapan bir zaman, 
           Ağzını açılmış gördü sər aslan. 
           Baş çəkdi Qıratla təpəyə, dağa, 
           Başladı divləri o, axtarmağa.    
           Bilirdi divlərdən biri qalsa sağ, 
           Hər yerdə insana çəkəcəkdi dağ. 
           Dünyanın işini bu igid, bu mərd, 
           Edərdi həmışə ürəyində dərd.  
           Bu idi ən əvvəl onun adəti, 
           Düşünərdi hər vaxt bəşəriyyəti. 
           Sən demə sağ qalan qardaşlar imiş, 
           Bir-birindən ayrı onlar gəzməzmiş. 
           Onların çatırdı sayı yeddiyə, 
           Dünyadan silinib getməsin deyə. 
           Bir-birindən ayrı çıxmayıb yola, 
           O gündən verdilər gedib dal-dala. 
           Üzündən-gözündən tökülən zəhər, 
           Əməlləri qara üzündən betər. 
           İstərdilər birgə verib əl-ələ, 
           Bir gün Koroğluya qursunlar tələ. 
           Qisasın alsınlar hey deşə-deşə, 
           Öldürüb ətini çəksinlər şişə. 
           Belə bir xəyalla dolanan zaman, 
           Onlar rastlaşdılar dərədə bu an. 
           Divlər görən kimi keçdi yürüşə,  
           Koroğlunu tutub çəksinlər dişə. 
           Arada başladı şiddətli döyüş, 
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          Qıcandı qırıldı ağızlarda diş. 
          Koroğlu hansının üstün alırdı, 
          Qolunu, qılçını üzüb salırdı. 
          Misri itiliyi, qolların gücü, 
          Geridə qoymuşdur sanki ülgücü. 
          Önündə hər şeyi aciz sayırdı,  
          Dəydiyi yerləri paralayırdı. 
          Qıratın cəldliyi, çevikliyindən, 
          Sahibinə qəlbən sadiqliyindən.   
          Meydanda divlərə vermirdi aman, 
          Qoymurdu Koroğlu çəksin bir ziyan. 
          Döyüş meydanında xeyli töküb tər, 
          Qalib gələ bilmir görəndə divlər. 
          Qılınc yarasından qanları axır, 
          Koroğlu şimşəktək dörd yana çaxır. 
          Kəsılıb torpağa düşmüş qolları, 
          Görəndə alırdı qəzəb onları. 
          Əl atıb sal qaya qopardırdılar, 
          Koroğlunun üstə hey atırdılar. 
          Qayalı daşları ülgüctək qılınc, 
          Havada edirdi vurub xınca-mınc.   
          Qırat sürət alıb dövrə vururdu, 
          Divləri çaşdırıb tələ qururdu. 
          Koroğlu atından fürsət alırdı, 
          Divlərin başını bir-bir salırdı. 
          Koroğlu nərəsi, div nəriltisi, 
         Yeri titrədirdi nəhənglər səsi. 
          Nəhənglər meydanda xeyli döyüşdü, 
          Altı divin başı torpağa düşdü. 
          Sonuncu divlərdən, sonuncu qardaş, 
          Quyruğunu ələ vermirdi birbaş. 
          O, da çox əlləşib tələyə düşdü, 
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            Qıratın təpiyi ona ilişdi. 
            Divin düz alnından elə nalladı, 
            Qayadan aşağı dərhal tulladı. 
            Dünyadan silindi elə ki, bu şər, 
            Rahat nəfəs aldı o gündən bəşər. 
            Dünyada sonuncu div qəbiləsi, 
            Koroğlu əliylə batdı nəfəsi. 
            Üfunət almasın deyə dövranı, 
            Meyiddən tər-təmiz etdi dörd yanı. 
            Yığıb bir dərəyə tulladı erkən, 
            Hansı ki, o yerdə olmur duman-çən. 
            Meyidlər yem oldu qurd-quş-quzğuna, 
            Üfunət vermədi zərər dövrana. 
            Karvanlar keçəndə tutdular xəbər, 
            Ki Koroğlu adlı cavan bir nəfər. 
            Çənlibeli etmiş divlərdən azad, 
            O yerdə qurmuşdur özünə həyat. 
            Karvanlar olunca işdən xəbərdar, 
            Getdiyi yerlərdə çəkdilər havar. 
            Tərifləyib onu, həm də Qıratı, 
            Dünyaya yaydılar bu əhvalatı. 
            Ağıla sığmadı belə igidlik, 
            İgidlər yanında doğulmuşdur ilk.    
 
   KOROĞLUNUN  DƏLİ  HƏSƏNLƏ 
                  RASTLAŞMASI 
 
           Elə ki, divlərdən eyləyib azad, 
           Çənlibeldə qurdu Koroğlu həyat. 
           Dolandı yurdunun həndəvərinə, 
           Gəzib bələd oldu hər bir yerinə. 
           Rahat yaşayışı nəzərə aldı, 
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         Kəm-kəsir yerləri qaydaya saldı. 
         Yüz putluq daşları qaldırdı yerdən, 
         Tulladı aşağı qaya-dərədən. 
         Hər küncü-bucağı gedib izlədi, 
         Yolları daşlardan həm təmizlədi. 
         Zəhmətə qatlaşdı bir xeyli müddət, 
         Çənlibel bənzədi gülə nəhayət. 
         Yurd azad olunca div tapdağından, 
         Başladı o gündən yeni bir dövran. 
         Rahat nəfəs aldı bütün dağ-dərə, 
         Çənlibel büründü çəmənliklərə. 
         Torpağı qanlardan yağışlar yudu, 
         Cənnətə bənzədi Koroğlu yurdu. 
         Səliqə-səhmandan olunca azad, 
         Başladı sürməyə  rahat bir həyat. 
         Bir gün qoç Koroğlu Qıratı mindi, 
         Çənlibeldən çıxıb aşağı yendi. 
         Ki karvan yolunda gəzib dolansın, 
         Pul verib onlardan çörək-zad alsın. 
         Karvan yollarında dolanan zaman, 
         Döngədə pusqudan çıxdı bir oğlan. 
         Yolunu kəsərək qoç Koroğlunun, 
         Atını istəyib çıxartdı oyun. 
         Söylədi:--Nəçisən, nə cürətlə sən, 
         Haraya gedirsən keçib bu yerdən? 
         Quşlar qanad salar adım gələndə, 
         Qorxudan hərlənməz bu yerdə bəndə. 
         Əgər ki, atını könüllü versən, 
         Rəhmimə gələrsən onda bil ki, sən. 
         Yoluna salamat edərsən davam, 
         Buradan keçməkdə olmusan avam. 
         Qır rəngli olsa da atın  çox gözəl, 
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         Qürurlu görünür deyildir tənbəl. 
         Sakitcə atından sən aşağı düş, 
         Fikrim dəyişməmiş tez burdan sürüş. 
         Saxladığın üçün belə gözəl at, 
         Əvəzində sənə verərəm həyat.        
         Koroğlu gördü ki, atası deyən,                  
         Oğlana oxşayır nişanə həmən. 
         Qürurlu, həm qorxmaz sanki bir aslan, 
         Beləsini tək-tək doğur bu dövran. 
         Onu öldürməyə heyifi gəldi, 
         Öldürmək hər zaman çox pis əməldi. 
         Bir addım basaraq geriyə ayaq, 
         Onunla mülayim danışdı ancaq. 
         Məqsədi bu oldu onu ram etmək, 
         Yanında saxlayıb yola gətirmək. 
         Odur ki, söylədi:--Ey igid adam, 
         Atımı verməyə sənə razıyam. 
         Bu şərtlə mənimlə gələsən mərcə, 
         Girəsən döyüşə burada öncə. 
         Mənim kürəyimi sən yerə vursan, 
         Onda istəyini məndən alarsan. 
         Bu mərcdə olarsa mənimki meydan, 
         Əlini çəkməli qaçaqçılıqdan. 
         Bu şərtə razılıq verdi hər biri, 
         Düşüb bərkitdilər qurşaq-kəməri. 
         Əl atıb qurşağa çox əlləşdilər, 
         Söyüşüb, dartışıb, həm dilləşdilər. 
         Koroğlu rəqibə toxunmayırdı, 
         Uşaqtək onunla hey oynayırdı. 
         Arzusu olsaydı yerdən alardı, 
         Bir anda məhv edib daşa çalardı. 
         Qəlbinə girməyə məqsədi vardı, 
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           Güləşin sonunu hey uzadardı. 
           Güləş davam etdi bir xeyli müddət, 
           Meydanda çəkdilər küllücə zəhmət. 
           İlantək torpaqda çox süründülər, 
           Hellənib həm toza hey büründülər. 
           Toz basıb tanınmaz onlar göründü, 
           Hər biri qap-qara zənciyə döndü. 
           Əl atıb güləşdə vuranda döngə, 
           Cəldlikdə oxşardı Həsən pələngə. 
           Həm çevik, həm fəndi, sürəti onun, 
           Xoşuna gələrdi qoç Koroğlunun. 
           Görəndə ki, cin kimi oğlandı bu, 
           Qaçaq düşmüş gözəl bir insandı bu. 
           Meydanda döyüşü çatdırıb sona, 
           Kiçik bir təkanla toxundu ona. 
           Bir anın içində torpağa sərdi, 
           Bağlayıb əl-qolun nəfəsin dərdi. 
           Koroğlu özünü verəndə nişan, 
           Dəli Həsən bu vaxt şad oldu candan. 
           Dedi:--Eşitmişəm sənin sədanı, 
           Dünyada sənintək bir igid hanı? 
           Əgər ki, rəhm edib sən öldürməsən, 
           Dost olub duraram qulluğunda mən. 
           Bu işi özümə sayaram şərəf, 
           Hər yerdə olaram mən sənə tərəf. 
           Koroğlu şad olub verdi razılıq, 
           Məqsədi üzünə gülmüşdür artıq. 
           Qalxaraq Həsənin qolların açdı, 
           Qol-boyun olaraq qəlbinə saçdı. 
           Şadlanıb əl vurub, həm gülüşdülər, 
           Atlanıb yurduna yola düşdülər. 
           Çənlibel xoş gəldi dəli Həsənə, 
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            Həyat adətinə yönəldi yenə. 
            Birlikdə ov edib yeyib içdilər, 
            Mərd, düzlük yolunu onlar seçdilər. 
 
   PƏHLƏVANLARIN  KOROĞLUNUN  
             BAŞINA  TOPLANMASI                
   
           Həsənin sədası düşdü dillərə, 
           Əcəmdə yayıldı eldən-ellərə. 
           Ki Koroğlu sevir pəhləvanları, 
           Özünə götürür əsgər onları. 
           Sədanı eşidib əcəm milləti, 
           Əlindən vermədi belə fürsəti. 
           Daşları çapanlar, tup dağıdanlar, 
           Düşmənin başına  od yağıdanlar. 
           Külünglə torpağın köksün yaranlar, 
           Toppuzla zərbədə kürüz qıranlar. 
           Oxları hədəfə sərras atanlar, 
           Qolları burulmaz qılınc tutanlar. 
           At minib yarağın alaraq ələ, 
           Üz tutub gedirdi düz Çənlibelə. 
           Koroğlu önündə keçən sınaqdan, 
           Döyüş meydanında içən bulaqdan. 
           Qalardı alqışla o, Çənlibeldə, 
           Ad-sanı, hörməti olardı eldə. 
           Onun məktəbindən keçən igidlər, 
           Mərdlik yollarında tökərdilər tər. 
           Yollarda karvana toxunmazdılar, 
           Ölkədə kələkbaz oxunmazdılar. 
           Dayaq durardılar yolda qalana, 
           Dağları dolaşıb yolun azana. 
           Hər kəsin haqqını qoruyardılar, 
 
                                48 



          Zalımın gözünü tez oyardılar. 
          Hər kəsin yolunda ölənə qədər, 
          Qorxub çəkinmədən döyüşərdilər. 
          Hamı bilirdi ki, belədir onlar, 
          Düzlüyə, mərdliyə kölədir onlar. 
          Koroğlu eşidib belə xoş səda, 
          Şad əhval olardı həyatda o, da.  
          Koroğlu onlarla çox öyünərdi, 
          İgid dəlilərim hər vaxt deyərdi. 
          Sayları qalxmışdır çox yüksəkliyə, 
         Yeddi min yeddi yüz yetmiş yeddiyə. 
          Hər biri pəhləvan, hər biri qorxmaz, 
          Hər biri xeyirxah, həm də mərd avaz. 
          Bu qədər pəhləvan dursaydı, dərhal, 
          Dünyanı büs-bütün edərdi işğal. 
          Koroğlu mərdliyi bu ağır yükə, 
          Yol verə bilməzdi nahaq qan tökə. 
          Çün mərdlik dərsini atadan almış, 
          Öz kökü üstündə ot bitib qalmış. 
 
 
         KOROĞLUNUN  NİGAR 
         XANIMI  QAÇIRTMASI 
 
           Koroğlu hər işdən olunca rahat, 
           Nədənsə qəlbini gördü narahat. 
           Çənlibel gül-çiçək könlünə yatmır, 
           Bu yerin bir şeyi nədənsə çatmır. 
           Fikrini söylədi dəli Həsənə, 
           Həm cavab istədi vurmayıb çənə. 
           Mən bilirəm---Həsən dedi---nə çatmır, 
           Bu qədər uğurlar qəlbinə yatmır. 
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           Nə qədər zirvəyə yüksəlsən də sən, 
           Axırda sevgiyə baş əyəcəksən. 
           Dünyada sevgidir ən böyük zirvə, 
           Xoşbəxtlik yolunda açılan lövhə. 
           Çənlibelin yoxdur pərvanələri,      
           Həm ilahələri, həm dürdanələri. 
           Odur ki, qəlbini sıxır xoş həyat, 
           Hər yerdə hər zaman edir narahat.     
           Bir yurdda olmasa nazənilərdən, 
           Gələnməz ömürlük şənlik o yerdən. 
           Kişi ciddi olur, qadın isə şən, 
           Bu incə işləri gərək biləsən. 
           Yoxsa fələk çəkər bir qapaz sənə, 
           Sən çıxa bilməzsən salsa çərxinə. 
           Evlənmək istəyib gəlsən qərara, 
           Qəlbini açarsan subay qızlara. 
           Dul qadın könlünü vermişdir əvvəl,  
           Belə işdə başın çəkər çox əngəl. 
           Oğlan könül verməz, qızlarsa sevməz, 
           Belədir haranı gəzirsənsə gəz. 
           Qızlar könül verər oğlanlar sevər, 
           Qəlb ilki unutmaz ölənə qədər. 
           Odur ki, sən dula göstərmə maraq, 
           Qadın könül verir bir dəfə ancaq. 
           İkinci ər ilə o gün keçirdir, 
           Həyatın suyunu ona içirdir. 
           O, qəlbdən bağlanmır ona heç zaman, 
           Məqamda getməyir yolunda qurban. 
           Sevəndə sevginən sən subay qızı, 
           Ömrünü bəzəsin onun avazı. 
           Koroğlu söylədi:--Afərin sənə, 
           Afərin həm də ki, bu fəlsəfənə. 
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             Bu işdə oluram səninlə razı, 
             Sevmişəm həyatda bir subay qızı. 
             Bir bülbül avazdır dünya gözəli, 
             Hər kəsin bu qaba çatanmaz əli. 
             O, Nigar xanımdır xotkarın qızı,   
             Bəxtimə yazılmış mənim  bu yazı. 
             Hələ görməmişəm o gül çöhrəni, 
             Xudadan xüsusi gələn tövhəni . 
             Deyirlər, dünyada belə şux gözəl, 
             Tək-tək doğulmuşdur, həm də xoş əməl. 
             Bu işdə ləngiyib geciksəm əgər, 
             Atası ya şaha, ya xana verər. 
             Gərək tək görməli bu işləri mən, 
             Yoxsa ki, düşərəm qızın gözündən. 
             Düşünər divlərə meydan açan kəs, 
             Bir qız qaçırtmağa qoşun çəkir bəs. 
             Odur ki, bu səhər çıxacam yola, 
             Tək səfər edəcəm mən İstanbula. 
             Sözünü qurtarıb yır-yığış etdi, 
             Səhəri Koroğlu səfərə getdi. 
             Elə ki, yetişdi gedib mənzilə, 
             Şəhəri dolandı sakitcə hələ. 
             Öyrəndi şəhərdən giriş-çıxışı, 
             Ətraf mühütünü yoxuş-yuxuşu. 
             Gecə yaxınlaşdı kiçik bir çaya, 
             Orda qonaq oldu dəyirmançıya. 
             Söhbətə başlayıb o, bala-bala, 
             Hey tutdu qocanı sorğu-suala. 
             Sarayın üstündə söz olanda bənd, 
             Qocanı qorxuya saldı belə fənd. 
             Baxdı qonağının əlamətinə, 
             Enli kürəyinə, düz qamətinə. 
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              Aslan baxışına, həm yarağına, 
              Say-saldı bir qədər dörd-qırağına.  
              Oxşatdı qonağı yada-casusa, 
              Üşütdü yerində o, susa-susa. 
              Koroğlu gördü ki, qorxubdur qoca,                    
              Üşüdüb,titrədir bədən boyunca. 
              Adını söylədi işlər düzəldi, 
              Qoca handan-hana özünə gəldi. 
              Durub Koroğlunun qucdu boynunu, 
              Belə bir təsadüf şad etdi onu. 
              Hər kəs arzulardı belə məqamı, 
              Çün onu sevirdi ölkədə hamı. 
              Koroğlu görəndə onda xoş əhval, 
              Məqsədini açıb söylədi ehmal. 
              Dəyirmançı dedi:--Xotkarın qızı, 
              Cümə günü bağda açır avazı.                
              Sabah gələcəkdir cümə günüdür, 
              Sən atın belinə ged ordan götür. 
             Onlar yatıb durdu xoruz banında, 
             Gəlib bağa girdi tez məqamında. 
             Hələ durmamışdır bağ gözətçisi, 
             Ətrafda yoxuydu bir in-cin səsi. 
             Ömrünü vururdu sona qaranlıq, 
             Havaya düşmüşdür ala-toranlıq. 
             Qıratı çəkərək xəlvət bir yerə, 
             Başladı işinə qılmağa çarə. 
             Gəzərək dolaşdı düzənlikləri, 
             Seyr etdi bir qədər çəmənlikləri. 
             Tanıdı hər çıxış, hər girişləri, 
             Süd rəngli qovanda qoynundan şəri.* 
             Koroğlu söndürüb seyr həvəsini, 
             Gizlənib gözlədi ciyarəsini. 
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            Elə ki, oyandı o böyük atəş, 
            Atəşi görüncə bəşər etdi qəşş.* 
            Hər kəs alətini asıb boynuna, 
            Səpələnib getdi yerin qoynuna. 
            Qırx qız ətrafında Nigar xanım da, 
            Gəlib bağa girdi elə bu anda. 
            Koroğlu görəndə qız darəsini, 
            Tanıdı içində öz parəsini. 
            Gördü ki, ortada gəlir bu gözəl, 
            Tapılmaz dünyada axtarsan əl-əl. 
            Ağ libası, ağ bənizi, ağ tacı, 
            Mavi gözü, şəvə kimi var saçı. 
            Pərimi, mələkmi, yoxsa ilahə, 
            Gözəllik hüsnündə qalxıbdı şahə. 
            Durna telli gözəl incə bədəndir,                      
            Onun nişanəsi Nüşabədəndir. 
            Ala gözlü bülbül kimi var səsi, 
            Koroğlu gördü ki, gözəl parəsi. 
            Qadın deylmiş bir marmalat imiş o, 
            Sanki imiş dadlı şirin yemiş o. 
            Bu aləmi görüb onu hal aldı, 
            Koroğluya belə gözəl halaldı. 
            Quruyub qalmışdır baxırdı heyran, 
            Başqa şey etmirdi onu nigaran. 
            Qırx qız ətrafında nazlı-qəmzəli, 
            Bütün gözəllərin sonu-əzəli. 
            Gəlib bağçasında gördü bir oğlan, 
            Baxıb qamətinə oldu çox heyran. 
            Aslan baxışlara uca qamətə, 
            Bir enli kürəyə düm-düz surətə. 
            Baxdıqca doymadı şax vücuduna, 
            Qəlbin guşəsində yer verdi ona. 
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             Söylədi :--Ey cavan qürurlu aslan, 
             Dünyaya tək vermiş səni bu dövran. 
             Bu surət, bu qüdrət, bu qamətlə sən, 
             Bütün gözəlləri yoldan edərsən. 
             Nə əcəb, bağçama gəlib buyurdun, 
             Sən kimsən, nəçisən, haradır yurdun? 
             Koroğlu söylədi:--Adım Koroğlu, 
             Yurdum Çənlibeldir, Alının oğlu. 
             Millətim əcəmdir, məqsədim isə, 
             Gəlmişəm qaçırdam mən səni kəsə. 
             Görüb Koroğlunu önündə Nigar, 
             Durub düşünmədən verdi son qərar. 
             Söylədi:--Sənintək bir aslanın mən, 
             Cananı olaram heç düşünmədən. 
             Atının tərkinə al əcəm oğlu, 
             Məni Çənlibelə apar Koroğlu. 
             Deyərək qolların quş kimi açdı, 
             Yarının qoynuna sevinclə qaçdı. 
             Şad olub Koroğlu daha durmadan, 
             Qıratı səslədi coşunca hər yan. 
             Görəndə xanımlar bu mənzərəni, 
             Səsləri bürüdü dağı-dərəni. 
             Koroğlu üstünə coşdu dəstələr, 
             Qılınclı-qalxanlı bir xeyli əsgər. 
             Koroğlu dəstəyə quş kimi səkdi, 
            Qıratın belində bir nərə çəkdi. 
            Əsgərlər düşdülər bir pərən-pərən, 
            Olmadı qaçana, qaçan yol verən. 
            Bir anda gözlərdən yox oldu Qırat, 
            Bu sürət əsgəri tamam qoydu mat. 
            Dəstənin başçısı cumdu saraya, 
            Xotkara söyləyib başladı vaya. 
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           Dedi ki:--İnsana bənzər əjdaha, 
           Nigarı apardı sən əl üz daha. 
           Biləndə əjdaha Koroğlu imiş, 
           Dəstə başçısını utandırdı iş. 
           Qoşunu yeritdi yollara xotkar, 
           Yelinə də çata bilmədi onlar.                  
           Bütün paşalara göndərdi xəbər, 
           Ki durub gəlsinlər ölkədə var şər.   
           Koroğlu mənzilə elə ki, yetdi, 
           Bütün dəliləri xeyli şad etdi. 
           Açdılar şəninə elə ziyafət, 
           Şahlarda olmamış belə cəsarət. 
           Məftillə göylərə fişəng atdılar, 
           Dörd yanda çil-çıraq gur yaratdılar. 
           Çənlibel bənzədi sanki  cənnətə, 
           Süfrələr büründü maddi nemətə. 
           Şərablar sel kimi camlara axdı, 
           Qəlbləri, canları atəşə yaxdı. 
           Meydanlar açıldı, qurşaq tutuldu, 
           Müxtəlif oyunlar orda quruldu. 
           Bəymə-gizir, bəndə-düşər, ənzəli, 
           Qəyşə-girmə oyunların gözəli. 
           Çal-çağır, həm də ki, aşıq nəğməsi, 
           Göylərə ucalan tütək, ney səsi. 
           Qırx gün davam edib yetişdi sona, 
           Yarlar yola düşdü öz otağına. 
           Yar, yarın qoynunda tutunca qərar, 
           O gündən yetişdi başa intizar. 
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       XOTKARIN  VƏ PAŞALARIN 
             ÇƏNLİBELƏ  YÜRÜŞÜ 
 
            Xotkarın naməsin paşalar aldı, 
            Yır-yığış eyləyib təbilin çaldı. 
            Ləngiyib, durmadan çıxdılar yola, 
            Gəlib toplaşdılar tez İstanbula. 
            Paşalar əyləşib dinlədi lal-kar, 
            Sözünə başladı sarayda xotkar. 
            Dedi:--Peydah olub bir quldur-qaçaq, 
            Qorxmadan hər yerə o basır ayaq. 
            Deyirlər adına onun Koroğlu, 
            Qoşun düzəldibdir özünə çoxlu. 
            Dünyadan silməsək onu biz əgər, 
            Tezliklə basacaq üstümüzü şər. 
            Atasın gözünə vurmuşuq yara, 
            Hər zaman basacaq bizi bu qara. 
            Etmişik biz onu yaralı aslan, 
            Qurtara bilmərik əlindən asan. 
            Onun adı olub dillərdə əzbər, 
            Başımız çəkəcək hələ çox  zərər. 
            Deyirlər yurd salıb o, Çənlibeldə, 
            Mərdlikdən hörməti çoxalıb eldə. 
            Geciksək başına xalqı toplayar, 
            Tutub dərimizi meydanda soyar. 
            Güclü dövlət qursa əcəm milləti, 
            Dünyadan silinər türkün dövləti. 
            Başına toplayıb azacıq ləşkər, 
            Gərək yer üzündən silinsin bu şər. 
            Bütün gücümüzlə birləşək gərək, 
            Çənlibelin üstə ləşkəri tökək. 
            Xotkar sona vurub sözünü bu bab, 
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           Susub paşalardan istədi cavab. 
           Xotkara dedilər:-- Sən yanılırsan, 
           Quldur-qaçaq deyil, Koroğlu aslan. 
           Hər kəsə məlumdur əzəldən bəri, 
           Quldurun, qaçağın bilinməz yeri. 
           Yeri-yurdu bəlli onun Çənlibel, 
           Həm də ki, çox sevir onu bütün el. 
           Odur ki, görməli biz ciddi tədbir, 
           Arada olmalı intizam dəmir. 
           Bizlərin içində var onun xofu, 
           Divləri dünyadan o, silmiş axı.  
           Görə bilmədiyi ordu bir işi, 
           Tək başına etmiş o bu yürüşü. 
           Bunları nəzərə almalıyıq biz, 
           Oyuna düşərik yoxsa özümüz. 
           Davaya razılıq verdi paşalar, 
           Hər kəs imzaladı bir möhkəm qərar.  
           Paşalar gedərək gətirdi ləşkər, 
           Hansı ki, önündə diz şökər bəşər. 
           Elə ki, yığıldı dağ İstanbula, 
           Dağ kimi tərpənib düşdülər yola. 
           Dağ kimi ordunu görüncə xotkar, 
           Dağ kimi verirdi önündə qərar. 
           Bu xəbər çatınca dəyirmançıya, 
           At minib demədən daha dağ-qaya. 
           Günlərlə yol gedib durmadan belə, 
           Özünü yetirdi tez Çənlibelə. 
           Koroğlu olunca işlərdən agah, 
           Çənlibeldə qurdu pusqu, qərargah. 
           Düratını verdı dəli Həsənə, 
           Meydanda yağıya gərsin gur sinə. 
           Yüksəyə çıxartdı ox atanları, 
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           Dəstələrə böldü pəhləvanları. 
           Dedi:--Üstümüzə gəlir ki, bir dağ, 
           Düz yerdə əlindən çıxanmarıq sağ. 
           Döyüşü aparın çənin içində, 
           Mən hər vaxt olacam sizlərdən öndə. 
           Bu yolla çalacaq Çənlibel zəfər, 
           Məğlubdur, olsa da düşmən səfərbər. 
           Döyüş görməmişlər dumanda-çəndə, 
           Ordunu salarıq bu yerdə bəndə. 
           Düşmənə elə bir turp əkərik biz, 
           Ömürlük dünyadan silinməz bu iz. 
           Koroğlu sözünü vurantək sona, 
           Gözətçilər qoydu dərhal dörd yana. 
           İşini qurtardı görüb tər-təmiz, 
           Xotkarı gözlədi durub səbirsiz. 
           Elə ki, açıldı üzə bir səhər, 
           Gözətçilər verdi düşməndən xəbər. 
           Elə ki, təbilin səsi ucaldı, 
           Dəstələr özünü səhmana saldı. 
           Pusquda, həm öndə işini qurdu, 
           Cəbhənin xəttində nizamla durdu. 
           Döyüşü gözlədi səbirsiz hər an, 
          Yeddi min pəhləvan, qanı qaynayan. 
          Çənlibelin hüsnü həmən gün yenə,  
          Büründü ağ-appaq sıx duman-çənə. 
          Xotkar gəlib çatdı Ağrı dağına, 
          Dağ qoynunu açdı, dağ qonağına. 
          Günlərlə yol gələn piyada ordu, 
          Dincəlmək fikriylə o yerdə durdu. 
          Dəryatək çalxanıb ləpələndilər, 
          Ağrının döşünə səpələndilər. 
          Xotkar bir təpənin üstünə çıxdı, 
 
                                58 



            Durub Çənlibelə bir xeyli baxdı. 
            Dumanlı hüsnünə edib tamaşa, 
            Ordunu yeritdi ora birbaşa.   
            Güvəndi dağ kimi böyük orduya, 
            Pusqunu-musqunu almadı saya. 
            Koroğlu Qıratın belinə qalxdı, 
            Düşmənin üstünə dumanda çaxdı. 
            Taptadı Qıratın ayağı altda, 
            On minini sərdi yerə saatda. 
            Pusquya hey düşdü nabələd ordu, 
            Dəlilər düşməni qırdı, nə qırdı. 
            Dərələr döndülər qan çanağına, 
            Qandan xına qoydu yer barmağına. 
            Koroğlu çəkəndə dumanda nərə, 
            Pərən-pərən olub hərə bir yerə. 
            Bir-birindən ayrı düşərdi bölük, 
            Dəlilər qırardı düşməni çevik. 
            Dəyəndə od tökən misri bir şeyə, 
            Dumanda bənzərdi çaxan şimşəyə. 
            Qorxuya salardı düşməni bu hal, 
            Astaca qoyardı üstünə ehmal. 
            Koroğlu nərəsi, Qırat sürəti, 
            Misrinin şimşəyə bənzər haləti. 
            Dağ kimi ordunu salmışdı çaş-baş, 
            Qoymurdu önündə açmağa göz-qaş. 
            Orduya cumurdu bir aslan kimi, 
            Qırırdı yenilməz pəhləvan kimi. 
            Misri qılıncını vuranda birdən, 
            Torpağa düşürdü on-onbeş bədən. 
            Qıratın ayağı dəydiyi əsgər, 
            Səmada uçurdu bir quşa bənzər. 
            Önündə ordunu ot sayırdı o, 
 
                                 59 



            Sanki bir tarlanı şumlayırdı o.   
            Dəlilər qıy vurub at oynadırdı, 
            Düşmən bölük-bölük yerə yatırdı. 
            Edirdi yorulmaz, qorxmaz hücumlar, 
            Aslana bənzəyən hey cum-ha-cumlar. 
            Qurd kimi pusqudan sıçrayırdılar, 
            Düşmənin üstünə od saçırdılar. 
            Baş itirmiş ordu qaza basardı, 
            Qaçıb bölük-bölük çəndə azardı. 
            Yol tapa bilməzdi çəndən çıxmağa, 
            Üz tutub gedərdi dərəyə-dağa. 
            Dəlilər aslantək çıxardı yola, 
            Bənzərdi şığıyan məğrur qartala. 
            Qurd oynutək onlar pusqu qurardı, 
            Düşmənləri dəstə-dəstə qırardı. 
            Elə ki, vaxt gəlib çatdı nahara, 
            Hələ almamışdır dəlilər yara. 
            Hətta olmamışdır həlak bir nəfər, 
            Düşməndən qırsa da yüz minə qədər. 
            Xotkarın başında bəylər, paşalar, 
            Bir bölük əsgərlə üzdən haşalar. 
            Durub Çənlibeldən kənar bir qədər, 
            Axır nəticəni gözləyirdilər. 
            Davadan bir xəbər hələ tutmayan, 
            Baxırdı dörd yana xotkar nigaran. 
            Bu vaxt Çənlibeldən bir neçə əsgər, 
            Çıxaraq yüyürdü xotkara qədər. 
            Dedilər:--Hər kəsin bağrı yarıldı, 
            Yüz minlik ordunuz tamam qırıldı. 
            Qıratı özündən betər Koroğlu, 
            Məğlub olunmazdır bu zalım oğlu. 
            Siz qaçın dönməyin geri bir daha, 
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           O, insan yox əjdahadır, əjdaha. 
           Bu sözdən xotkarın dili qurudu, 
           Paşalar başında tərk etdi yurdu. 
           Koroğlu Nigarın xatirəsinə, 
           Xotkarın kəsmədi başın tərsinə. 
           Təqib eləmədi əməli sadiq, 
           Koroğlu mərdliyi olundu təsdiq. 
           Xotkar onu saydı ən böyük rəqib, 
           Anladı nə üçün etmədi təqib. 
           Qızından əl üzüb daha çar-naçar, 
           İstanbula rəvan oldu lali-kar. 
           Xotkarın məğlubu düşdü ellərə, 
           Bir-birinə dəydi bütün dağ-dərə. 
           Həm çənli, dumanlı o qərargaha, 
           Tapılmadı qoşun çəkən bir daha. 
           Koroğlunun adı  dünyanı gəzdi, 
           Paşalar eşitcək qəlbini üzdü. 
           Çənlibel edildi bəladan uzaq, 
           Qorxudan dəymədi ora yad ayaq. 
           Bir sakit həyata qərq oldu ki, yurd, 
           Durub şıllaq atdı quzularla qurd. 
           Aylarla, illərlə sürdü dinc həyat, 
           Güllərlə çiçəklər açdı qol-qanad. 
         
   KOROĞLUNUN KARVANLARDAN 
                      TÖCÜ  ALMASI 
 
            Koroğlu çatmışdır qırx yaşa artıq, 
            Qəm-qüssə içində batırdı yazıq. 
            Taleyi həyatda yar olmamaışdır, 
            Arvadı uşağa heç qalmamışdır. 
            Bir dənə arzusu qalmışdır, övlad,   
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             Onu da vermirdi bu fani həyat. 
             Kökəlib olmuşdur bığlı-büsatdı, 
             Burma bığ qoyardı sanki heratdı. 
             Yeddi pay yeyərdi bir oturumda, 
             Bir sənək içərdi suyu durumda. 
             Nigarla qursa da xeyli xoş büsat, 
             Onu şad etmirdi övladsız həyat. 
             Sakit həyat görüb Koroğlu yurdda, 
             Töcülər almağa başladı o, da. 
             Növbəylə dəlilər yola çıxardı, 
             Keçən karvanlardan töcü yığardı. 
             Bərk gedən tacirlər həm də ki, vardı, 
             Vergilərdən boyun hey qaçırardı. 
             Dəlilər güc tətbiq etməzdi ona, 
             Koroğlu qoyardı işi yoluna. 
             Koroğlu etmişdir qəti qadağan, 
             Ki zərər çəkməsin onlardan karvan. 
             Buraxıb salmazdır dəlilər səsi, 
             Vergidən imtina edən hər kəsi. 
             Onlar Çənlibelə gələn bir zaman, 
             Xəbər verərdilər bu imtinadan. 
             Koroğlu saxlardı yadda adları, 
             Dəyməyib yoxlardı xeyli onları. 
             Malını büs-bütün bərk gedənlərin, 
             Alardı əlindən ağ edənlərin. 
             Müsadirə edib mərifətlə o,   
             Çıxarardı qərar ədalətlə o. 
             Koroğlu mülayim davrandığından, 
             Kələkbaz tacirlər qorxmazdı ondan. 
             Odur ki, vergidən yayınardılar, 
             Xeyirxah, zərərsiz çün sayardılar. 
             Koroğlu tutanda kələkbazları, 
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            Öldürməzdi malın alıb onları. 
            Odur ki, sevərdi əyri də onu, 
            Görüb bəyənərdi bu mərd yolunu. 
            Çindən uzanardı bir ipək yolu,  
            Hüsnü karvanlarla olardı dolu. 
            İrəvandan gəlib, qarsdan gedərdi, 
            Karvanlar bu yolla dövran edərdi. 
            Tacirlər bu yolla bütün  cahanı, 
            Təmin edərdilər malla hər yanı. 
            Bu yoldan gəzərdi quldurlar uzaq, 
            Koroğlu xofuydu səbəbi ancaq. 
            Odur ki, tacirlər bu yoldan rahat, 
            Keçib olmazdılar belə narahat. 
            Bir gün Koroğluya gəldi şikayət, 
            Ki peydah olubdur yolda bimürvət. 
            Bir tacir töcüdən edir imtina, 
            Biz daha doymuşuq əlindən cana. 
            Deyir, tanımıram mən Koroğlu-zad, 
            Nə belə bir sultan, nə belə bir ad. 
            Onun işlərinə özün çək əncam, 
            Sabah gəlməlidir o sırtıq adam. 
            Koroğlu bu səhər yerindən durdu, 
            Kürsünü yolların üstündə qurdu. 
            Bir azdan gördü ki, bir karvan gəlir, 
            Yükləri dağ kimi göyə yüksəlir. 
            Dayanıb gözlədi karvan yetişdi, 
            Töcü almaq üçün işə girişdi. 
            Qıratın üstündə yolu bağladı, 
            Əlini-qolunu   bir az yağladı. 
            Bu halı görəndə tez karvanbaşı, 
            Səslədi hücuma qul-qaravaşı. 
            Koroğlu şalladı gələn qulları, 
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           Boyandı al-qana karvan yolları. 
           Biri də əl-qolu aça bilmədi, 
           Karvanbaşı çıxıb qaça bilmədi. 
           Gördü ki, can əldən gedir, naillac,     
           Durub təslim oldu bu ac oğlu, ac. 
           Koroğlu görəndə işləri belə, 
           Karvanı döndərdi düz Çənlibelə. 
           Bu varlı tacirin ac, azğınlığı, 
           Koroğlunun çəkdi qəlbinə dağı. 
           Aparırdı versin onun aşını, 
           Soyub yola salsın karvanbaşını. 
           Bir daha etməsin belə bir qələt, 
           Edəndə söyləsin, Şeytana lənət. 
           Aparıb çıxartdı karvanı yurda, 
           Koroğlu toy tutdu bu boz ac qurda. 
           Tacirin pis deyib əməllərinə, 
           Verdi Çənlibelin gözəllərinə. 
           Karvanın yükləri sökülən zaman, 
           Bir aşıq tapıldı  bu vaxt sandıqdan. 
           Görəndə nəğməkar aşıq Cünundur, 
           Koroğlu söylədi:--Bu nə oyundur? 
           Tacirsə söylədi:-- Ey böyük hünər, 
           Sənin hünərinə aşiqdir bəşər. 
           Al götür əlimdən mənim nəyim var, 
           Bircə bu aşığı sən mənə qaytar. 
           Onunla coşmuşdur varım-dövlətim, 
           Onunla qalxmışdır mənim hörmətim. 
           Malımı bazarda etdikcə tərif, 
           Toplaşır başıma dörd yandan hərif. 
           Baxmadan nə yaxşı, nə də pis mala, 
           Nə gəldi alırlar xoş bir əhvala.    
           Əgər ki, Cünunu əlimdən alsan, 
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          Sən məni bir müflüs hala salarsan. 
          Koroğlu üz tutub Cünuna sarı, 
          Dedi ki:--Verginən özün qərarı. 
          Gedib, qalmağını sən Çənlibeldə, 
          Şairə toxunan yox bizim eldə. 
          Cünunsa söylədi:--Şadam qalıram, 
          Koroğlu aşığı çünki oluram. 
          Bu halda Cünunu alqışladılar, 
          Taciri qovaraq, həm daşladılar. 
 
 
      KOROĞLUNUN  TÜRKMƏN 
                     SƏFƏRİ   
 
           Dəlilər toplaşıb hər axşam çağı, 
           Olardı Cünunun məclis qonağı. 
           Həzz alıb sözündən, dastanlarından, 
           Nəğməkar aşığa olardı heyran. 
           Cünunsa görürdü belə məqamı, 
           Dinləyib sözündən həzz alır hamı. 
           Ancaq qəm içində üzür Koroğlu, 
           Qəlbini açmağa  tapanmır yolu. 
           Bu işə bir xeyli yetirdi diqqət, 
           Bir gün əyləşərək eylədi söhbət. 
           Dərdini soruşdu,nədir səbəbi, 
           Könlünü açmayır nəğməsin təbi. 
           Koroğlu gətirdi dilə övladı, 
           Ki onun qupquru qalmış həyatı. 
           Cünunsa söylədi:-- Var bunun yolu, 
           Türkməndə görmüşəm bir qəssab oğlu. 
           Onun adı Eyvaz on beş yaşında, 
           Nigar nişanəsi var göz-qaşında. 
 
                                65 



            Ağ bənizli, mavi gözlü bir oğlan, 
            Ağılda-kamalda sanki Süleyman. 
            Onu Çənlibelə sən gedib gətir, 
            Özünə oğul et qəmini bitir. 
            Bu söz Koroğlunun ağlına batdı, 
            Nigar xanımı da söhbətə qatdı. 
            Elə ki, razılıq əldə edildi, 
            Koroğlu  qalxaraq qərara gəldi. 
            Tədarük gördü ki, səhər bir qədər, 
            Əcəmdən türkmənə eyləsin səfər. 
            Əyninə zirehli libas geyindi, 
            Səfərə çıxaraq atını mindi. 
            Bir daha baxaraq o, Çənlibelə,  
            Qıratın üstündə döndü bir yelə. 
            Bir anın içində gözlərdən itdi, 
            Dağları aşaraq səfərə getdi. 
            O, gəlib çatanda Mazandarana, 
            Gördü ki, ayrılır yol iki yana. 
            Bilmədi qıssa yol hansıdır belə, 
            Aparıb çıxardar onu mənzilə. 
            Bir yolçu gəlirdi durub gözlədi, 
            Türkmənə getməyin ona söylədi. 
            Yolçu cavab verdi:--Olginən sayıq, 
            Biri üç günlükdür, biri üç aylıq. 
            Üç günlük aparır gedər-gəlməzə, 
            Üç aylıqda xəta toxunmaz sizə. 
            Koroğlu yolçuya təşəkkür etdi, 
            Üç günlük yol ilə at sürüb getdi. 
            Bir xeyli yol getdi, bir kənd göründü, 
            Bir xəbər tutmağa o yerə döndü. 
            Gələndə gördü ki, bir kiçik kənddi, 
            Erməni milləti bu yerdə bənddi. 
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           Yığılıb yeyirlər ölmüş insanı,         
           İnsanın sel kimi axır al-qanı. 
           Dartışıb qırırlar qol-qanadını, 
           Yeyirlər çiy halda içalatını. 
           Anlaya bilmədi belə bir halı, 
           Erməninin olmuş bu yol amalı. 
           Koroğlu bu haldan gəldi dəhşətə, 
           Bənzətdi onları qudurmuş itə. 
           Misri qılıncini siyirdi qından, 
           Üz tutub göylərə dedi:--Yaradan. 
           Görürsən erməni qudurub it tək, 
           Onlar yer üzündən silinsin gərək. 
           Rəiyyətə yaraq çəkməmişəm mən, 
           Şahlara qəniməm bilirsən ki, sən. 
           Erməni qalarsa dünyada əgər, 
           Gələcək nəsillər çox ziyan çəkər. 
           Erməni çoxalıb qurarsa dövlət, 
           Dünyanın son günü gələr nəhayət. 
           Düz yolda olmasa düşüncəm əgər, 
           Qurut qollarımı sən məni döndər. 
           Qılıncım kəsməsin bu küt başları, 
           Qudurmuş yırtıcı  bu it başları. 
           Kimlərə  lazımdır ölü yeyənlər, 
           Rahat nəfəs alsın qoy bizim bəşər. 
           Deyərək onların üstünü aldı, 
           Vurub başlarını torpağa saldı. 
           Qılıncdan keçirtdi bütün kəndi o, 
           Yandırıb məhv etdi bütün bəndi o. 
           Koroğlu edəndə davam yoluna, 
           Cəngəllik rast gəldi   bir zaman ona. 
           Gördü ortasından uzanır cığır, 
           Cin kimi hüsnündən vahimə yağır. 
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            Anladı səbəbin gedər-gəlməzin, 
            Görmədi bu yerdə bir insan izin. 
            Meşənin hüsnünə etdi tamaşa, 
            Süzdü kənarını o, başdan-başa. 
            Əjdər yurdu gördü hüsnündə onun, 
            Həm də ki, məskəni quleybanunun. 
            Bu yerlər düşmüşdür fələk oynuna, 
            Gələn salmalıydı kəfən boynuna. 
            Şər yuva qurmuşdur hər addım başı, 
            Qalmışdır insana həsrət dağ-daşı. 
            Qıratı, misrisi, qolunun gücü, 
            Meydanda geridə qoyan ülgücü. 
            Düşdüyü bu halət qorxutmayırdı, 
            Önündə hər şeyi aciz sayırdı. 
            Nə indən, nə cindən çəkinməyirdi, 
            Çünki o, əzəldən Koroğlu idi. 
            Qıratı sürərək saldı meşəyə, 
            Çəkinib baxmadı qorxunc bir şeyə. 
            Getdikcə ətrafa edirdi diqqət, 
            Düşmənin əlinə keçməsin fürsət. 
            Atalar sözünün gözəl çağıdır, 
            Ehtiyat igidin yaraşığıdır. 
            Getdikcə dərinə, şər yuvasına, 
            Baxıb vahiməli hey havasına. 
            Dalsa da o yerdə min bir xəyala, 
            Çəkilən deyildi yolundan dala. 
            Günəşi tutmuşdur sıxlıqdan meşə, 
            Qərq olub düşmüşdür zülmətə guşə. 
            Köksünü dələndə bu qərargahın, 
            Qaldı ümüdünə təkcə Allahın. 
            Atını sürdükcə dərinliklərə, 
            Rast gəlirdi əti ürpədən yerə. 
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            Hərdən səslənirdi cin kimi səslər, 
            Quruyub qalardı eşidən kəslər. 
            Sədalar gələrdi həm də ki, hərdən, 
            Çox qorxunc idilər, dərinliklərdən. 
            Üz tutub gedəndə bu qərargaha, 
            Yolunun üstünə çıxdı əjdaha.    
            Qıvrılıb dayandı hücuma hazır, 
            Koroğluya baxdı çox ağır-ağır. 
            Çox təəccüb elədi qaçmayan ova, 
            Meşənin içində başlandı dava. 
            Cumdu Koroğlunu salsın atından, 
            Boynundan yapışdı Qırat bu zaman. 
            Boynunu ağzında at elə sıxdı, 
            Əjdəhanın gözü kəlləyə çıxdı. 
            Koroğlu fürsəti verməyib daha, 
            Qoymadı Qıratı yıxsın əjdaha. 
            Quş kimi başının üstünü aldı, 
            Qılıncla vuraraq torpağa saldı. 
            Qıvrılıb açıldı bu başsız bədən, 
            Heç bir şey gəlmədi edə əlindən. 
            Yay kimi dartınıb dörd yana çaxdı, 
            Sel kimi torpağa al qanı axdı. 
            Bu xəta da sovdu qoç Koroğludan, 
            Yola davam etdi o qorxmaz aslan. 
            Meşənin sonunda tutanda qərar, 
            Yolunu bağladı quleybanular. 
            Qurşaqdan aşağı bənzəri ilan, 
            Qurşaqdan yuxarı bədəni insan.   
            İstədilər tutub qoç Koroğlunu, 
            Hey minib çapsınlar meşədə onu. 
            Dörd yandan edəndə hücum üstünə, 
            Əzildi onlarda bütün baş-çənə. 
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            Koroğlu tutduğun baş-başa vurdu, 
            Əlinə keçənin boynunu qırdı. 
            Bir toy tutdu ki, o küt başlara, 
            Çırpdı ağaclara, çırpdı daşlara. 
            Gördülər qırılıb qurtarır onlar, 
            Əkilmək istədi quleybanular. 
            Koroğlu verməyib şərlərə aman,  
            Atını yüyürdüb çatdı arxadan. 
            Qılıncdan keçirtdi ifritələri, 
            Qoymadı gözündən yayınsın biri.   
            Meşəni şərlərdən eylədi təmiz, 
            Nə indən, nə cindən qalmadı bir iz. 
            Nəhayət at sürüb çatdı mənzilə, 
            Soraqla yetişdi o qəssabgilə. 
            Kimliyin məqsədin söylədi ona, 
            İstədi bir cavab öz sualına. 
            Qəssabı şad etdi onun məqsədi, 
            Eyvazı yanına çağırıb dedi: 
            --Ey oğlum, ey mənim gözəl gül balam, 
            İgid Koroğludur gələn bu adam. 
            Tək verib dünyaya onu bu dövran, 
            Divlərə, şahlara açandı meydan. 
            Baxma ki, önündə yoxdur dayanan, 
            Dünyaya gəlmişdir o, mərd bir insan. 
            Xalqın xeyrinədir etdiyi tədbir,  
            Odur ki, hər yerdə xalq onu sevir. 
            Səni oğulluğa məndən istəyir, 
            Sən burda fikrini bizə söylə bir. 
            Eyvaz söylədi ki:--Yaxşı tərəfdir, 
            Koroğluya oğul olmaq şərəfdir. 
            Onlar şad oldular belə cavabdan, 
            Hər tərəf qazandı bir az səvabdan. 
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           Koroğlu gördü ki, gözəldir Eyvaz, 
           Beləsi dünyada tapılar az-az. 
           Mavi gözlü, ağ bənizli bir oğlan, 
           Nigara bənzəyir onuntək ceyran. 
           Yedilər, içdilər şəninə onun, 
           İşlərin sonuna verdilər yekun. 
           Koroğlu adını eşidən zaman, 
           Qəssabın evinə toplandı hər yan. 
           Belə bir igidi yaxından görmək, 
           Şərəfinə nail olsunlar gərək. 
           Gələnlər tutdular xeyli söhbətə, 
           Eşidib ondakı hər cəsarətə. 
           Şad olub ürəkdən edirdi alqış, 
           Ki bir sayəsində silinir qurd-quş. 
           Biləndə tacirlər üç günlük yolu, 
           Şərdən təmizləmiş igid Koroğlu. 
           Hər biri dilədi xoşbəxtlik ona, 
           Çün qıssa yol açmış karvanlarına. 
           Sədanı eşidib tez türkmənbaşı,       
           Gələrək yanında qul-qravaşı. 
           Ona təklif etdi türkməndə qalsın, 
           Ordunun işini əlinə alsın. 
           Olsun sultanları o, məğlub edən, 
           Bütün yer üzündə həm də bərk gedən. 
           Koroğlu vermədi razılıq ona, 
           Ki düşüb dünyanı boyasın qana. 
           Qane etməyəndə sultanı cavab, 
           Məclisi tərk etdi qəlbi çox xarab. 
           Qaldırdı ayağa pəhləvanları, 
           Bağlatdı ölkədən çıxan yolları. 
           Gedəndə qəfildən üstünü alsın, 
           Tutub Koroğlunu toruna salsın. 
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           Zindanda saxlasın bağlı qolları, 
           Çatsın məqsədinə güc ilə barı. 
           Elə ki, Koroğlu səhər oyandı, 
           Eyvazı götürüb yurda yollandı. 
           Atını çapdısa hansı bir yerə, 
           Yollarda rast gəldi o, dəstələrə. 
           Anladı qurubdur türkmənbaşı fənd, 
           İstəyir eyləsin sarayına bənd. 
           Qıratı haylayıb şallağı  aldı, 
           Üstünə gələnin başına çaldı. 
           Aldıqca zərbəni peysərdən hərə, 
           İnilti salırdı çılpaq çöllərə. 
           Koroğlu elə ki, aranı açdı, 
           Qıratın üstündə quş kimi saçdı.       
           Bir anın içində gözlərdən itdi, 
           Dəstələr dalıca bir xeyli getdi. 
           İzinə--tozuna çatmayan zaman, 
           Döndülər geriyə koru-peşiman. 
           Saraya gələndə çıxıb onları, 
           Sultan şil-küt gördü pəhləvanları. 
           Baxıb Koroğlunun saldığı hala, 
           Bir daha düşmədi belə xəyala. 
           Tacirlər elə ki, çıxdılar yola, 
           Yaydılar bu səsi sağa, həm sola. 
           Ki erməni milləti yeyirlər meyid,     
           Dünyada yaşarlar bir qudurmuş it. 
           Tezliklə bürüdü bu səs hər yeri, 
           Kəndlərdən qovdular erməniləri. 
           Qəbul eləmədi onları bəşər, 
           Hər yerdə deyərək ölü yeyənlər. 
           Əngəli açıldı qorxub çaşdılar, 
           Qaçıb dağda-daşda məskunlaşdılar.  
 
                                    72 



          Koroğlu üz tutub yurda gedəndə, 
          Qıratın nalına baxdı bu dəmdə. 
          Gördü ki, yeyilib çıxıb sıradan, 
          Bir kəndə çatdılar keçmiş aradan. 
          Atı nalladanda kənddə Koroğlu, 
          Diqqətin cəlb etdi dəmirçi oğlu. 
          Gördü ayağın dik atın qaldırır, 
          Atasına isə nalı çaldırır. 
          Söylədi:--Ay oğlan güclü pəhləvan, 
          Əyilməz qolların sən ki, bir aslan. 
          Bu qolla, bu güclə baxma ki, şirsən, 
          Dər-dəmir içində eşələnirsən. 
          Gücünü sərf etsən xalqın yolunda, 
          Səni sevgisinə qərq edər o da. 
          Əgər Çənlibelə tutarsansa üz, 
          Səni qəbul edər igidlər sözsüz. 
          Tanımadığından o, Koroğlunu,   
          Durub acı sözə tutaraq onu. 
          Dedi ki:--Sənə nə, nəyinə lazım, 
          Mənim hansı işdə gəlir avazım? 
          Mənə yol göstərən çatmırdı bircə, 
          Oğlunu qız kimi saxlayan incə. 
          Bu sözlər toxundu aslan Eyvaza, 
          Dərs vermək istərkən o boşboğaza. 
          Koroğlu gördü ki, çılğındır oğlan, 
          Əlində öləcək açarsa meydan. 
          Belə bir igidə heyifi gəldi, 
          Uşağa baş qoşmaq çox pis əməldi. 
          Eyvaza susmağı işarə etdi, 
          Qırata mindirib sakitcə getdi. 
          Bu işin üstündən xeyli keçəndə, 
          Dəmirçi özünə gəlib bu dəmdə. 
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          Koroğlu rəhm etdi ata anladı, 
          Oğlunu bir xeyli çəkib danladı. 
          Dedi—Nə cürətlə sən Koroğluya, 
          Pis cavab qaytardın almadan saya. 
          Ovcunda əzərdi səni o,ehmal, 
          Atın ayağına eyləyərdi nal. 
          Dəmirçinin oğlu qəzəbə gəldi, 
          Yır-yığış edərək yola düzəldi. 
          Dedi:--Çənlibelə gedəcəyəm mən, 
          Koroğlu qurtara bilməz əlimdən. 
          Cəngə girib ona açacam meydan, 
          Mənə rəhm eyləyib verən bir aman. 
          Əgər qalib gəlsə ollam əsgəri, 
          Uduzsa  Qıratla dönərəm geri. 
          Sözünü deyərək yola düzəldi, 
          Günlərlə yol gedib mənzilə gəldi. 
          Bu vaxt Çənlibeldə şənlik gedirdi, 
          Hamı Koroğlunu təbrik edirdi. 
          Nigar xanım qucub oğlu Eyvazı, 
          Şad olub həyatdan qalmışdır razı. 
          Hər kəsdən alırdı göz-aydınlığı,  
          Silinib gedirdi qəlbinin dağı. 
          Ətrafa baxanda gedib Koroğlu, 
          Çıxdı qarşısına dəmirçi oğlu. 
          Gördü ki, belində kotan zənciri, 
          Qıyqacı baxaraq çəkilmir geri. 
          Dayanıb qəzəbli aslana bənzər, 
          Qarşına çıxanın başını üzər. 
          Dedi ki:-- Dəmirçi oğlu söylə sən, 
          Bura nə məqsədlə durub gəlmisən? 
          Cavabin gözlədi susub Koroğlu, 
          Sözünə başlayıb dəmirçi oğlu. 
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          Dedi ki:-- Gəlmişəm sizin bu yurda, 
          Meydan açam sən tək bir qoca qurda.      
          Uduzsan Qıratı verəsən mənə, 
          Udsan qalıb əsgər olacam sənə. 
          Bu şərtə Koroğlu verdi razılıq, 
          Meydana girməyə getdi hazırlıq. 
          Elə ki, hər tərəf dayandı hazır, 
          Meydana girdilər çox ağır-ağır. 
          Əl atıb şir kimi qurşaq tutdular, 
          Bir-birini alıb yerə yatdılar. 
          Koroğlu güc verib toxunmayırdı, 
          Fəndini, gücünü hey yoxlayırdı. 
          Dəmirçi oğluna vursaydı zərbə, 
          Çətin ki, qalxardı bir daha hərbə. 
          Elə ki, Koroğlu onu bəyəndi, 
          Qalib gəlmək üçün işlətdi fəndi. 
          Əlini-qolunu burub saxladı, 
          Kotan zənciriylə onu bağladı. 
          Dedi ki:--Əlindən çıxıbdır Qırat, 
          Çünki meydanımda sən olmusan mat. 
          Əməl etsən əgər kəsdiyin şərtə, 
          Açaram qolunu qıssa müddətə. 
          Açmaram qəzəbə gətirsən məni, 
          Canavarlar gəlib yeyərlər səni. 
          Koroğlu düşündü, uşaqlıq edər,     
          Şərtini pozaraq o, çıxıb gedər. 
          Qəzəbə gətirər belə hal onu, 
          Dəmirçi oğlunun qırar boynunu. 
          Odur ki bir qədər etdi zarafat, 
          Edincə rəqibin qəlbini rahat. 
          Söz alıb dilindən açdı qolunu, 
          Aparıb hamıya tanıtdı onu. 
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           Dəlilər sınaqdan keçirtdi təkrar, 
           Orda bölükbaşı qoyuldu lal-kar. 
           Eyvazın şənliyi edildi qırx gün, 
           Elə ki, yoruldu hamı büs-bütün. 
           Koroğlu qalxaraq verdi bir qərar, 
           Çənlibelə qoydu Eyvazı sərdar. 
           Eyvaz dəlilərdən alqışlar aldı, 
           Hər kəs öz işinə durub dağıldı. 
           Dəmirçioğlunu çağırıb bu dəb, 
           Adına qoydular belə bir ləqəb.   
           Hamı çağırardı dəmirçi oğlu, 
           Adını  deməzdi  həm də Koroğlu. 
           Ləqəbin qoydular Dəmirçioğlu, 
           Edildi məsələ bununla bağlı. 
 
 
    DƏMİRÇİOĞLUNUN  TELLİ 
       XANIMLA  EVLƏNMƏSİ 
 
           Elə ki, tacirlər çəkdilər karvan, 
           Koroğludan xəbər tutdu bu dövran. 
           Ən əvvəl bir yerə durub gedər kən, 
           Söz açardı onun igidliyindən. 
           Bir zaman bu səda qızlara çatdı, 
           Onların yerindən qəlbin oynatdı. 
           Ürəkdə sevgilər yüksəldi şaha, 
           Əl açıb etdilər dua Allaha. 
           Ki Çənlibelin bir igidlərindən, 
           Onları alardı sevib dərindən. 
           Cünun ölkələri gedib gəzərdi, 
           Sözü Koroğlunu gültək bəzərdi. 
           Həm də söz açardı dəlilərindən, 
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           Qəlbi oynadardı tamam yerindən. 
           Cünunun çox güclü duyğusu vardı, 
           Qızların qəlbini tez anlayardı. 
           Görüb tanıyardı çox gözəlləri, 
           Onlardan söylərdi dönəndə geri. 
           Evlənmək istəyən qoç dəlilərə, 
           Söz ilə, saz ilə qılardı çarə. 
           Çənlibeldə belə ənənə vardı, 
           Hər kəs öz yarını tək qaçırardı. 
           Bir gün aşıq Cünun dönüb səfərdən, 
           Ərzurum elində olduğu yerdən. 
           Söz açdı paşanın gözəl qızından,    
           Adı Telli xanım, dinlədi dörd yan. 
           Çəkindi dəlilər Cəfər paşadan, 
           Olmadı bu eşqi qəlbdə yaşadan. 
           Cünunu dinləyib susanda hər kəs, 
           Dəmirçioğlunda yarandı həvəs. 
           Tellidə görərək o, həyatını, 
           Meydana çəkərək ərəb atını. 
           Düşündü korlaram mən ad-sanımı, 
           Əgər qaçırtmasam Telli xanımı. 
           Qoymadı bir kəsi yanınca getsin, 
           Çətinə düşəndə bir kömək etsin. 
           Tək getdi qorxulu bu səvab işə, 
           Yarın diyarına çıxdı yürüşə. 
            Ətrafı öyrəndi gəlib ən əvvəl, 
           Bir qarı tapdı ki, işə qoydu əl. 
           Tellini şad etdi çatınca xəbər, 
           Durdu Çənlibelə eyləsin səfər. 
           Mahnaya bənd imiş xanım səndemə, 
           Eşqini qəlbində qoyubmuş dəmə. 
           Onda Çənlibelə böyükmüş maraq, 
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             Bu işə razıymış o, ondan qabaq. 
             Fırlanıb yerində elə oldu şən, 
             Bunu gözləyirmiş sanki dünəndən. 
             Qarı tez xanımı sakitləşdirdi, 
             Dilini, dişini bərkitləşdirdi.   
             İşləri quraraq aldı tez ələ, 
             Bir səhər Tellini çıxartdı  çölə. 
             Fürsəti görüncə Dəmirçioğlu, 
             Qarının xələtin eylədi bollu.   
             Elə ki, qarını şad yola saldı, 
             Tellini atının tərkinə aldı. 
             Heyran olub yarın gözəlliyinə, 
             Sinəsindən gələn ənbər iyinə. 
             Atını çaparaq yel kimi getdi, 
             Dağları aşaraq gözlərdən itdi. 
             Şəhərdən bir xeyli aralandılar, 
             Təhlükədən uzaq yerdə sandılar. 
             Yarını etməsin deyə narahat, 
             Qovmayıb atını gedirdi rahat. 
             Şirin söhbətlərlə olub təmasda, 
             Ərzurum çölündə sürürdü asta. 
             Qap-qara üzünü yuyanda cahan,* 
             Ağ bəniz olanda canında hər yan. 
             Paşaya qızından verdilər xəbər, 
             Az qaldı ağlını itirsin Cəfər. 
             Bildi ki, bu işə dünyada fəqət, 
             Koroğlu eyləyər bir belə cürət. 
             Bağırıb sarayda saldı qalmaqal, 
             Qoşunu qaldırdı ayağa ehmal. 
             Ordunu dağlardan axıtdı sel tək, 
             Ardıca yüyürdü çöllərə yel tək. 
             Cahanı tapdayıb çalxaladılar, 
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             Onları arxadan yaxaladılar. 
             Paşa əmr etdi:--Dörd yanın alın, 
             O əcəm oğlunu tələyə salın. 
             Yarlar at üstandə üzbə-üz gedir, 
             Qan içən ordudan xəbərsiz gedir. 
             Şirin xəyallarla edirlər söhbət, 
             Bilmirlər veriblər düşmənə fürsət. 
             Görəndə dörd yanı kəsib qoşunlar, 
             Diksinib xəyaldan ayıldı onlar. 
             İşləri Dəmirçi ağır görər kən, 
             Kotan zəncirini açdı belindən. 
             Şığadı orduya bir qartal kimi, 
             Tapdadı düşməni yerdə mal kimi. 
             Zəncir fırlanırdı gücündən elə, 
             Göydə görünmürdü gözlərə belə. 
             Onun ildırımtək surəti vardı, 
             Dəyəndə bədəndən baş qoparırdı. 
             Əsgərlər nə qədər atdılar kəmənd, 
             Dəmirçioğlunu yıxmadı bu fənd. 
             Həm onda, həm atda elə güc vardı, 
             Kəmənd atanları dartıb yıxardı. 
             Cəfər paşa gördü bu zalımoğlu, 
             Bənzəyir dəmirə Dəmirçioğlu. 
             Az qalır ordunu o tək qatlaya, 
             Qorxunu-morxunu almayır saya. 
             Biri yar uğrunda, birisə övlad, 
             Döyüşdən çəkilmir hər tərəf fanat. 
             Ordu da onuntək bənzərdi şirə, 
             Əlində dönsə də hey xurd-xəşirə. 
             Geriyə basmırdı bir addım belə, 
             Üstünə edirdi elə hey həmlə. 
             Cəfər paşa bu vaxt bir tələ qurdu, 
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              Hücumu saxlayıb tez onu yordu. 
              O, yaxın gəldikcə çəkildi qoşun, 
              Darəni pozmayıb açdılar oyun. 
              Elə ki, yoruldu dəmirçioğlu, 
              Zənciri vurmağa qalxmadı qolu. 
              O, yarıb çıxsaydı əgər ki, yola, 
              Tozuna çatmazdı bir kəs də əsla. 
              Çün ərəb atının sürəti vardı,                        
              Ceyranı, cüyürü yolda qoyardı. 
              Cəfər paşa baxdı tələ tutdu baş, 
              Qoşunu yönəltdi üstünə birbaş. 
              Tor atıb atından saldılar yerə, 
             Aman vermədilər o cəsur ərə. 
             Tökülüb torpağa səpələndilər, 
             Qorxudan zəncirlə kündələdilər. 
             Paşanın başına vurmuşdur cini, 
             Saraya gətirtdi çəkib əsrini. 
             Dedi:--Gərək alsın ibrət hər adam, 
             Üç gün etməlidir davam bu edam. 
             Qəzəbi başında qalxmışdır aya, 
             Durub Koroğlunu almadı saya. 
             Meydana çəkdirib vermədi aman, 
             Dərisin soydurub təpdirdi saman. 
             Saray əyanları düşdü təşvişə, 
             Dedilər, ilişdi diyar bərk işə. 
             Dəlisi   bu cürsə, özü gör nədir, 
            Yəqin ki, xəbərsiz Çənlibeldədir. 
            Özünü yetirər tutunca xəbər, 
            Koroğlu diyarı tarimar edər. 
            Əl saxla dedilər, Cəfər paşaya, 
            Anlada bilmədi onlar haşaya. 
            Gələcək həmən bu qorxunc məqamı, 
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           Oturub gözlədi sarayda hamı. 
           Koroğlu yatanda həmən o gecə, 
           Dişini laxlayan görəndə tezcə. 
           Yuxudan qalxaraq hamın oyatdı, 
           Yuxusun danışıb sonuna çatdı. 
           Əmr etdi atlandı bütün dəlilər, 
           Gedib ərzuruma çatdılar səhər. 
           Gördü ki, meydanda Dəmirçioğlu, 
           Soyulub ayaqdan kündəli qolu. 
           Bu hal Koroğlunu gətdi qəzəbə,  
           Əmr etdi saraya vurulsun zərbə. 
           Ordu xəbər tutub qoç Koroğludan, 
           Pərən-pərən oldu çöllərə bu an. 
           Çıxıb sarayından qaçarkən paşa, 
           Meydana çəkdilər tutub birbaşa.  
           Başına açanda oynunu onun, 
           Vurmaq istəyəndə boynunu onun. 
           Telli xanım çıxıb istədi aman, 
           Təvəqqə eylədi tez Koroğludan. 
           Dedi:--Gedəcəyəm Çənlibelə mən, 
           Atamı almayın mənim əlimdən. 
           Atamı bağışla ey əcəm oğlu, 
           Mənim xatirimə igid Koroğlu. 
           Dəmirçioğluna vermişəm könül, 
           Sən məni görərsən qəmdə ilbə-il. 
           Qəlbimi görüncə sən hər gün xarab, 
           Peşiman olarsan gətirməyib tab. 
           Tellinin sözünə Koroğlu axdı, 
           Atasını açıb azad buraxdı. 
           Saray xəzinəsin əlindən aldı, 
           Paşanı lüt qoyub dizinə saldı. 
           Tellini götürüb yola düzəldi, 
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             Elə ki, Koroğlu yurduna gəldi. 
             Axtarıb tapdılar bilikli loğman, 
             Düzəltdi otlardan hər dəva-dərman. 
             Sağaldı tezliklə Dəmirçioğlu, 
             Toyunu çaldırdı onun Koroğlu. 
             Qırx gün yeyib-içib kef çəkdi məclis, 
             Yarlar qovuşdular səssiz-səmirsiz. 
             Sevgi yarağını salanda işə, 
             Bir ordu çıxmışdır sanki yürüşə. 
             Çənlibel titrəyib əsdi ki, elə, 
             Hamı güman etdi olur zəlzələ.     
 
                                 
            QIRATIN  QAÇIRILMASI 
 
            Toqatda tacirlər bir gün töcüyə, 
            Daha baş əymədi basıb hay-küyə. 
            Bazarda toplaşıb qaldırıb qiyam, 
            Töcüdən imtina etdi hər adam. 
            Darğalar paşaya verdi məlumat, 
            Tədbirə başlandı elə o saat. 
            Qanunu pozmasın deyə bəndələr, 
            Onlarla görüşdü nümayəndələr. 
            Bir qədər gedincə arada söhbət, 
            Tacirlər edildi saraya dəvət. 
            Elə ki, gəldilər onlar hüzurə, 
            Paşadan hər biri istədi çarə. 
            Dedilər:--Koroğlu toy tutur bizə, 
            Biz töcü verməkdən düşmüşük dizə. 
            Bu işdə bizlərə bir zad eyləyin, 
            Ya da ki, töcüdən azad eyləyin. 
            Bir  şanlı-şöhrətli türk tarixi var, 
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            Koroğlu önündə aciz qalıblar? 
            Sayına  say çatmaz türklər olsa cəm, 
            Türkə qan uddurur yeddi min əcəm? 
            Əgər ki, söz deyən əcəmlərdisə, 
            Bəs niyə töcünü biz verək sizə? 
            Hökmünü verirsə əcəm milləti, 
            Hər yerdə yaratsın o, da adəti. 
            Biz bilək ölkədə vardı ki, dövlət, 
            Təmin olunacaq etsək şikayət. 
            Bu sözlər paşaya toxunanda bərk, 
            Onların haqq sözün eyləyəndə dərk. 
            Xəyala dalaraq taxtına çıxdı, 
            Özündən deyəni başına yığdı. 
            Dedi:--Koroğlunun kim Qıratını, 
            Gətirsə tutaram uca adını. 
            Qızımı verərəm arvadı olar, 
            Həm də ki, sarayda yüksək yer alar. 
            Belə bir əvəzsiz zəhməti çəkən, 
            Qızıma ər olar, mənə kürəkən. 
            Varmı aranızda hünərli bəndə, 
            Çıxıb çarə qılsın bu feli-fəndə? 
            Koroğlu alır ki, güc Qıratından,   
            Əlini üzməsək yel qanadından. 
            Meydan açanmarıq biz Çənlibelə, 
            Çarə qılanmarıq mövcud əngələ. 
            Paşanın sarayda mehtəri vardı, 
            Onun Həmzə idi deyirlər adı. 
            Həm keçəl, kələkbaz olduğu üçün, 
            Hörməti olmazdı bu cür öküzün. 
            Keçəl Həmzə deyib hamı üzünə, 
            Məhəl qoymazdılar belə sözünə. 
            Sarayda belə bir söhbət düşəndə, 
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            Bir küncdə durmuşdur arsız bu bəndə. 
            Görəndə bir kəsdən çıxmadı bir səs, 
            Keçəldə oyandı bu işə həvəs. 
            Şirnikib söylənən şirin vədlərə, 
            Yüksəlmək istədi bu yüksək yerə. 
            Düşündü alaram Dona xanımı, 
            Onda hörmətimi saxlayar hamı. 
            Mənə Mahmud paşa verər ki, bir rəy, 
            Adımı çəkərlər onda Həmzə bəy. 
            Koroğlu xalqımı etmiş biabır, 
            Qoymamış bizlərdə qalsın bir abır. 
            Gərək Koroğludan alam qisası, 
            Göydə fələkləri ağlatsın yası. 
            Onun ucbatından sayılırıq xam, 
            Ölü yeyən deyir bizə hər adam. 
            Hər yerdən qovurlar gedib abrımız, 
            Abrımı eyləyər bərpa bir bu qız. 
            Həm toxunan olmaz, həm olaram bəy, 
            Həm əcəm-türkünə mən ataram əy. 
            Həmzə milliyətcə idi erməni, 
            Odur ki,Söylədi:-- Göndərin məni. 
            Paşa qəzəblənib onun sözünə, 
            Dönüb tərs-tərs baxıb qıyıq gözünə. 
            Dedi ki:--Nə vaxtdan ölü yeyənlər, 
            Meydanda olublar sözün deyənlər. 
            Tülkü ikən qalxıb bir aslan kimi, 
            Ələmi salırsan səltənətimi? 
            Bu saat çəkdirrəm çarmıxa səni, 
            Hardandır bu cürrət başa sal məni? 
            Həmzənin bədəni titrəyib əsdi, 
            Qorxudan dişləri dilini kəsdi.  
            Dedi ki:--Etmərəm belə bir qələt, 
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           Səbəb yox sarayla edəm ədavət. 
           Dünyada bu işin bircə yolu var, 
           O da ki, hiylədir ora yol tapar. 
           Güc hiylə önündə acizdir, aciz,   
           Söyləyir bunları tarixlərimiz. 
           Belə bir yenilməz pəhləvanlara, 
           Digər yol gələnməz qalib onlara. 
           Bircə il versəniz siz mənə möhlət, 
           Arzunuz həyata keçər nəhayət. 
           Əgər ki, bu işi görə bilməsəm, 
           Meydanda boynumu vurarsan bu dəm. 
           Paşanın ağlına batdı bu sözlər, 
           Bir az da qəlbinə yatdı bu sözlər. 
           Şərt kəsib hamının yanında öncə, 
           Gəldilər sarayda ortaq məxrəcə. 
           Ki işi bir ilə görəcək ancaq, 
           Qıratı gətirib qızı alacaq. 
           Şərt kəsib, dostlarla gedib görüşdü, 
           Mənzilə durmadan o yola düşdü. 
           Asudə vaxtında Koroğlu bir gün, 
           Qayadan yollara baxırdı  süzgün. 
           Gördü Çənlibelə döndü bir nəfər, 
           Anlaya bilmədi nədir bu səfər. 
           Qayadan yenərək önünə çıxdı, 
           Qıyqacı gözünə bir xeyli baxdı. 
           Dedi ki:--Sən kimsən, gedirsən hara,    
           Hansı yerdən gəlib çıxmısan bura? 
           Söylədi:--Ey igid, ey böyük insan, 
           Əjdərə, divlərə oxuyan meydan. 
           Toqatdan gəlirəm Həmzədir adım, 
           Həm xalqın, həm mənim qolum-qanadım. 
           Ümüdüm sənədir qovma qapından, 
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            Yeyərəm süfrənin qırıntısından. 
            Mehtərlik elədim paşaya illər, 
            Çəkdiyim zəhmətlər oldu bir hədər. 
            Bir at oğurladı hansısa namərd, 
            Mahmud paşa məni söyüb etdi pərt. 
            Sarayda şələmi verdi dalıma, 
            Qovaraq əli boş saldı yoluma.  
            Koroğlu Həmzənin halına yandı, 
            Kələk sözlərinə dərhal inandı. 
           Yurduna buraxdı zəhərli ilan, 
           Hansı ki, görməmiş onu bu dövran. 
           Dəlilər xanımlar görəndə onu, 
           Qıyıq gözlərini, bükük boynunu. 
           Bir qədər seyr edib olub narazı, 
           Qovmaq istədilər o kələkbazı. 
           Ancaq Koroğlunun təkidi ilə, 
           Qalıb Çənlibeldə yaşadı belə. 
           Bir arıq yabını verərək ona, 
           Qulluq eyləməyi qoydu boynuna. 
          Yabı sığallandı hər gecə-gündüz, 
          Yemini artırdı xəlvəti sözsüz. 
          Atların payından oğurluq etdi, 
          Yabıya arpanı artıq yedirtdi. 
          Bir ayın içində kökəltdi onu, 
          Özünə cəlb etdi tez Koroğlunu. 
          Oldu Koroğluya xüsusi meytər, 
          Qıratın, Düratın üstə tökdü tər. 
          İşini bəyəndi elə ki, hər kəs, 
          Açarı almağa eylədi həvəs. 
          Qıratın, Düratın açarlarını, 
          Dünyada yenilməz bir cüt varını. 
          Baxmağa etsəydi kimə həvalə, 
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         Açmağa verməzdi bir kəsə belə. 
         Odur ki, əlləşdi nə qədər Həmzə, 
        Aylarla soxsa da özünü gözə. 
        Bu şərəfə nail ola bilmədi, 
        Açarı əlinə ala bilmədi. 
        Aylar ötüb vədə yaxınlaşırdı, 
        Həmzənin kədəri başdan aşırdı. 
        Anladı Koroğlu yaman tərsdi, tərs, 
        Qıratın açarın ölsə də verməz. 
        Odur ki, Dürata durub girişdi, 
        Arpasın verməyib yemin dəyişdi. 
        Atı ac saxlayıb çox arıqlatdı, 
        Tövlənin boynuna bu şəri atdı.    
        Dedi ki:- Günlərlə tövlədə qalır, 
        Şərait Düratı geriyə salır. 
        Bu söz Koroğlunun batdı ağlına, 
        Düratın açarın verərək ona. 
        Dedi:--Çöl-bacada dolandırarsan, 
        Gözündən qoymayıb can yandırarsan. 
        Həmzənin kələyi burda tutdu baş, 
        O gündən tədbirə başladı birbaş. 
        Düratı özünə öyrətdi əvvəl, 
        Kökəldib başladı açmağa əməl. 
        Bir səhər xoruzlar verəndə əzan, 
        Dərin bir yuxuya dalanda dövran. 
        Oyanıb yerindən qalxdı bimürvət, 
        Yüyürdü tövləyə hamıdan xəlvət. 
        Düratın buxovun açarla açdı, 
        Yəhərin basaraq çöllərə qaçdı. 
        Səhər yuxusundan duranlar erkən, 
        Lələni yurdundan gördülər köçən. 
        Koroğlu biləndə başına bu an, 
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         Sanki su tökdülər bir qaynar qazan. 
         Bu xəbər qəlbini ox kimi deşdi, 
         Buludtək tutulub bığını eşdi.  
         Qəzəbdən od tutub yanırdı hey can, 
         Keçəlin birinə aldandığından. 
         Turp əkmək istədi tutub o daza, 
         Qıratı gətirtdi meytər Murtuza. 
         Yadına düşmədi etsin naharı, 
         Yel kimi yüyürdü çöllərə sarı. 
         Günortaya gəlib çatanda saat, 
         Gözünə göründü uzaqdan Dürat. 
         Həmzə bu vaxt çatdı bir dəyirmana, 
         Koroğlunu gördü dönəndə yana. 
         Baxdı budur gəlir qızmış nər kimi, 
         Şığıyır üstünə bir əjdər kimi. 
         Boğazı qurudu əsdi qorxudan, 
         Xofundan qalmadı canında bir can. 
         Qaçdı dəyirmana it qaçan kimi, 
         Soxuldu qapıdan  soxulcan kimi. 
         Dedi:--Dəyirmançı gəlir Koroğlu, 
         İlxısı düşübdür qotura çoxlu. 
         Dəyirmançı qanı lazımdır ona, 
         Qılıncı vuracaq gəlib boynuna. 
         Girib donuqluqda hələlik gizlən, 
         İşə çıxmamısan söyləyərəm mən. 
         İnandı gözlənməz belə buyruğa, 
         O, qaçıb soxuldu tez donuqluğa. 
         Həmzə xələt geyib bulandı una, 
         Koroğlu gələndə çıxdı qarşına. 
         Dəyirmançı bilib Koroğlu onu, 
         Atın ona verdi tez cilovunu. 
         Qıratın belə bir adəti vardı, 
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           Koroğlu verəndə toxunmayardı. 
           Koroğlu verəndə düşüb bir sual, 
           Həmzə tələsinə saldı çox ehmal. 
           Dedi:--Axtardığın donuqluqdadır, 
           Bir küncdə gizlənib həmən o qatır. 
           Koroğlu girərək tez donuqluğa, 
           Orada əlləşib hey sola-sağa. 
           Axırda altından o donuqluğun, 
           Çıxartdı yapışıb qolundan onun. 
           Görəndə deyilmiş bu keçəl Həmzə, 
           Qaranlıq yeridi sanki gündüzə. 
           Qəzəbdən gözünün önü qaraldı, 
           Qıratdan qorxaraq rəngi saraldı. 
           Bildi ki, yenə də qurulmuş tələ, 
           Bu dəfə Qırata edilmiş həmlə. 
           Çıxanda od tutub yandı çar-naçar, 
           Baxdı ki, nə Həmzə, nə də Qırat var. 
           Peşiman qayıtdı o, Çənlibelə, 
           Təpik dəyməmişdir ona heç belə. 
           Gördü ki, salıbdır fələk oynuna, 
           Mindirib gədanı onun boynuna. 
           Anlaya bilmirdi axı nə işdi, 
           Fələk niyə buna belə ilişdi? 
           Atasının sözü düşdü yadına, 
           Ki bu halda ağıl çatar dadına. 
           Gəlib bir kəsə də salam vermədən, 
           Nə də ki, yarını həm dindirmədən. 
           Qəzəbdən ürəyi alışıb yandı, 
           Düşüb, samanlıqda gedib uzandı. 
           Bir div yuxusuna qərq oldu tezcə, 
           Yatıb oyanmadı üç gün,  üç gecə. 
           Koroğlunun elə qəzəbi vardı, 
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           Bu halda hər kəsi parçalayardı. 
           Odur ki, sakitcə durub baxdılar, 
           Halına qəlblərin oda yaxdılar. 
           Koroğlu yataraq ayılmayanda, 
           Hamını qorxuya saldı bu anda. 
           Dedilər durmadan yatarsa belə, 
           Ömürlük yuxuya olar bir kölə. 
           Bildilər qəlbini aparıbdır hal, 
           Tədbirə başlandı düşdü qalmaqal. 
           Aşığın sözünə oldu ehtiyac, 
           Başladı etməyə Cünun tez əlac. 
           Çəkilib dağıldı hamı kənarə, 
           Başında vurmadı dəlilər darə. 
           Yanında olmasın bir kəs də gərək, 
           Cünunla qoydular onu təkbə-tək. 
           Aşıq Cünun sazı alaraq ələ, 
           Yatmış Korğluya söylədi belə: 
 
            -- Sən yatsan düşmənlər oyanar onda, 
           Çənlibelin qəlbi dayanar onda. 
           Qalx ayağa sənin qurbanın olum, 
           Şir ürəkli, çinar boylu Koroğlum. 
           Çənlibeldə div yurdunu atlayan, 
           Türkməndağda əjdəhanı qatlayan. 
           Qalx ayağa düşmən kəsməsin yolum, 
           Aslan baxış şeşə bığlı Koroğlum. 
           Bir aslansan müqayisə edilməz, 
           Etdiyin igidlik hesaba gəlməz. 
           Qalx ayağa  ay qanadım, ay qolum, 
           Mənim mərdim, mənim dərdim Koroğlum. 
           Darda qalan Qırat səni gözləyir, 
           Hey kişnəyib haray salıb səsləyir. 
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           Qalx ayağa qoymaginən mən solum, 



           Misrisi şimşəyə bənzər Koroğlum. 
           Nigar xanım dərd içində qalıbdır, 
           Dəliləri halın ruhdan salıbdır. 
           Qalx ayağa gülsün həm sağım, solum, 
           Zərbəsi titrədən dağı Koroğlum. 
 
           Koroğlu eşidib Cünunun səsin, 
           Canına yayırdı gözəl nəğməsin. 
           Ayıla bilmirdi dərin yuxudan, 
           Onu da bu idi elə qorxudan. 
           Cünunun sözündən xeyli ruh aldı, 
           Nigardan, Qıratdan nigaran qaldı.   
           Qəlbindən güc aldı qolları qat-qat,                       
           Güc verib yuxudan durdu o saat. 
           Bütün dəliləri xəbər şad etdi,                               
           Nigar xanım yarın yanına getdi. 
           Sonsuz məhəbbətlə qucdu boynunu, 
           Pozdu fələklərin saxta oynunu. 
           Koroğlu yarından bir ilham aldı, 
           Həyatda yaşamaq hissi çoxaldı. 
           Elə ki, büs-bütün özünə gəldi, 
           Qıratın dalıca durub yönəldi. 
           Bir kəsi qoymadı etməyə kömək, 
           Ki günah mənimdir, mən çəkəm gərək. 
           Üz tutub Toqata o,təkcə getdi, 
           Elə ki, şəhərə bir zaman yetdi. 
           Görəndə şəhəri bayram içində, 
           Soranda söylədi ona bir bəndə.          
           Ki Həmzə bəyindir bu böyük bayram, 
           Odur ki, meydana axır hər adam. 
           Qıratı gətirmiş çıxaraq yola, 
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            Paşa qızı verir bizim hambala.  



            Xanımlar içində Dona olub pərt, 
            Bir keçəl olmuşdur çün ona qismət. 
            Koroğlu fürsəti görəndə əldə, 
            Gözlədi tövləyə yaxın bir çöldə. 
            Elə ki, meydana hamı yığışdı, 
            Toya başlayaraq məclis qızışdı. 
            Koroğlu durmadan başladı işə, 
            Tövlənin üstünə çıxdı yürüşə. 
            Tövlənin yanında bir dəstə gördü, 
            Onları aradan vurub götürdü. 
            Qapını sındırıb Qıratı mindi, 
            Hesabı kəsməyə meydana döndü. 
            Həmzə əyləşmişdir xoş əhval kimi, 
            Koroğlunu gördü bir xəyal kimi.  
            Anlaya bilmədi belə məqamı, 
            Tamaşa edirdi meydanda hamı. 
            Ki məclisi pozan kimdi nər kişi, 
            Meydana at sürməz belə hər kişi. 
            Görəndə canlıdır həmən xoş əhval, 
            Boğazı qurudu, dili qaldı lal. 
            Əkilmək istədi aradan Həmzə, 
            Qarmağa ilişdi basanda yüzə. 
            Koroğlu quş kimi üstünü aldı, 
            Qılıncla başını meydana saldı. 
            Keçəlin başını görəndə yerdə, 
            Dona xanım qoydu son belə dərdə. 
            Mahmud paşa bildi bu Koroğludur, 
            Qıratın üstündə oturan odur. 
            Bilirdi, Koroğlu ata oturdu, 
            Gəlsə də batanmaz ona bir ordu. 
            Əmr etdi, yeridi yollara qoşun, 
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            Yolunu kəsdilər dörd yandan onun. 



            Onu Don çayına sıxışdırdılar, 
            Yaxına gəlməyib qorxudan onlar. 
            Uzaqdan üstünə yağdırdılar ox, 
            Vurub öldürməyə çalışdılar çox. 
            Döyüşə etmədi Koroğlu həvəs, 
            Dərsini almışdır çünki əsas kəs. 
            Baxaraq ordunun böyük sayına, 
            Qıratı sıçratdı Dona çayına. 
            Çətinliklə üzüb keçdilər çayı, 
            Fəth edə bilmədi qoşun o tayı. 
            Yapıncı belində cahan pəhləvan, 
            Üz tutdu yurduna meşəli dağdan. 
            Rast gəldi dağlarda bir cüt nəhəngə,       
            Üstünə  yeriyən iki pələngə. 
            Bu zaman Koroğlu edirdi nahar, 
            Pələnglər hücuma verəndə qərar. 
            Koroğlu qəzəblə ayağa durdu, 
            Tutub nəhəngləri baş-başa vurdu. 
            Əlində hərləyib elə birbaşa, 
            Qırdı sümüklərin çırpıb dağ-daşa. 
            Üstləri-başları cırıldı xal-xal, 
            Əlində hər biri gəbərdi dərhal. 
            Naharın eyləyib üz tutdu yurda, 
            Daha rast gəlmədi bir itə-qurda. 
            Elə ki, Koroğlu yurda yetirdi, 
            Özü ilə birgə şadlıq gətirdi. 
            Səfərdən salamat gəldiyi üçün, 
            Çənlibeldə məclis quruldu o gün. 
            Yedilər-içdilər bayram sayağı, 
            Şənlik olmalıydı üç gün uzağı. 
            Elə ki, qayıtdı Koroğlu, Qırat, 
 
                                93 
            Yenidən sürdülər rahat bir həyat. 



 
 
             KOROĞLUNUN  ƏSİR   
                       DÜŞMƏSİ 
 
            Şənliyin gedəndə damaqdan duzu, 
            Koroğlu görmədi mehtər Murtuzu. 
            Bu işlər gələndə ona çarpazı, 
           Yanına çağırtdı sərdar Eyvazı.  
           Bir yerdə əyləşib istədi izah, 
           Ki mehtər Murtuzdan eyləsin agah. 
           Eyvaz söylədi ki:-- Sən gördüyün iş, 
           Qəlbini ağrıdıb mehtərə dəymiş. 
           Söylədi, dayandım qulluğunda mən, 
           İllərlə eylədim xidmət ürəkdən. 
           Bir sadiq mehtəri mən ola-ola, 
           İnandı yol keçən keçəl bumbula. 
           Mən daha bu yerdə qala bilmərəm, 
           Deyərək sözünü o, getdi bu dəm. 
           Deyirlər gedibdir o, ərzancana, 
           Camal paşa verib işləri ona. 
           Paşaya mehtərlik eyləyir indi, 
           Bir yolluq tərk etdi bizim bu kəndi. 
           Koroğlu anladı səhv etdiyini, 
           Murtuzun nə üçün həm getdiyini. 
           Tutduğu bu işdən kədərləndi bərk, 
           Baxdı ki, yerində onu etmiş tərk. 
           İllərlə paşalar çəkmədi yaraq, 
           Qorxub Çənlibelə basmadı ayaq. 
           Sevgi, məhəbbətdən açıldı söhbət, 
           Sülhə, sakitliyə edildi xidmət. 
 
                               94 
         Elə ki, söz demək qalmadı yara, 



         Paşalar işlərə başladı qara. 
         Camal paşa durdu çıxartsın bir ad, 
         Qəlbini sıxmasın rahat, xoş həyat. 
         Bir qızı vardı ki, bənzərdi aya, 
         Dünya gözəliydi, həm adı Dünya. 
         Paşanın var idi hiyləgərliyi, 
         Burnundan getməzdi siyasət iyi. 
         Hətta doğmasını bilirdi hər yan, 
         Bir anda verərdi taxtına qurban. 
         Baxma ki, ərzancan paşası idi, 
         Həm də ki, sarayın haşası idi.  
         Baxdı, Dünya xanım gözəldən, gözəl,     
         Başladı açmağa başına əməl. 
         Qızını eylədi ad-sana qurban, 
         Car çəkdi başına toplandı əyan. 
         Söylədi:--Bizlərdən olmasın niyə,                          
         Xotkara əvəzsiz bir şey hədiyyə? 
         Ən yaxşı hədiyyə bir Koroğlunun, 
         Kim kəsib gətirsə başıdır onun. 
         Yanımda ən böyük hörməti olar, 
         Həm də ki, qızımı verərəm alar. 
         Qorxudan çıxmadı birindən də səs, 
         Bu işə göstərən olmadı həvəs. 
         Koroğlu üstünə bildilər kəsə, 
         Gedənlər, gedirlər gedər-gəlməzə. 
         Bolu bəy uyaraq şöhrətə-şana, 
         Dünyanın eşqiylə çıxdı meydana. 
         Bolu bəy paşanın sərkərdəsiydi, 
         Bu yola düşməsi qız həvəsiydi. 
         Tükü tökülmüşdür bolu daz idi, 
         Baxma ki, yaşdaşmış arvadbaz idi. 
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          Söylədi:--Ver mənə Qəcəralını, 



          Başlayım bu gündən işin dalını. 
          Onunla gəzmişəm bütün cahanı, 
          Qatlayan olmamış o pəhləvanı. 
          Murtuzu qat bizə gəlmişkən yeri, 
          Çünki Koroğlunun olmuş mehtəri. 
          Tanıyır o yurdun hər qarışını, 
          Göstərsin, mən də ki, kəsim başını. 
          Bolu bəy bir xeyli dedi özündən, 
          Bir qızın eşqilə idi özündən. 
          Gördülər anlamır nə danışdığın, 
          Kimə meydan açıb çıxardır ağın. 
          Paşa anlayırdi ona mətanət, 
          Qızının eşqidir verən cəsarət. 
          Gülümsəyib baxdı bir sağ-soluna, 
          Daha da meyl etsin deyə, yoluna.      
          Afərin söylədi bu hap-gopuna, 
          Yola saldı qoşun verərək ona.                      
          Gəlib çatan zaman o, Çənlibelə, 
          Qara-qabaq idi yer üzü hələ.* 
          Boğazın yaşlayıb eyləyib qar-qar, 
          Xoruzlar dünyaya çəkirdilər car. 
          Qoşun səpələnib pusquda durdu, 
          Bolu bəy bir hiylə bu yerdə qurdu. 
          Ətrafı seyr etdi nahara qədər, 
          Səbri tükənmədi gör hara qədər. 
          Naharda Koroğlu çıxdı seyrinə, 
          Yollara tamaşa eylədi yenə. 
          Uzanan yolları görəndə bom-boş, 
          Qayıtdı geriyə əhvalı çox xoş. 
          Meyl etdi laləli çəmənliklərə, 
          Həm güllü, çiçəkli düzənliklərə. 
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         Uzanıb çəməndə bir gül qopardı, 



         Xəyallar içində yuxu apardı. 
         Bolu bəy güdürdü kənardan onu, 
         Yatan görən kimi qoç Koroğlunu.  
         Qoşunu qaldırıb araya saldı, 
         Zəlitək dörd yandan üstünü aldı. 
         Qolunu, qılçını yay kirişiylə, 
         Bağlatdı baş tutdu işlənmiş hiylə. 
         Bir ata aşırıb əsir etdilər, 
         Xəlvəti yollarla qaçıb getdilər. 
         Bir zaman Koroğlu yolda ayıldı, 
         Qəm-kədər ordusu üstünü aldı. 
         Baxdı at üstündə gedir iki qat, 
         Əl-qolu sarınıb kirişlə qat-qat. 
         Anladı düşməni qurubdur tələ, 
         Yuxuda haqlayıb keçirdib ələ. 
         Güc versə qıranmaz yay kirişini, 
         Gözlədi düşmənin son yerışını. 
         Koroğlu gəlmədi şər qavışanda, 
         Nigarı təşvişə saldı bu anda.  
         Ətrafda yolları çox axtardılar, 
         Koroğlunu tapa bilmədi onlar. 
         Belə bir hadisə olmamış hələ, 
         Bildilər qurulmuş yolunda tələ. 
         Nə atı, qılıncı götürməmişdir, 
         Anlayan olmadı bu nə bir işdir. 
         Durub gözlədilər səhərə qədər, 
         Yenə də çıxmadı ondan bir xəbər. 
         Bildilər düşmənin burda var əli, 
         İşləyib qurmuşlar bu fəndi-feli. 
         Qırx igid atlanıb düşdü yollara, 
         Yollarda ayrıldı onlar qollara.      
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           Hərə bir diyara eylədi səfər, 



           Ki gedib tutsunlar ondan bir xəbər. 
           Elə ki, at çapdı hərə bir yana, 
           İsabalı tutdu üz ərzəncana. 
           Qıratın belində aldı ki, sürət, 
           Misri qılınc əldə artmışdır cüürət. 
           Koroğlu naminə gedirdi yel tək, 
           Yollarda bir şeydən çəkinməyərək. 
           Bu zaman Koroğlu çatmışdır ora, 
           Bolu bəy qoymuşdur onu hüzura. 
           Sevinci daşırdı Camal paşanın, 
           Həm də ki, bu işi düzüb qoşanın. 
           Xotkarın yanında belə qələbə, 
           Çünki sayılırdı yüksək mərtəbə. 
           Koroğlu yenilməz igiddir deyə, 
           Paşa istəmirdi ziyan verməyə. 
           İstədi işlətsin burda siyasət, 
           Onunla yaratsın gözəl ünsiyyət. 
           Çün ona varıydı çox ehtiyacı, 
           Bəd əməllərinin idi əlacı. 
           Onunla dünyanı eyləsin işğal, 
           Xotkarın yerini tutsun həm ehmal. 
           Odur ki, başlayıb sorğu-suala, 
           Xoş üzlə yanaşdı gətirsin yola. 
           Söylədi:--İgidsən tayın yox sənin, 
           Nə itin azıbdır içində çənin? 
           Gəl sənə yer verim sarayımda mən, 
           Hər bir kəs gözləyər bunu dünəndən. 
           Mən sənə quraram elə bir həyat, 
           Qurduğundan üstün olar o qat-qat. 
           Düşmənə açarıq birlikdə meydan, 
           Bizlərə baş əyər büs-bütün cahan. 
 
                                 98 
           Edərik dünyada saysız zəfərlər, 



           Fələyin başını qorxudan hərlər. 
           Salarıq kəməndə bəşəriyyəti, 
           Qoyarıq adəti, həm şəriyyəti. 
           Mən olub dünyanın böyük sultanı, 
           Verərəm öhdənə bütün cahanı. 
           Adımı çəkərlər sultanlardan ilk, 
           Taxtı-Süleymandan daha da böyük. 
           Koroğlu baxdı ki, bu şər oğlu, şər, 
           Dünyanı qanına bələmək istər. 
          Yeridir vədlərlə elə siyasət, 
           Bir mərdi namərdə çevirər bu şərt. 
           Uymadı Koroğlu şirin vədlərə, 
           Başını yuxarı tutub bir kərə. 
           Aslan baxışlarla gözünə baxdı, 
           Paşanın qəlbini odlara yaxdı. 
           Söylədi:--Ey paşa özünü yorma, 
           Növbəti torunu başımda qurma. 
           Ariflərdən qalma belə məsəl var, 
           Bir taxta sığanmaz iki hökmüdar. 
           İstəsə bu işə vermək rəvacı, 
           Bir qurdun tülküyə nə ehtiyacı? 
           Gözəl həyatı qur gözləyənlərə, 
           Ehtiyacım yoxdur sizin şər yerə. 
           Mən ola bilmərəm sənintək atan, 
           Bir doğma qızını şöhrətə satan. 
           Bu sözlər edəndə paşanı naqqal, 
           Əyanlar içində bir kosa-saqqal.   
           Paşa simasına qayıtdı yenə, 
           Gözləri sığmadı çərçivəsinə. 
           Qəzəblə bağırdı:--Aparın onu, 
           Deyəsən çatmışdır ömrünün sonu. 
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            Zindandan o, qaçar quyuya salın, 



            Onu nəzarətə dörd yandan alın. 
            Bir böyük dəyirman daşı gətdilər, 
            Boynuna keçirdib kündə etdilər. 
            Atların belini yatırdan bu daş, 
            Koroğluya təsir etmədi birbaş. 
            Onun qollarında olan bu qüdrət, 
            Bütün səltənətə gətirdi heyrət. 
            At südü içmişdir çünki əzəldən, 
            Bu qüdrət gəlmişdir ona təməldən. 
            Odur ki, Qıratdan keçirdi cəryan, 
            Ona asanlıqla süd qardaşından. 
            At südü etmişdir onu yenilməz, 
            Dünyada yox idi ona bir əvəz.  
            Koroğlu salındı dərin quyuya, 
            Ağzına qoyuldu böyük bir qaya. 
           Camal paşa gəlib son bir qərara, 
           Çaparla göndərdi namə xotkara. 
           Ki qoç Koroğluya bir rəm atmışam, 
           Mən əcəm oğlunu çatıb tutmuşam. 
           Hazırlıq görürəm vermədən ara, 
           Tezliklə gətirrəm onu hüzura. 
           Bu vaxt İsabalı gəlirdi yolda, 
           Qıratı sürürdü qəmli bir halda. 
           Gördü ərzancandan gəlir bir atlı, 
           Atını çapdırır  yeldən qanadlı. 
           Hey çapır baxmadan yan-yörəsinə, 
           Elə bil düşübdür işi tərsinə. 
           Atının ağzından püfkürür köpük, 
          Yenə də çaparaq hey vurur təpik. 
          Çınqıllı yolları keçib sərt  gedir, 
          Qamçının altında atı pərt gedir. 
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           Anladı atlıda məxvi xəbər var, 



           Bir an da dayanmır at olsa da xar.  
           Arxadan yüyürüb atlıya çatdı, 
           Kəməndi hərləyib boynuna atdı. 
           Gücünü toplayıb verdi kəndirə, 
           Saldı bərk gedəni atından yerə. 
           Quş kimi sıçrayıb üstünü aldı, 
           Zərbəsi çaparı torpağa saldı. 
           Üstünü axtarıb naməni tapdı, 
           Oxuyub o, dərhal mənzilə çapdı. 
           Yerini bilincə qoç Koroğlunun, 
           Gəlib xilasına çalışdı onun. 
           Sarayın ətrafın dolandı öncə, 
           Aşdı hasarını gecə çox incə. 
           Fürsəti gözləyib pusquda durdu, 
           Rastına çıxanın boynunu qırdı. 
           Bir zaman gördü ki, gəlir bir gözəl, 
           Dünyada tapılmaz axtarsan əl-əl. 
           Yanında bir neçə qulamı da var, 
           Bir quyu yanında dayandı onlar. 
           Şir kimi pusqudan sıçradı dərhal, 
           Onların başına açsın qalmaqal. 
           Xanım cəld tərpənib qaldıraraq əl, 
           Dedi:--Kimliyini sən söylə əvvəl. 
           Sonradan bizləri burda həlak et, 
           Mən paşa qızıyam sakitcə çıx get. 
           Bu anda ar gəldi İsabalıya, 
           Ki zərbələr vursun bu gözəl aya. 
           Dedi:--Koroğlunun dəlisiyəm mən, 
           Bir aman  gözləmə mənim əlimdən. 
           Hər şeydən keçərəm onun yolunda, 
           Qoymaram qılıncım paslana qında. 
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           Dünya xanım dedi:-- Ey igid mən də, 



           Koroğlu yolunda gedirəm öndə. 
           Atam məni verir bir yaramaza, 
           Bolu bəy adında söz anlamaza. 
           Arxamda duran yox qalmışam darda, 
           Odur ki, mən bu gün olmuşam burda. 
           Ki xilas eyləyəm əcəm oğlunu, 
          Yenilməz bir igid qoç Koroğlunu. 
          Quyudan çıxarıb qolların açam, 
          Özüm də onunla birlikdə qaçam. 
          Bu sözlər xoş gəldi İsabalıya,    
          Vuruldu ürəkdən o gözəl aya. 
          Dedi ki:--Qoymaram səni burda mən, 
          Fələk də alanmaz daha əlimdən. 
          Deyərək bu sözü o gözəl yarə, 
          Qayanı qaldırıb atdı kənarə. 
          Dünya xanım qaldı gücünə heyran, 
          Vuruldu ürəkdən ona bu ceyran. 
          İsabalı atdı quyuya kəmənd, 
          Koroğlunun etdi qurşağına bənd. 
          Güc verib qoluna dartıb çıxartdı, 
          Dəyirman daşını boynundan atdı. 
          Elə ki, Koroğlu edildi xilas, 
          Dünya xanım gördü tədarük bir az. 
          Tez İsabalıya gətirdi bir at, 
          Atların içində idi yel qanad. 
          Elə ki, Koroğlu Qırata mindi, 
          Kim onun önünə de çıxar indi? 
          Bolunun, Murtuzun evinə girdi, 
          Onları həyatdan dərhal götürdü. 
          Xanıma əziyyət olmasın deyə, 
          Getmədi paşanı o, öldürməyə. 
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          Gecə ikən ordan çıxıb getdilər, 



          Bir anın içində gözdən itdilər. 
          Elə ki, Koroğlu yetişdi yurda, 
          Sevinclər ölçüldü səbətlə burda. 
          Xanımlar, dəlilər elə oldu şad, 
          Az qaldı Şeytan da oynasın o saat. 
          Dövrəsində durdu yeddi min dəli, 
          Dağları qopardan  gur vuran əli. 
          Dünya xanım getdi İsabalıya,               
          Tədarük görüldü başlandı toya. 
          Koroğlu gəlişi, toy qurulması, 
          Meydanda məşq edib cəng vurulması. 
          Gözəllik verirdi bütün aləmə, 
          Xanımlar izlərmiş bunu səndemə. 
          Koroğlu yar ilə oturub qoşa, 
          Belə bir aləmə edir tamaşa. 
          Cənginə baxaraq hey aslanların, 
          Zövq alır məşqindən pəhləvanların. 
          Çırpdıqca bir-birin həndəvərinə, 
          Afərin söylərdi hünərlərinə. 
          Papaq dəmir, geyim dəmir, qol dəmir, 
          Zərbə dəmir, igid dəmir, yol dəmir. 
          At oynadan yerə dəyən daş kimi, 
          Of demədəm qalxıb qaçır quş kimi. 
          Edilibdir dəmir papaq durna tel, 
          Durna teldə Eyvaz olub sanki gül. 
          Nigar xanım baxıb Eyvaza heyran, 
          Xanımlara dönüb dedi durmadan: 
          - Durna teli edib igidləri gül,  
          Bizə daha yaxşı yaraşar bu tel. 
          Koroğlu çağırtdı bu vaxt Eyvazı, 
          Oturtdu yanında igid avazı. 
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        Söylədi:--Get gətir durna telindən, 



        Bizim xanımlara hədiyyə et sən. 
        Xanımların qəlbi olmasın xarab, 
        Sən də ki, bu anda qazan bir səvab. 
        Bəlli Əhməd bir də Dəmirçioğlu, 
        Səninlə gedəcək bu səvab yolu. 
        Bu təklif Eyvazı etdi xeyli şad, 
        Tədarük görməyə açdı qol-qanad. 
        Şənliyi vuranda Çənlibel sona, 
        Sakitlik çökəndə səhər dörd yana. 
        Atlanıb şadlanıb bu üç pəhləvan,      
        Bağdad torpağına oldular rəvan. 
 
 
      DƏLİLƏRİN  DURNA TELİ 
       GƏTİRMƏYƏ  GETMƏSİ  
      
        Dünya qovan zaman qara tüstünü,* 
        Üfürüb edəndə təmiz üstünü. 
        Eyvazgil çatanda bu vaxt mənzilə, 
        Günəş qalxmamışdır hələ ki, zilə. 
        Girib qoruğuna Aslan paşanın, 
        Sitardan saldılar onun dörd yanın. 
        İncə durnalardan ovlayıb xeyli, 
        Böyük bir torbaya yığdılar teli. 
        Gecəni yol gəlib yatmamışdılar, 
        Azacıq dincəlmək istədi onlar. 
        Ətlərdən yedilər qalayıb ocaq, 
        Yatdılar gözətçi qoymayıb ancaq. 
        Günəşin avazı qalxanda zilə, 
        Çıxıb yayılanda insanlar çölə. 
        Gələndə işinin üstə qoruxçu, 
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         Gördü ki, yatıbdır üç nəfər ovçu. 



         Yaraqlı-yasaqlı hər biri aslan, 
         Bir dağa bənzəyir bu üç pəhləvan. 
         Durnalar ovlanıb tökülüb yerə, 
         Dönüb cəhənnəmə burda mənzərə. 
         Düşündü, dünyada bu cürrəti məhz, 
         Koroğludan başqa bir kəs edənməz. 
         Çün Aslan paşada vardı səltənət, 
         Harun-Ər Rəşiddən, Firondan da sərt. 
         Odur ki, çaparaq töküb xeyli tər, 
         Durmadan saraya yetirdi xəbər. 
         Qoruxçu olanı söylədi bir-bir, 
         Yatmış aslanları eylədi təsvir. 
         Paşa da onun tək düşündü belə, 
         Çün kəsdə bu cürrət olmamış hələ. 
         Düşündü tutmasa yatdığı yerdə, 
         Bu fürsət düşənməz əlinə bir də.   
         Üstünə tökməsə əgər ordunu, 
         Tutanmaz yenilməz dünya qurdunu. 
         Odur ki, ordunu qaldırıb yerdən, 
         Yeritdi qoruğa çıxıb şəhərdən. 
         Onları dövrəyə gəlib aldılar, 
         Atların kəməndə atıb saldılar. 
         Dəlilər yuxudan ayılan zaman, 
         Gördülər qoşunla dolubdur hər yan. 
         Qılınc çəkib xeyli dava etdilər, 
         Qırıb-töküb yan-yörəsin ütdülər. 
         Onlar hey qıraraq qurtaranmadı, 
         Onurğa sümüyün sındıranmadı. 
         Ordu yeriyirdi çınqıla bənzər, 
         Bir saysız-hesabsız ulduzlar qədər. 
         Koroğlu hünəri ancaq bu yerdə, 
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         Qoşunu qatlardı belə qədərdə. 



         Əsgərlər meydanda çox qırıldılar, 
         Axırda onları tora saldılar. 
         Paşa dəliləri atdı zindana, 
         Bağdatda hər yeri  tutu elana. 
         Ki qoç Koroğluya oxuyur meydan, 
         Oğlunu edəcək qanına qəltan. 
         Bağdad meydanında çəkəcək dara, 
         Edam başlanacaq üç gündən sonra. 
         O, görüb önündə sonsuz ordunu, 
         Sayğıya almadı qoç Koroğlunu. 
         Belə bir ilhamı ordudan aldı, 
         Özünü fələyin oynuna saldı. 
         Orda Koroğlunun bir dostu vardı, 
         Durub Çənlibelə xəbər apardı. 
         Çatdı mənzillərə dəqiqə, saatla, 
         Ötdü diyarları yel qanad atla. 
         Yetirdi özünü qoç Koroğluya, 
         Təntimiş görüncə tutdular suya. 
         Qəlbi sakitləşdi alıb dəstnamaz,* 
         Koroğlu önündə qıldı bir namaz. 
         Söz açdı Bağdatda çəkilən cardan, 
         Ona gətirdiyi qorxunc havardan. 
         Xəbər Koroğlunun qəlbini sökdü, 
         Elə bil başından qaynar su tökdü. 
         Hay verdi dəlilər tez atlandılar, 
         Qıy vurub Bağdada qanadlandılar. 
         Bağdad kənarına gedib çatdılar, 
         Kəndliyə rast gəlib qəmə batdılar. 
         Kəndli oraq çəkib sünbül biçirdi, 
         Sünbüllər gözündən bol su içirdi. 
         Koroğlu bu yerdə saxladı ayaq, 
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         Kəndliyə yanaşdı gedib mərd sayaq.      



         Sordu bu fəryadın ondan səbəbin, 
         Göstərdi xeyirxah, mülayim təbin. 
         Kəndliyə xoş gəldi belə yanaşma, 
         Həm də ki, onunla xoş bir danışma. 
         Kəndli  Koroğlunu tanımayırdı, 
         Xeyirxah bir insan onu sayırdı. 
         Ah çəkdi ən əvvəl kəndli dərindən, 
         Söz açdı Çənlibel igidlərindən. 
         Dedi:--Koroğlunun övladı darda, 
         Kömək etmək üçün o məndə harda. 
         Necə yanmayasan belə insana, 
         Özüylə gətirmış mərdlik dövrana. 
         Gəlməmiş dünyaya belə pəhləvan, 
         Olmamış bu gücdə nə div, nə heyvan. 
         Qolunda qüvvəsi onun yenilməz, 
         Bir daha beləsi dünyaya gəlməz. 
         Hər kimdə olsaydı belə şücayət, 
         Özünə yığardı bolluca sərvət. 
         Açmış Çənlibeldə mərdlik məktəbi, 
         Bir dəli pozmamış hələ bu dəbi. 
         Bütün yer üzündə bilir ki, hamı, 
         Onunla başlayır mərdlik məqamı. 
         Dünyada qoydusa bu cür adəti, 
         Onunla ucalar əcəm milləti. 
         Rəiyyət adını onun çəkər kən,  
         Qorunur şahların zülmülərindən. 
         Koroğlu bilmirdi indiyə qədər, 
         Onu saf ürəkdən sevirmiş bəşər. 
         Söhbətdən alaraq xoş bir təsurat, 
         Adını eylədi bəyan o saat. 
         Dönüb dəlilərə o, hay verən tək, 
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         Tökülüb kəndliyə etdilər kömək. 



         Bir anda sünbülü biçib  yığdılar, 
         Kəndlidən təşəkkür alıb çıxdılar. 
         Atları yükləyib karvana  bənzər, 
         Dəstəyə bölünüb onlar bir qədər.   
         Qala qapısını keçirdib ələ, 
         Saraya etdilər sürətlə həmlə. 
         Paşanı salanda təşvişə bu hal, 
         Ordunu ayağa qaldırdı dərhal.                            
         Koroğlu qıratla yeridi yel tək, 
         Bir nərə çəkdi ki, bənzəri şimşək. 
         Bir anda qoşunun üstünü aldı, 
         Qıratın ayağın altına saldı. 
         Başları kökündən üzdü misrisi, 
         Bağdad görməmişdi hələ bu dərsi. 
         Qırata rast gələn göydə uçurdu, 
         Həyatın bir anda başa vururdu. 
         Bir zaman dörd yana yayıldı xəbər, 
         Ki Koroğlu imiş hücum çəkən nər. 
         Düşmənin içinə düşdü vəlvələ, 
         Məmurlar əkildi at salıb ələ. 
         Əsgərlər olsa da çınqıl sayında, 
         Qaçırdı çöllərə can harayında. 
         Koroğlu qaçanın üstün alırdı, 
         Başları bədəndən yerə salırdı. 
         Yayına bilmirdi düşmən Qıratdan, 
         Əlini üzürdü şirin həyatdan. 
         Dəlilər zindana gedib yetdilər, 
         Eyvazgili açıb azad etdilər. 
         Qırılan qırıldı, qalan əkildi, 
         Koroğlu qayıdıb saraya gəldi. 
         O, Aslan paşanın başını üzdü, 
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           Car çəkib camaatı sıraya düzdü. 



           Paşanın toplanmış qərinəsindən, 
           Hər kəsə pay verdi xəzinəsindən. 
           Bu zaman bir şeşpər meydana düşdü, 
           Bir kəs anlamadı bu necə işdi. 
           Kimdir Koroğluya meydan oxuyan, 
           Bir-birin üzünə baxırdı dörd yan. 
           Gördülər şeşpərin ucu haçadır, 
           Meydana sancılmış alapaçadır. 
           Dedilər ki, görən məqsədi nədir, 
           Bu ki, Giziroğlu Mustafa bəydir. 
           Koroğlu anladı işarə ona, 
           Verərək, səsləyir dur gəl meydana. 
           Orda Giziroğlu qırx qaçaq ilə, 
           Çəkilib dağlarda yaşardı belə. 
           Həm mərd, xalqa dayaq o, olduğundan, 
           Öldürmək istərdi şah, paşa, həm xan. 
           Odur ki, çəkərək onlara yaraq, 
           Qırx igid başında gəzirdi qaçaq. 
           Tanıyıb bilirdi Bağdadda hər yan, 
           Giziroğlunu mərd, güclü pəhləvan. 
           Qolunu qatlayan hələ olmamış, 
           Önündə çökərmiş  onun hər yarış. 
           Alapaça atı onun var imiş, 
           Qaçışda , döyüşdə ona yar imiş. 
           Eşitmişdir Koroğlunun adını, 
           Görməmişdir zərbəsinin dadını. 
           Dildə əzbər olan gücü, mərdliyi, 
           Heyran eyləmişdir Mustafa bəyi. 
           Arzu edərdi ki, həmən adamı, 
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           Meydana çağırsın düşsə  məqamı.      



           Odur ki, şeşpəri atıb meydana, 
           İşarə eylədi məqsədin ona. 
           Koroğlu elə ki, yola düzəldi, 
           Ayrılıb qoşundan bir düzə gəldi. 
           Qəlbinin açılmış gözəl çağında, 
           Gözlədi rəqibin çay qırağında. 
           Seyr etdi bir qədər Dəclə-Fəracı, 
           Könlünə oxşayan yaşıl yamacı.                 
 
                                 *    *    * 
   
           Gözəldir Bağdadın abı-havası, 
           Bu yerə bənzəyər yerlərin hansı? 
           Günəşin şüası üstünə düşər, 
           Yayda da, qışda da, meyvə yetişər. 
           Doysan da çöllərin hər nələrindən, 
           Doymazsan ləzzətli meyvələrindən. 
           Süfrələr bəzəyi şirin xurması, 
           Gözəldir yeyəndə bığı burması. 
           Cəh-cəhlə oxuyan əlvan quşları, 
           Ram edər qəzəbə dalmış başları. 
           Qızların bəzəyi durna telləri, 
           Karvanlar qoynunda gəzər elləri. 
           Sürrü-sünbüllüdür düzənlikləri, 
           Al-əlvan uzanır çəmənlikləri. 
           Bu yerdə gözəllik salmışdır naxış, 
           Çəkdiyi naxışla Xudaya alqış. 
           Bu gözəl təbiət qoynunda birdən, 
           Giziroğlu qurdtək çıxdı böyürdən. 
           Şərtini kəsmədən başladı hərbə, 
           Koroğludan aldı kiçik bir zərbə. 
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           Qalxanı kəsildi zərbə gücündən,                                                



           Misri qılıncının həm ülgücündən. 
           Edəndə üstünə ikinci səyin,     
           Qılıncı qırıldı Mustafa bəyin. 
           Meydanda qalanda əlləri bom-boş, 
           Koroğluya bu iş getmədi heç xoş. 
           Odur ki, yarağı qoydu bir yana, 
           Atından düşərək girdi meydana. 
           Çağırdı yarağı yerə atmağa, 
           Dəvət etdi onu qurşaq tutmağa. 
           İgid Koroğlunun belə mərdliyi, 
           Yüz qat heyran etdi Mustafa bəyi. 
           Rəqibi salsa da bir az qalmaqal, 
           Qoç Koroğlu yerə yıxmadı dərhal. 
           Bir qədər özünü göstərdi zəif, 
           Ki onu meydana çağıran hərif. 
           Nə tərzdədir onun gücü-qüvvəsi, 
           Önündə çıxardır belə gur səsi. 
           Bir xeyli əlləşib yeri sökdülər, 
           Yaşıl çəmənliyi əzib tökdülər. 
           Koroğlu gördü ki, onda var hünər, 
           Dəmirçioğluna gücü bərabər. 
           İşi uzatmadı əlləşib daha, 
           Qurşağından tutub qaldırdı şaha. 
           Başının üstündə hərlətdi onu, 
           Qorxudub bir xeyli tərlətdi onu. 
           Qəzəblə çəkərək  bir dəli nərə, 
           Rəqibi astaca tulladı yerə. 
           Giziroğlu çaşdı belə nərədən, 
           Huş getdi başından qalxmadı yerdən.                           
           Koroğlunun ona heyifi gəldi, 
           Onu öldürməyib yola düzəldi. 
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             Giziroğlu yerdə bir xeyli qaldı, 



             Özünə gələndə həm dəhşət aldı. 
             Bildi ki, rəqibi həm mərd, əjdaha, 
             Cahan da bacarmaz onunla daha. 
             Qolunda qüdrəti keçmişdir həddən, 
             Bu qüdrət gəlmişdir ilahiyyətdən. 
             Onun əyilməzdir dünyada qəddi, 
             Hələ görməmişdir bəşər bu həddi. 
             Həm də mərdliyini görüb şad oldu, 
             Etdiyi şübhədən həm azad oldu. 
             Gedib Koroğludan açdı söhbəti, 
             Hamını çaşdırdı onun qüdrəti. 
             Qaçaq dostlarına o, dönə-dönə, 
             Təriflər söylədi həm mərdliyinə. 
             Qaçaqlar mərdliyin alaraq saya, 
             Dost kimi baxdılar qoç Koroğluya. 
             Elə ki, Koroğlu çatdı yurduna, 
             Alqışlar söylədi xanımlar ona. 
             Eyvazı sağ görüb elə o saat, 
             Nigar xanım oldu qəlbdən çox rahat. 
             Aşıq Cünun sazı gətirdi dilə, 
             Qəlbləri bənzətdi əlvan bir gülə. 
             Bu şənlik eylədi düz üç gün davam, 
             Dağıldı işinə durub hər adam. 
 
                                  
            DÜRATIN  VƏ İLXININ  
                         İTMƏSİ 
 
            Koroğluda vardı belə bir adət, 
           Qıratı, Düratı sayıb səltənət. 
           Gözündən qoymazdı bir addım belə, 
 
                                   112 
           Ki atlar düşməsin xain bir ələ. 



           Özüylə otlağa o, aparardı, 
           Ya da ki, tövlədə bağlı qalardı. 
           İlxıya qoymazdı heç bir gözətçi, 
           Çünki olmamışdır hələ bir itki. 
           İlxıda var idi belə ənənə, 
           Otlayıb dönərdi tövləyə yenə. 
           Koroğlu düşündü bir iş eyləsin, 
           Dürat da ilxıya vərdiş eyləsin. 
           Əgər ki, baş tutsa gördüyü tədbir, 
           Qıratı saxlasın nəzarətdə bir. 
           Bir gün eylədiyi bu fikrə baxdı, 
           Düratı ilxıya açıb buraxdı. 
           Dürat ilxı ilə çəmənliklərə, 
           Otlayıb üz tutdu düzənliklərə. 
           Bir xeyli otlayıb dayandı sakit, 
           Elə bil üstünə onun düşdü pit. 
           Başlayıb atlarla zoncuqlaşdı o, 
           Bir xeyli çöllərdə mazaqlaşdı o. 
           Nədənsə xoşuna gəlmədi bu hal, 
           Dişiylə atları çeynədi dərhal. 
           Qatıb qabağına qovdu onları, 
           İlxının göylərə qalxdı havarı. 
           Atların dişləyib belini sökdü, 
           Qovub Ballıcaya onları tökdü.                
           Qara xan ilxını görüb etdi ram,                      
           Anlaya bilmədi bunu bir adam. 
           Görüb güman etdi yollarda çoxu, 
           Yəqin Qara xana məxsusdur ilxı. 
           Qaraxan tanıdı Düratı dərhal, 
           İlxını gizlətdi tövlədə ehmal. 
           Düşündü bu işi biləcək hardan, 
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          Oğurluq eylədi qoç Koroğludan. 



          Qara xan bu yerdə yaman ilişdi, 
          Fələyin hərlənən çərxinə düşdü. 
          Elə ki, od sönüb qaraldı ocaq,* 
          Evləri nuruna qərq etdi çıraq. 
          İlxı qayıtmadı öz tövləsinə, 
          Fələyin dönəndə çərxi tərsinə. 
          Koroğlu bir an da olmadı rahat, 
          Çün itkin düşmüşdür həm də ki, Dürat. 
          Qıratı minərək yellə yarışdı, 
          Axtara-axtara yeddi dağ aşdı. 
          İlxını tapmayıb geriyə döndü, 
          Yenə də yollarda səhər göründü. 
          Bilirdi gedəcək qonşu ölkəyə, 
          Qanadı yoxdur ki, çəkilsin göyə. 
          Qara xan kələkbaz, həm oğru idi, 
          Bunu həm Koroğlu, hamı bilirdi. 
          Odur ki, Ballıca oldu ilk hədəf, 
          Orda göstərirdi ucunu kələf. 
          Koroğlu kəndlərdə soraqlaşanda, 
          Kələfin ucunu tapdı bu anda. 
          Görən kəslər təsdiq eylədi bunu, 
          Ki keçən görüblər bu yerdən onu. 
          Koroğlu düşündü xan qursa kələk, 
          Onun boğazını mən üzəm gərək.        
          Ballıca xanlığı çox kiçik idi, 
          Hələ təzə-təzə o dirçəlirdi. 
          Saxlardı sarayda bir neçə dəstə, 
          Əsgəri gəzərdi ayağı üstə. 
          Saxlaya bilməzdi kasıblıqdan at, 
          Dünyada sürərdi aciz bir həyat. 
          Odur ki, tək durub saraya getdi, 
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          Kəsib kələyini xanı yad etdi. 



          Dəstələr görəndə Koroğlu gəlir, 
          Əkilib aradan çıxdılar bir-bir. 
          Xan tapa bilmədi sarayda bir kəs, 
          Nə qədər əl çalıb saldısa hey səs. 
          Koroğlu önündə gəlib dayandı, 
          Qara xan and içib ilxını dandı. 
          Dürat duyan zaman çöldə Qıratı, 
          Durmadan kişnədi elə o saatı. 
          Qara xanın belə namərdliyindən, 
          Əl atıb bir əllə götürdü yerdən. 
          Torpağa salaraq üzdü başını, 
          Çün düzəlməziydi verdi aşını. 
          İlxını qaytardı yenə yurduna, 
          Düratı qatmadı bir daha ona. 
 
     
    ÇƏNLİBEL  XANIMLARININ 
      GOHNUNA CEYRAN ƏTİ  
                    DÜŞMƏSİ 
 
         Çənlibel ömrünü sürürdü rahat, 
         Bərqərar olmuşdur yurdda dinc həyat. 
         Xanımlara qismət olmuşdur bir bəxt, 
         Günlərin sürürdü hər biri xoşbəxt. 
         Dəlilər gedərdi ova hər səhər, 
         Azuqə uğrunda tökərdilər tər. 
         Yolda karvanlardan töcü alardı, 
         Hər kəsi xoş üzlə yola salardı. 
         Sakitcə ötürdü hey aylar, illər, 
         Daha tapılmırdı belə bir nəfər. 
         Ki qoç Koroğluya oxusun meydan, 
 
                            115 
          Kələk qurub alsın intiqam ondan. 



          Bağdadın başına gələn əhvalat, 
          Xan, paşa,  şahları eyləmişdi mat. 
          Koroğlunun adı gələn bir zaman, 
          Paşalar gözündən axıdırdı qan. 
          Odur ki, hər yerə çökmüşdür sükut, 
          Çöldə quzu ilə otlayırdı qurd. 
          Bir gün Koroğluya verdilər xəbər, 
          Ki bir tacir Əhməd qurur kələklər. 
          Yolda bizi görcək oyunlar açır, 
          Yolunu döndərib töcüdən qaçır.                        
          Dedilər vaxtıdır sabah gəlməli, 
          Aradan qaldırın siz bu əngəli. 
          Səhər yuxusundan qalxıb Koroğlu, 
          Gedib pusqu qurdu kəsərək yolu. 
          Bilirdi Əhmədin itidir gözü, 
          Yeddi ağaclıqdan görür hər közü. 
          Odur ki, pusqunu qurdu döngədə, 
          Gələndə görməsin yolda bir gədə. 
          Koroğlu pusquda bir xeyli durdu, 
          Durmaqdan darıxıb özünü yordu. 
          Gün qalxıb hərlənib olanda nahar, 
          Bir karvan gördü ki, sanki bir anbar. 
          Dəvələr belinə yüklənib gəlir, 
          Bənzəri dağ kimi göyə yüksəlir. 
          Baxanda tanıdı tacir Əhmədi, 
          Pusquda sakitcə durub gözlədi. 
          Elə ki, döngəyə karvan çatanda, 
          Koroğlu pusqudan çıxdı bu anda. 
          Dedi:--Eşitmişəm ey tacir Əhməd, 
          Töcüdən qaçmağa eyləmisən əhd. 
          Əhməd Koroğlunu yolda görəndə, 
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            Yarpaqtək saraldı düşdüyü bəndə. 



            Bildi ki, alacaq bütün malını, 
            Müflüs edəcəkdir onun halını. 
            Qorxudan tərləyib döndü bir suya, 
            Nə qədər yalvardı qoç Koroğluya. 
            Etdiyi günahlar bağışlanmadı, 
            Qəlbi kələkbaza onun yanmadı. 
            Döndərdi karvanı o, Çənlibelə, 
            Kələk işlədənə edərdi belə. 
            Bütün mallarını əlindən aldı, 
            Əhmədi bir müflüs halına saldı. 
            Əhməd gözdən iti olduğu üçün, 
            Quldurdan, qaçaqdan qaçardı hər gün. 
            Bütün ölkələri gedib gəzərdi, 
            Hər qızı, gəlini malı bəzərdi. 
            Seçərdi malları hər zövqə uyğun, 
            Gözəlin, göyçəyin, isti, soyuğun. 
            Alanlar qalardı razı malından, 
            Bəbəndə görünən xoş amalından. 
            Dünyanı gəzmişdir çox başdan-başa, 
            Həm başı dəymişdir hər daşdan-daşa. 
            Zövqünü bilirdi çox millətlərin, 
            Qapısın açırdı səltənətlərin. 
            Bilirdi, vardı ki, onda fərasət, 
            Hansı mala harda verilir qiymət. 
            Ticarət işində bu məharəti, 
            Ellərin axırdı ona sərvəti. 
            Odur ki, baxanda mala  xanımlar, 
            Gördülər zövqlərə uyğundur onlar. 
            Hər biri götürdü gözəl parçadan, 
            Həm zərdən-zivərdən qızıl qolçadan. 
            Olmadı bir mal da xoşa  gəlməyən, 
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            Qalmadı karvanda nümunə bir dən. 



            Zər-zivər içində olub xeyli şad, 
            Qəlblər nəfəs aldı şadlıqdan rahat. 
            Könüllər istədi ceyran əti bərk, 
            Dedilər, şənliyə başlayaq gərək. 
            Əhmədin daşırdı başdan hiddəti,  
            Əlindən getmişdir varı-dövləti. 
            İstədi onlara vursun bir ziyan, 
            Halına ağlasın büs-bütün cahan. 
            Meyli elətdirsin tez Bəyazıda, 
            Xəlil paşa salsın onları oda. 
            Paşanın vardı ki, ceyran qoruğu, 
            İçində olmazdı belə arığı. 
            Ceyranı bəslərdi elə bir zövqlə, 
            Dünya görməmişdir beləsin hələ. 
            Damaqdan getməzdir ətin ləzzəti, 
            Bir yeyən istərdi, bir də fürsəti. 
            Paşanın ürəyi yaman sərt idi, 
            Qoruğa girəni tələf edərdi. 
            Bu işi görənə beyni ki, qızdı, 
            Övladı da olsa bağışlamazdı. 
            Başına açardı hər kəsin oyun, 
            Ya da itirərdi o kəslər boyun. 
            Odur ki, söz açıb Əhməd onlara, 
            Təklifi eylədi həmin diyara. 
            Dedi:--O yerdədi ceyranın əti, 
            İstəyirsinizsə almaq ləzzəti. 
            Koroğlu çağırdı sərdar Eyvazı,                            
            Dedi, xanımların nədir avazı. 
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           Bu yolda Eyvazın oldu sirdaşı, 



           Tup dağıdan, Halay pozan yoldaşı. 
           Atlanaraq Bəyazıda getdilər, 
           Axşamçağı mənzili fəth etdilər. 
           Qoruq boyu saldılar bir qalma-qal, 
           Ceyranları ovladılar dalba-dal.  
           Bu iş saldı onları yorğunluğa, 
           Başladılar özlərinə qulluğa. 
           Kabablanıb şərabdan da atdılar, 
           Havalanıb şellənərək yatdılar. 
           Sarı sünbül axtaranda yarını,* 
           Dünya geydi ağ-appağ paltarını. 
 
 
           Gəlib mənzərəni gördü qoruqçu, 
           Şellənib qoruqda üç nəhəng ovçu. 
           Xəlil paşa olcaq işdən xəbərdar, 
           Ordunu qaldırdı o qursağı dar. 
           Dəlilərin üstə toru atdılar, 
           Əl-qolunu yatmış yerdə çatdılar. 
           Şəhərə çəkdirdi düşünmədən car,     
           Ki üç gündən sonra asılsın onlar. 
           Paşa qızına toy etdiyi üçün, 
           Onları asmadı elə həmin gün. 
           Bağışladı qızı Nərgiz xanıma, 
           Üç gün ömürlərin uzatdı amma. 
           Bu elan sarayı saldı təşvişə, 
           Dedilər, ilişdik çətin bir işə. 
           Koroğlu tutarsa bu işdən xəbər, 
           Şəhəri büs-bütün külə döndərər. 
           Saray tanıyırdı paşasını sərt, 
           Önündə etmədi biri də cürrət. 
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          Ki verdiyi qərar oxunsun geri, 



          Yoxsa ki, qalacaq viranə yeri. 
          Edə bilməyəndə işə bir illac, 
          Durub gözlədilər sonun naillac. 
          Koroğluya çatdı dostundan xəbər, 
          Ki paşaya əsir düşüb dəlilər. 
          Koroğlu atlanıb dəlilər ilə, 
          Yollarda sürəti qaldırdı zilə. 
          Həmən gün  yetişdi o, Bəyazıda,        
          Məmurlar eşidib düşdülər oda. 
          Paşanın üstünə tez töküldülər, 
          Canından-başından həm söküldülər. 
          Dedilər:--Koroğlu çəkib misrini, 
          Qəzəbi coşubdur, qalxıbdır cini. 
          Qıratın belində gəlir yel kimi, 
          Dəlilər dalıca axır sel kimi. 
          Yurdunda qalmağa bir daş da qoymaz, 
          Aradan çıxmağa sən tələs bir az. 
          Deyərək məmurlar durub əkildi, 
          Saraydan büs-bütün hamı çəkildi. 
          Sərkərdə üz tutub qaçdı çöllərə, 
          Əsgərlər dağıldı hərə bir yerə. 
          Paşa əkilməyə tapmadı macal, 
          Sarayda üstünü aldılar ehmal. 
          Koroğlu paşanı çəkdi meydana, 
          Fələyin açılmış salsın oynuna. 
          Nərgiz xanım bu vaxt çıxdı ortaya, 
          Dilində naləsi ucaldı aya. 
          Söylədi:--Atamı vermə sən bada, 
          Toyumda olmasın mənin qan-qada. 
          Yoxsa ki,xoşbəxtlik üzümə gülməz, 
          Başqa bir cəzayla onu et əvəz. 
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           Onun günahını bağışla mənə, 



           Mərdlikdə qoymusan böyük ənənə. 
           Sən sərtə xoş işlə verginən cavab, 
           Xudanın yanında qazan bir səvab. 
           Mərdliyinə görə ey əcəm oğlu, 
           Dünya alqışlasın tutduğun yolu. 
           Nərgizin ağlına edərək hörmət, 
           Koroğlu vermədi qərarını sərt. 
           Paşanı buraxıb sərvətin aldı, 
           Səltənəti müflis halına saldı. 
           Xəzinə paylandı həm kasıblara, 
           Həm də ki, pay aldı düşənlər dara. 
           Qoruqda nə qədər ceyran, cüyür var, 
           Çəkib Çənlibelə apardı onlar. 
           Üç gün şənlik edib yeyib-içdilər, 
           Sonra iş başına durub keçdilər. 
 
 
      REYHAN  ƏRƏBİN KOROĞLUDAN         
                KÖMƏK İSTƏMƏSİ 
 
          Bir gün qoç Koroğlu əyləşmişdi şən, 
          Dinləyib Cünunun nəğmələrindən. 
          Dəlilərlə birgə alırdı ləzzət, 
          Şələsi dalında əkilmişdi dərd. 
          Bu vaxt Çənlibelə gəldi bir nəfər, 
          O, təkə türkməndən etmişdir səfər. 
          Həyəcan içində görəndə onu, 
          Xəbərdar etdilər qoç Koroğlunu. 
          Koroğludan görüb qonaq nəvaziş, 
          Dedi:-- Reyhan Ərəb məni göndərmiş. 
          Səmərqənddə pedah olub cadugər, 
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          Şərindən qurtara bilməyir bəşər. 



          Qırx quldur toplayıb o, sağ, solunda, 
          Torunu qurubdur ipək yolunda. 
          Gəlib gedənləri çapıb talayır, 
          Ölkələr əlindən hey qan ağlayır. 
          Pəhləvanları udur əjdəha kimi, 
          Ordunu məhv edir düz şaha kimi. 
          Cadusu dəryanı, dağı əridir, 
          Şeytanın, İblisin törəməsidir. 
          Mən sizə çox şeyi demirəm hələ, 
          Quşlar da uçanmır o yerdən belə. 
          Türkmənin keçməyir güzəranı xoş, 
          Şəhərdə bazarlar qalıbdı bom-boş. 
          Tacirlər salmayır daha yol ordan, 
          Odur ki, qurtarmır ölkələr dardan. 
          Reyhan Ərəb sizdən diləyir kömək, 
          Bacarmır qalıbdır bu meydanda tək. 
          Koroğlunu məyus eylədi bu hal, 
          Qərar qəbul etdi qalxaraq dərhal. 
          Yanına çağırdı sərdar Eyvazı, 
          Dedi ki:-- Gedərsən o hoqqabazı. 
          Öldürüb dəstəsin qırıb-çatarsan, 
          Dünyanın üzündən silib atarsan.    
          Özün ilə götür bir neçə dəli, 
          Tezliklə yetişsin bu işin həlli. 
          Yeddi gün ərzində işi vur sona, 
          Qayıt gəl Türkməni salıb səhmana. 
          Eyvaz şad oldu ki, gedəcək yurda, 
          Doğmalarını yad edəcək orda. 
          Eyvazın dayısı idi ki, Reyhan, 
          Eldə tanınırdı güclü pəhləvan. 
          Türkməndə Reyhanı indiyə qədər, 
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          Yerə vurmamışdır hələ bir nəfər. 



          Elində gəzirdi şanı-şöhrəti, 
          Hər kəsin yanında vardı hörməti. 
          Əlinə düşmüşdür bu fürsət deyə, 
          Eyvaz tələsirdi onu görməyə. 
          Odur ki, yır-yığış etdi durmadan, 
          Ki Türkmən elinə tez olsun rəvan. 
          Çağırdı yanına İsabalını, 
          Dəmirçioğlunun sordu halını. 
          Həm dəli Həsəni, Bəlli Əhmədi, 
          Həm Halay pozanı dönüb səslədi. 
          Tup dağıdanı da alıb dəstəyə, 
          Yeddi nəfər igid bəs edər deyə. 
          Çıxaraq səfərə yeddi pəhləvan, 
          Türkmən torpağına oldular rəvan. 
 
 

     DƏLİLƏRİN  CADUGƏRƏ 
           ƏSİR  DÜŞMƏSİ 
  
         Atını çaparaq yel kimi Eyvaz, 
         Yollarda ləngiyib durmadan bir az. 
         Yurdunun üstündə çox əsirdi o, 
         Elini görməyə tələsirdi o. 
         Atları yollarda salıb zəhmətə, 
         Türkməni fəth etdi qisa müddətə.  
         Türkməndə alqışa tutuldu onlar, 
         Eyvazla görüşdü bütün doğmalar. 
         Dəlilər əyləşib olunca rahat, 
         Söyləndi baş vermiş qorxunc əhvalat. 
         Cadugərin qara oyunlarından, 
         Dəliləri agah eylədi Reyhan. 
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          Gecəni keçirib durdular səhər, 



          Atına suvari olub yeddi ər. 
          Reyhanı götürüb o yeddi aslan, 
          Səmərqənd elinə oldular rəvan. 
          Üz tutub mənzilə bir qıy vurdular, 
          Yerin damarını vurub qırdılar. 
          Cadugər rəm atıb baxdı yollara, 
          Gördü yeddi qonaq gəlir onlara. 
          At üstə yel kimi yeddi ər gəlir, 
          Keçilməz çölləri keçib nər gəlir. 
          Gördü ki, onlara Reyhan pəhləvan, 
          Bələdçilik edib gəlir durmadan. 
          Əmr etdi, quldurlar çıxsınlar yola, 
          Onları salsınlar tutub pis hala. 
          Atların, pulların alıb əlindən,  
          Qiymətli nə varsa açıb belindən. 
          Qoysunlar yollarda payı-piyada, 
          Reyhanın qəlbini salsınlar oda. 
          Gecəni-gündüzə qatan dəlilər, 
          Şərin yuvasına çatdılar səhər. 
          Dağlardan keçəndə dar keçidləri, 
          Şərlər qarşıladı yeddi hünəri. 
          Dörd yandan tökülüb girdilər cəngə, 
          Meydan oxudular yeddi pələngə. 
          Bir azacıq davaya baş qatdılar, 
          Quldurları qayalardan atdılar. 
          Nərə çəkib araların yardılar, 
          Şər qüvvədən bir xeylicə qırdılar. 
          Quldurlar baxdılar bu pəhləvanlar, 
          Meydanda onları edəcəklər xar. 
          Nər kimi hamını alıb yatırlar, 
          Başları quş kimi üzüb atırlar. 
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           Cadu qarışmasa əgər bu işə, 



           Onların əlində dönərlər leşə. 
           Odur ki, meydanı tez tərk etdilər, 
           Cadugər taxtına qaçıb getdilər. 
           Gəlib mağaraya girdi dəlilər, 
           Onları qorxuya salanmadı şər. 
           Nə qədər səsləndi cin kimi səslər, 
           Geriyə axmadı belə həvəslər. 
           Dəlilər bənzəyib aslan hünərə, 
           Üz tutub getdilər dərinliklərə. 
           Rast gəldi onlara geniş bir otaq, 
           Zər-zivər içində otaq çil-çıraq. 
           Cadugər yığmışdır böyük qənimət, 
           Şahlarda olmamış belə səltənət. 
           Oturub taxtında o şər oğlu şər, 
           Üzündən-gözündən tökülür zəhər. 
           Dəliləri görcək işarə etdi, 
           Meydana hörümçək dərhal yeritdi. 
           Qap-qara hörümçək  adamdan hündür,  
           Belə bir nəhəngi di gəl sən öldür. 
           Dörd yandan vurdular dəlilər qılınc, 
           Edə bilmədilər onu xınca-mınc. 
           Meydanda verməyib aman qap-qara,* 
           Onları bürüdü büs-bütün tora. 
           Dəlilər güc verdi tor yırtılmadı, 
           Bu işə heç biri çarə qılmadı. 
           Öldürmək istədi durub cadugər, 
           Reyhan dedi:-- Dayan hələ bir qədər. 
           Tutmusan ustadın şagirdlərini, 
           O, gəlsə soyacaq sənin dərini. 
           Dünyanın nəridir adı Koroğlu, 
           Cadunu məhv edər onun bir qolu. 
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           O, əzib döndərər səni pambığa, 
           Ovub-ovuşdurub yamayar dağa. 
           Onun şagirdləri sağ qalsa əgər, 
           Canını qurtardın bəlkə bir təhər. 
           Cadugər qəh-qəhə çəkib sözünə, 
           Tərs baxıb Reyhanın ala gözünə. 
            Dedi:-- Sən mənimlə oynamısan çox,  
           Bilirsən önümdə dayanan kəs yox. 
           Sizi öldürməyib mən maraq üçün, 
           Gözləyəcəm gəlsin  Koroğlu bir gün. 
           Gözünün önündə salacam tora, 
           Birgə göndərəcəm səninlə ora.* 
           Mən səni öldürsəm mətanətimi, 
           Çün görə bilməzsən son qüdrətimi. 
           Tələsən deyiləm səbrim çox böyük, 
           Gözləyəcəm gəlsin sizin ağır  yük. 
           Qeyrətə boğulmaz öldürsəm sizi,            
           Bir daha bu yerə o, tutmaz  üzü. 
           Odur ki, yaşayın gələnə qədər, 
           Birlikdə mən edim sizləri hədər. 
           Cadugər bir təpik vurub Reyhana, 
           Gözləyib sözünü yetirdi sona. 
 
 
KOROĞLUNUN SƏMƏRQƏND  
                   SƏFƏRİ 
 
           Koroğlu verdiyi vədə yetişdi, 
           Dəlilər gəlmədi təşvişə düşdü. 
           Seçmə igidlərdən ehtiyat etdi, 
           Daha gözləmədən səfərə getdi. 
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           Qırata vermədi rahatlıq belə, 



           O, günün sonunda çatdı mənzilə. 
           Gecəni qalaraq karvansarada, 
           Səmərqəndi gəzdi çıxıb arada. 
           Gördü ki, ölkəni bürüyüb böhran, 
           Milləti pis günə salıbdı dövran. 
           Cadugər meydana at salıb çapır, 
           Yollarda dünyanı talayıb çatır. 
           Ticarətdən uzaq düşüb Səmərqənd, 
           Tacirlər bu yerdə daha tutmur bənd. 
           Şəhəri toruna elə salıb şər, 
           Hər kəsin üzündə gəzir qəm-kədər. 
           Onun ürəyini ağrıtdı bu hal, 
           Səhəri dağlara at sürdü dərhal. 
           Elə ki, fitnənin yurduna çatdı, 
           Quldurlar üstünə onun tor atdı. 
           Koroğlu onların görüb oynunu, 
           Üstünə gələnin qırdı boynunu. 
           Yırtaraq dağıtdı toru bir anda, 
           Hamı aciz qaldı qoç qabağında. 
           Elə ki, Koroğlu başladı hərbə, 
           Hər kəsə vururdu bir kərə zərbə. 
           Məhv edib torpağa atırdı birbaş, 
           Quldurlar bu haldan düşürdü çaş-baş. 
           Elə ki, onları qırıb dağıtdı, 
           O, şər yuvasının kökünə çatdı. 
           Fitnənin tapmışdır gəlib yerini, 
           Getdi xilas etsin dəlilərini. 
           Qurulmuş tələyə məhəl qoymadı, 
           Cin kimi səslərdən cana doymadı. 
           Getdikcə gedirdi dərinliklərə, 
           Qorxu kar etmirdi aslan hünərə. 
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          Axırda yetişdi geniş otağa, 



          Taxtında oturmuş gördü bir ağa. 
          Dörd yanı cah-cəlal içində gördü, 
          Dəlilərə baxıb dəhşət götürdü. 
          Anladı fitnənin yuvasıdır bu, 
          Onunla sonuncu davasıdır bu. 
          Burada gedəcək əsas döyüşlər, 
          Ayıq dayandı ki, aldatmasın şər. 
          Cadugər işarə durub verən tək, 
          Koroğlunun üstə cumdu hörümçək. 
          Misri qılıncını Koroğlu çəkdi, 
          Hörümçəyin üstə quş kimi səkdi. 
          Atdığı torları doğradı bir-bir, 
          Puç oldu cadunun gördüyü tədbir. 
          Qolunu-qılçini doğradı dərhal, 
          Hörümçək yıxılıb yerə qaldı lal. 
          Qoymadı feli-fənd işlətsin onu, 
          Zərbədə torpağa saldı boynunu. 
          Cadugər görəndə işlər gəldi tərs, 
          Cumdu Koroğluya çıxardaraq səs. 
          Ona da verməyib bir aman belə, 
          Boğazından tutub sıxdı ki, elə. 
          Cadugərin çıxdı gözü kəlləyə, 
          Tilsimi gəlmədi ona köməyə. 
          Şəkildən-çəkilə düşdü əlində, 
          Afsunlar səsləndi xeyli dilində. 
          Koroğlunu yerə yıxa bilmədi, 
          Əlindən dartınıb çıxa bilmədi. 
          Koroğlu boynunu qıraraq onun, 
          Başını kəsərək yetirdi sonun. 
          Dəliləri tordan eylədi azad, 
          Görüşüb, öpüşüb oldular rahat. 
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               O yerdə qənimət vardı nə qədər, 



               Yüz ata yükləndi bütün zər-zivər. 
               İşləri qurtarıb daha durmadan, 
               Ordan Səmərqəndə oldular rəvan. 
               Elə ki, şəhərə gəlib çatdılar, 
               Atlardan yükləri yerə atdılar. 
               Hər yerə yayıldı sürətlə xəbər, 
               Bayrama büründü büsbütün şəhər. 
               Küçəyə qaçırdı bilən hər adam, 
               Şəhərdə yarandı böyük izdiham. 
               Gələnlər qucurdu qoç  Koroğlunu, 
               Alqışa tuturdu ürəkdən onu. 
               Bu xalqın malıdır Koroğlu deyə, 
               Xəzinə paylandı orda ölkəyə. 
               Səmərqənd son qoydu aclığa daha, 
               Şükr etdi bütün xalq böyük Allaha. 
               Tacirlər bu işdən xəbərdar oldu, 
               Səmərqənd bazarı yenə də doldu. 
               Hamı Koroğludan eylədi rica, 
               Səmərqənddə qalsın qırx gün olunca. 
               Şəninə açsınlar onun ziyafət, 
               Sayəsində xoşbəxt olubdur millət. 
               Koroğlu qalmağa verdi razılıq, 
               Şəhərdə şənliyə getdi hazırlıq. 
               Koroğlu etdiyi bu böyük hünər, 
               Bir anda yayıldı Altaya qədər. 
               Eşidənlər onu alqışlayırdı, 
               Ellər qəhrəmanı hamı sayırdı. 
               Başqırtdan, Uyqurddan, Kazağa qədər, 
               Şahlardan gəlirdi nümayəndələr. 
               Səmərqənddə edib yad Koroğlunu, 
               Alqışa tuturdu ölkələr onu. 
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               Çox xalqlar yazırdı adına dastan,  



               Yenilməz igidi sevirdi hər yan. 
               Koroğlu olsa da əcəm milləti, 
               Ellər qoyurdular yenu adəti. 
               Hər millət özünə çəkirdi onu, 
               Mənimdir deyərək qoç Koroğlunu. 
               Səmərqənddə qırx gün yetişdi başa, 
               Koroğlu tutuldu hər gün alqışa. 
               Koroğlu naminə böyük ziyafət, 
               Sonuna yetişdi orda nəhayət. 
               Böyük izdihamla verib qol-qola, 
               Koroğlunu durub saldılar yola. 
               İntizar içində qalmış Çənlibel, 
               Qolunu açaraq geniş güllü bel. 
               Sonuna yetirib qəm anlarını, 
               Qəbul etdi igid oğlanlarını. 
               Əzəldən qoymuşdur Çənlibel adət, 
               Onların şəninə açdı ziyafət. 
               Üç gün davam etdi ziyafət yenə, 
               Sonra hər kəs getdi səyahətinə. 
               Yenə də başladı gözəl, dinc həyat,   
               Bu yurdu etmədi şahlar narahat. 
               Sakitlik illərlə sürdü bu yerdə, 
               Salmadı bir kəsi fələk də dərdə. 
         
                  
       BƏLLİ  ƏHMƏDİN  RUMDAN 
   MƏHBUBƏ XANIMI  QAÇIRTMASI 
 
             Bir gün aşıq Cünun gəldi səfərdən, 
             Söz açdı saz ilə olduğu yerdən. 
             Söylədi:-- Rumda var gözəl bir xanım,     
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            Maraqlı keçmişdir onunla anım.   



            Gözəllər gözəli adı Məhbubə,                  
            Hər kəsin çatanmaz əli o qabə. 
            O, Mehdi paşanın nazlı qızıdır, 
            Avazı bülbülün bir avazıdır. 
            İstəyi gəlməkdir bu yerə gəlin, 
            Sevmiş igidlərin o, çənlibelin. 
            Kimdir aranızda yüngül bir ayaq, 
            Gedib o gözəli gətirsin qoçaq? 
            Şənliyə başlayıb bir az kef çəkək, 
            Doyunca oynayıb toyunu edək.     
            Xanımlar bu işə  afərin dedi, 
            Susub igidlərdən cavab istədi. 
            Subaylar bir-birin üzünə baxdı, 
            Bir xeyli susanda məclis karıxdı. 
            Dəlilər çəkindi Mehdi paşadan, 
            Gen gəzmək istədi belə qadadan. 
            Bu vaxt Bəlli Əhməd çıxdı meydana, 
            Alqışlar eylədi xanımlar ona. 
            Bəlli Əhməd verdi hesabatını, 
            Çəkib yəhərlədi ərəb atını. 
            At sürdü ellərin təpə, dağıyla, 
            Gedib Ruma çatdı yar sorağıyla. 
            Yad edib dolandı qədim şəhəri, 
            Bir xeyli söhbətə tutdu bəşəri. 
            Saraya yol salan tapdı bir qarı, 
            Göndərib xəbərdar eylədi yarı. 
            Qarı təsvir etdi Bəlli Əhmədi, 
            Söylədi:-- Gözəldir uca qəməti. 
            Düşmüş qismətinə elə bir igid, 
            Qucub sinəsini qucağında it. 
            Dağ kimi şişibdir musqulu dəhşət, 
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            Baxdıqca adama lap verir ləzzət. 



            Duruşu baxışı bənzər aslana, 
            Beləsi lazımdır hər bir canana. 
            Sərv kimi əyilməz gərdəni vardı,              
            Sənintək xanıma laiq o, yardı. 
            Səadət qapını könüllü açmış, 
            Xoşbəxtlik nurunu üstünə saçmış. 
            Hər tində tapılmaz belə bir oğlan, 
            Məqamı bir dəfə verir yaradan. 
            İmtina eyləsən görməzsən daha, 
            Çünki xoş gedənməz bu iş Allaha. 
            Sahib ol qapını döyən malına, 
            Yüz ölçüb, bir biçib dəymə dalına. 
            Dur səslə qoynuna cavab vermə sərt, 
            Heyifdir eyləmə bir beləsin pərt. 
            Qolların boynuna dola aç geniş, 
            Girib qucağına sən odunda biş. 
            Boynunu sığalla hər dəfəsində, 
            Ah çəkib yan-yaxıl gur nəfəsində. 
            Pərvanətək şamın başına dolan, 
            Oduna qərq olub alış alovlan. 
            Quyruqtək sən qovrul bir atəşində, 
            Qızartsın hüsnünü qızmış şişində. 
            Üstünə sən atıl onun tir kimi, 
            Həm də ki, qarmala çəkib şir kimi. 
            Dünyatək fırlanıb onu da fırlat, 
            Dərya ol torpağın sahilində yat. 
            Aç onun önünə sən büllur sinə, 
            Şimşəktək həm şığa yerin köksünə. 
            Dəryatək gəmini aləminə dart, 
            Xəzinə üstündə ilan kimi yat. 
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              Atının tərkində çıxıb yollara, 



              İlham al sən ondan dal xəyallara. 
              Fəxr eylə həyatda ərim var deyə, 
              Bir aslan hünərli ona yar deyə. 
              Qarı bilməyirdi çoxdandır artıq, 
              Bu işə vermişdir xanım razılıq. 
              Oturub səbirsiz yarı gözləyir, 
              Yolları xəlvəti hər gün izləyir. 
              Əvvəldən görmüşdür işə hazırlıq, 
              Odur ki, qarıya verdi razılıq. 
              Ki qalxıb yuxudan xoruz banında, 
              İgidi gətirsin bağa yanında. 
              Açmasın bir kəsə sirri nəbadə, 
              Söyləsin hazır ol Bəlli Əhmədə. 
              Qarıya verdi ki, güllücə xələt, 
              Dəyərdi bu işi görməyə xəlvət. 
              Özündən çox razı salıb qarını, 
              Yollayıb gözlədi məğrur yarını. 
              Bəlli Əhməd gəlib qarı yanında, 
              Xanımla görüşdü xoruz banında. 
              Qarının təsviri yerində idi, 
              Görəntək bəyəndi Bəlli Əhmədi. 
              Yarlar bir-birini gəlib görər kən, 
              Şükr etdi Allaha qismətlərindən. 
              Qarı xələt alıb yenə bir qədər, 
              Bağdan çıxıb getdi gəlməmiş səhər. 
              Yarlar gözləmədən tez atlandılar, 
-             Şəhərdən çıxmağa qanadlandılar. 
              Qala qapısında bir dəstə əsgər, 
              Qılınclı, qalxanlı yolu kəsdilər. 
              Məhbubə xanımı görüb yükündə, 
              Bildilər nə şey var işin kökündə.   
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            Hücuma keçdilər qızı almağa, 



            İgidi atından yerə salmağa. 
            Çəkdi qılıncını tez Bəlli Əhməd, 
            Onların başına açdı böyük dərd. 
            Zərbədə sərildi hər əsgər yerə, 
            Bu yerdə özündən qoydu işarə. 
            Ki paşa anlasın hansı ellidir, 
            Qızını aparan çənlibellidir. 
            Sakitcə yoluna davam edəndə, 
            Atını qovmayıb yavaş gedəndə. 
            Məhbubə qorxaraq dedi:--Sən yolu, 
            Sürətlə getməli ey əcəm oğlu. 
            Atama yetişsə əgər ki, xəbər, 
            Qoşunu qaldırıb səni öldürər. 
            Ömürlük matəmə salarsan məni, 
            Bir daha görməzsən səni sevəni. 
            Sənin kimliyini heç almaz saya, 
            Belə məhəl qoymaz qoç Koroğluya. 
            Sən mənim xətrimə atı sür gedək, 
            Qorxunu qəlbimdən tez kənar edək. 
            Bəlli Əhməd gördü çox qorxur yarı, 
            Sürətlə sürməyə verdi qərarı. 
            Ki yarının qəlbi qoy rahat olsun, 
            Açılsın gül kimi marmalat olsun. 
            Bir anda yel qanad oldu ərəb at, 
            Rum elin tərk etdi əngəlsiz  rahat. 
            Qartes lüt görəndə rus gözəlini,* 
            Əkilib almadı belə gəlini. 
            Hər kəs öz işinə baş çəkən zaman, 
            Gördülər əsgərlər axıdır al qan. 
            Məhbubə xanımdan verdilər xəbər, 
            Eşidib paşanı basdı bərk kədər. 
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             Əmr etdi, edilsin arxadan təqib, 



             Tutulub dayansın önündə rəqib. 
             Dedilər, o rəqib koroğlulardan, 
             Biridir, bizlərə açıbdır meydan. 
             Məsləhət deyildir onu haqlamaq, 
             Ya boynunu vurmaq, ya da saxlamaq. 
             Koroğlu bilincə misrini çəkər, 
             Gəlib boğazına sarayın çökər. 
             Bu anda səltənət olar tarimar, 
             Bağdadın günündə ölkəmiz qalar. 
             Onu tək yaratmış bizim bu dövran, 
             Kimdir qılıncına qılınc qaldıran. 
             Daşın bu fikirdən baş ona qatma, 
             Qan çıxmayan yerdən sən qan çıxartma. 
             Bələmə qanına sən bu diyarı, 
             Ayıra bilməzsən o iki yarı. 
             İş işdən keçmişdir bilirsən artıq, 
             Bu işə Məhbubə vermiş razılıq. 
             Zorakılıq etmir bil koroğlular, 
             Qız razı olmasa toxunmur onlar. 
             Bu sözlər paşanın ağlına batdı, 
             Təqibi başından daha çıxartdı. 
             Günlərlə yol gedib keçib diyarlar, 
             Çənlibelə çatdı rahat bu yarlar. 
             Çənlibel bəzəndi xanımlar kimi, 
             Hüsnündə xanımlar oldu nar kimi. 
             Xanımlar büründü zər-zivərlərə, 
             Gül kimi göründü məğrur ərlərə. 
             Yer tuta bilmirdi sevincdən hər kəs, 
             Çənlibel yurdunu bürümüşdü səs.   
             Xanımlar hər zaman toy arzulardı, 
             Hər kəsin bu işdə marağı vardı. 
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            Ki evlənən olsun gəlsin çal-çağır, 



            Ər ilə oynasın o, ağır-ağır. 
            Çünki toy olmamış çox uzun müddət, 
            O ələ düşmüşdür gəlib nəhayət. 
            Odur ki, xanımlar toyu görər kən, 
            Bilmirdi neyləsin sevindiyindən.   
            Onlara sevinci verən yarları, 
            Alqışa tuturdu səbəbkarları. 
            Elə ki, bəzənib qurtardı gəlin, 
            Günəşə bənzədi hüsnü gözəlin. 
            Yarların qurulub toyu vuruldu, 
            Qırx gün oynamaqdan hamı yoruldu. 
            Elə ki, qovuşdu yar, öz yarına, 
            Həyat dönüb düşdü öz axarına. 
 
 
           QIRATIN  VƏ  DÜRATIN 
            QANAD  ÇIXARTMASI  
            
           Yenilməz görəndə qoç Koroğlunu, 
           Xan,paşa kəsmədi daha yolunu. 
           Adını çəkəndə dilin uddular, 
           Onunla davanı həm unutdular. 
           Dəlilər getsəydi hansı diyara, 
           Xan, paşa dəyməzdi daha onlara. 
           Toxunan olsaydı əgər birinə, 
           O, getmiş olardı  daha dərinə.  
           Bilərdi, Koroğlu durub gələcək, 
           Onlara toxunan mütləq öləcək. 
           Kimiydi meylini salan ölməyə, 
           Odur ki, girməzdi bir kəs bu səyə. 
           Paşalar gözündə qalxıb bu tərzə, 
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             Çənlibel bənzərdi gedər-gəlməzə. 



             Dəlilər gedəndə üz tutub hara, 
             Kömək diləyəndə düşənlər dara. 
             Hər kəsə uzadıb təmənasız əl, 
             Tanınardı onlar gözəl xoş əməl. 
             İşləri mərd başa onlar vurardı, 
             Koroğlunun adı ucaldılardı. 
             Qaçağı, qulduru, sərt tacirləri, 
             Kəndxuda, bəyləri, həm cibgirləri. 
             Ölkədə baş alan  zülümkarları, 
             Həm qanunu pozan səhlənkarları. 
             Tutub başlarını yerə əyərdi, 
             Dəlilər yaxşıca kötəkləyərdi. 
             Ancaq öldürməyib belə onları, 
             Cəzalandırardı zülümkarları. 
             Çənlibel görürdü sakit gözəl gün, 
             Hüsnünə çökmüşdür sükut büs-bütün. 
             Xanımlar vururdu özünə bəzək, 
             Zirvəyə qalxmışdır sevmək,sevilmək. 
             Bir-birin dalınca ötürdü illər, 
             Bağda səsləyirdi bülbülü güllər. 
             Həyat üz tutmuşdur sakit axara, 
             Alqışlar edirdi hamı bahara. 
             Yetişən ömürlər dünyada rahat, 
             Öz əcəli ilə edirdi vəfat. 
             İllər ötüşdükcə ötürdü yaş da, 
             Çürüyüb torpağa dönürdü daş da. 
             Doğulan gəlirdi ölən gedirdi, 
             Çəxri-fələk belə dövran edirdi. 
             Dövran qocaldırdı qoç Koroğlunu, 
             Ancaq əyənmirdi elin oğlunu. 
             Baxma ki, doxsana yaşı çatırdı, 
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             Yenə də quş kimi yerişi vardı. 



             Çıxmışdır onunla güləşə dünya, 
             Qalmışdır əlləşə, əlləşə dünya. 
             Ərləri, nərləri udan bu dünya, 
             Koroğlunu basa bilmirdi çaya. 
             Meydana çıxanda hər dəfə öncə, 
             Dünyanı sıxardı Koroğlu küncə. 
             O qoca əjdaha, qoca fasfası,* 
             Koroğlu önündə yatmışdır fısı.    
             Koroğlu hər zaman xəstələnəndə, 
             Durub çağırmazdı köməyə bəndə. 
             Qıratı minərək bir az gəzərdi, 
             Sağlamlıq gölündə dərhal üzərdi. 
             Göylər övladından alardı qüvvət, 
            Ondan xeyli uzaq dolanardı dərd. 
            Qıratın qəlbində olan bu cərəyan, 
            Qoymurdu Koroğlu çəksin bir ziyan. 
            Odur ki, qolları  idi əyilməz, 
            Hələ də yoxuydu ona bir əvəz. 
            Gücü bənzəyirdi cavanlığına, 
            Paşalara meydan açan çağına. 
            Kökündən alırdı sal qayaları, 
            Vuraraq dizinə bölürdü yarı. 
            Səbəbin bilmirdi bunun heç biri, 
            Çünki göylərdəydi Qıratın sirri. 
            Xudamız etmişsə Rövşənə meyil, 
            Yəqin ki, bu işlər səbəbsiz deyil. 
            Dəlillər göstərir açıq, aşikar, 
            Hər şey göz önündə verir pak qərar. 
            Xudanın seçilmiş bir insanıdır, 
            Koroğlu yenilməz pəhləvanıdır. 
            Bir gün qoç Koroğlu etdi aşikar, 
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            Atlar bir-birinin belini yalar. 



            Qıratda, Düratda hələ bu halı, 
            Gəlib görməmişdir belə amalı. 
            Güman etdi basıb atları çirkab, 
            Düşüb qaşınmağa çəkirlər əzab. 
            Aparıb bulaqda yudu onları, 
            Belə bir əzabdan qurtarsın barı. 
            Səhəri gördü ki, yenə də onlar, 
            Bir-birin belini hey yalayırlar. 
            Heyvanlarda olan belə qanunu, 
            Anlaya bilmədi Koroğlu onu. 
            İşlərin sonunu durub gözlədi, 
            Atları tövlədə hər gün izlədi. 
            Günlərlə yalayıb böyük hünərlər, 
            Sonuna yetişdi bu iş bir səhər. 
            Bir səhər gələndə o qərargaha, 
            Gördü bir-birini yalamır daha. 
            Atlarda yaranan belə vərdişə, 
            Aydınlıq gəlmədi axırda işə. 
            Koroğlu görəndə atları  xoş hal, 
            Tövləni tərk etdi çəkərək sığal. 
            Hər şey yetişəndə başa salamat, 
            İşinə başladı qəlbi çox rahat. 
            Günlərin üstündən ötdü bir qədər, 
            Koroğlu tövləyə girdi bir səhər. 
           Gördü pərvazlanır atlarda qanad, 
           Açılır üzünə yeni bir həyat. 
           Onun sevincinin olmadı həddi, 
           Qulluğa dayandı daha da cıddi. 
           Aydın oldu ona yalamaqları, 
           Günəşdən qorudu dərhal onları. 
           Tövlədə saxladı atları qırx gün, 
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           Bu dəfə qulluğu eylədi düzgün.   



           Elə ki, qanadlar möhkəmləndilər, 
           Qürurla havaya qalxıb yendilər. 
           Koroğlu atları yoxladı bir də, 
           Gördü səhətləri həm də yerində. 
           Sığala tutaraq lələklərini, 
           Çıxartdı tövlədən mələklərini. 
           Dəlilər xanımlar gör bir haçandan, 
           Bu anı gözlərdi səbirsiz candan. 
           Hamı axışırdı məqamdır deyə, 
           Baxmaq istəyirdi bu möcüzəyə. 
          Yeddi min qalxanlı, qılınclı ləşkər, 
          Yeddi min mərd, cəsur, hünərli əsgər. 
          Yeddi min əyilməz məğrur pəhləvan, 
          Yeddi min nərləyən pəncəli aslan. 
          Yeddi min şığayan ürəkli qartal, 
          Yeddi min ram edən düşməni dərhal. 
          Yeddi min arxalı qurd basan nəfər, 
          Yeddi min dağları sökən bir bəşər. 
          Yeddi min sədaqət göstərən insan, 
          Yeddi min fədəkar sərkərdə oğlan. 
          Yeddi min yaraqlı-yasaqlı ordu,       
          Koroğlu önündə meydanda  durdu. 
          Tamaşa etdilər cüt mələklərə, 
          Alqış söylədilər həm ahənglərə. 
          Görüb möcüzəni olanda heyran, 
          Koroğlu önündə baş əydi meydan. 
          Dedilər:--Xudanın rəmzidir bu iş, 
          Göylərdən imamlıq bil sənə gəlmiş. 
          Bu gündən sənindi, sənindi dövran, 
          Sənsən bu dünyada seçilmiş insan. 
          Sən əkdin torpağa mərdlik ağacı, 
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           Bəşər övladının tacısan-tacı. 



           Müdrüklər yolunun səlnaməsindən, 
           Beyin məhsulunun bir danəsindən. 
           Bir bayraq ucaldıb qaldır göylərə,  
           Dünyanın üzündən silinsin qarə. 
           Sayəndə üzlərə gülsün talelər, 
           Həyatdan silinib getsin qəm, kədər. 
           Hər kəs məhsulunun görsün bəhrəsin, 
           Çəməndə ucaltsın bülbüllər səsin. 
           Elə bir bağ sal ki, dadsın nəsillər, 
           Bu dünya durduqca bəhrəsini dər. 
           Ədalət taxtını zirvəyə qaldır, 
           Şəri kürsüsündən ayağa saldır. 
           Dünyanı ağılla elə bəzət sən, 
           Yeni bir eraya imzanı at sən. 
 
           Dünyanın qüdrətli rəhbərlərindən, 
           Yenilməz ərlərin hünərlərindən. 
           Gələndən, gedəndən yaxşısı sənsən, 
           Əhsən, sənə əhsən, sənə əhsən. 
 
           Koroğlu atları tez yəhərlədi, 
           Meydanda gəzdirib xeyli hərlədi. 
           Dayanıb xəyala daldı bir qədər, 
           Aslan ordusuna saldı həm nəzər. 
           Xəyaldan ayrılıb verdi bir qərar, 
           Düratın yanında dayandı Nigar. 
           Sınaqdan keçirtsin deyə atları, 
           Meydanda mindilər yelqanadları. 
           Qanadlı mələklər gəlib çövlana, 
           Qalxıb üz tutdular geniş dövrana. 
           Çənlibel üstündə üç dəfə onlar, 
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           Səmanın qoynunda dövrə vurdular. 



           Əlvida söylədi sanki bu yurda, 
           Torpağa yenməyib bir daha orda. 
           Quş kimi süzdülər vermədən ara, 
           Uçdular, uçdular çox uzaqlara. 
           Uçduqca mələklər nöqtəyə döndü, 
           Səmanın qoynunda şam kimi söndü. 
           Koroğlu aləmə qərq olan zaman, 
           Bir xeyli çıxmadı bir xəbər ondan. 
           Söz tapan olmadı belə bir işə, 
           Çənlibel əhlini saldı təşvişə. 
           Qırx gün gözlədilər Koroğlunu düz, 
           Qırx axşam, qırx səhər, qırx gecə-gündüz. 
           Görəndə dönmədi geriyə onlar, 
           Cünundan diləndi çıxartsın qərar. 
           Dəlilər tutdular xeyli  suala, 
           Dedilər:--Möhtacıq bir ağsaqqala. 
           Harada axtaraq qoç Koroğlunu, 
           Yerdəmi, göydəmi səma oğlunu? 
           Düşmüşük elə bir çıxılmaz hala, 
           Bir söz de, neyləyək? İşi qoy yola. 
           Koroğlu yoxdursa öz dükanında, 
           Neyləyək bu çənli div məkanında? 
           Cünun suallardan xəyala daldı, 
           Bir azdan özünü səhmana saldı. 
           Söylədi:--Bir qədər keçmişə baxsaq, 
           Görərik Xudada olmuşdur maraq. 
           İsa peyğəmbəri, imam Mehdini, 
           Xudamız övladsız qoymuş cəhdini. 
           Yanına aparmış diri onları, 
           Axirətdə bitsin həyat sonları. 
           Koroğlunun həyat əlamətləri, 
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           Onlara bənzəyir baxsaq hər biri. 



           Göylərə məxsusdur atı, qılıncı, 
           Həyatı övladsız keçmişdir acı. 
           Dünyaya gəlməmiş belə pəhləvan, 
           Qıratdan keçirdi ona cəriyan. 
           Xudamız Qıratı göndərdiyi gün, 
           Onu hazırlamış axirət üçün. 
           İsaya, Mehdiyə olsun bir dayaq, 
           Şərə qılınc çalsın bir igid sayaq. 
           Axirət gələndə o, da gələcək, 
           Dünyanı Mehdilə bir düzəldəcək. 
           Bəşərə öyrədib mərdlik dərsini, 
           Dünyada qoyacaq səlnaməsini. 
           Elə ki, dünyadan silindi axmaq, 
           Qalmadı bir yerdə bir qara axsaq. 
           Koroğlu, həm Nigar, həm də ki, Qırat, 
           Əcəli çatanda edəcək vəfat. 
           Məsləhət budur ki, bu div yurduna, 
           Əlvida söyləyib bənzəyin ona. 
           Daha mənası yox qalmağın burda, 
           Koroğlusuz burdan bizə nə fayda. 
           Dəlilər salsınlar işi səhmana, 
           Dağılıb getsinlər doğma yurduna. 
           Onuntək tərk edin div məkanını, 
           Gözləyin axirət siz zamanını. 
           Cünunun sözünü hamı bəyəndi, 
           Yır-yığış eyləyib atına mindi. 
           Dəlilər dağılıb yurduna getdi, 
           Divlər məkanını hamı tərk etdi. 
           Bu iş məxvi qaldı çox uzun illər, 
           Xəbərdar olmadı o yerdən bəşər. 
           Çünki Koroğlunun aslan xofundan, 
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         Çənlibelə ayaq basmazdır insan. 



         Odur ki, zəmanə tutmamış xəbər, 
         Bu sirri aşikar etmiş nəsillər.       
 
 
                     SONU   
 
          İki min onuncu ilin payızı, 
          Başladım şur ilə mən bu avazı. 
          İyirmisi idi sentiyabırın, 
          Ağaclar səpirdi aləmə barın. 
          Noyabırın onu mən bu dastanı, 
          Sonuna yetirdim ona tay hanı. 
          Bir ay iyirmi gün çəkdi ki, yazmaq, 
          Vaxtı çox apardı mədəni qazmaq. 
          Mən başqa işlərdən düşsəydim kənar, 
          Xəzinə olardı çox tez aşikar. 
          Bu məğrur dastanı verib öhdəmə, 
          Xudamız yar oldu batmadım qəmə. 
          Söz ilə yaratdım möhtəşəm qala, 
          Çətin ki, könüldən kənarda qala. 
          Sözdən suvax çəkdim qalama nazla, 
          Hüsnünü bəzədim min bir avazla.  
          Avazıma çatmaz gəlsə min avaz, 
          Yanında görünər ya keçəl, ya daz. 
          Qalalar qalamla edilməz əvəz, 
          Çün səmadan gəlmiş bu cür yenilməz. 
          Səma övladına bilirik ki, biz, 
          Bizim yer övladı çökdürənməz diz. 
          Mələyin gücünə biz baxsaq əgər, 
          Acizdir önündə bütün qüvvələr. 
          Odur ki, dünyada belə pəhləvan, 
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           Hələ olmamışdır qoy bilsin hər yan. 



           Mənim qəhrəmanım yenilməz inci, 
           Bütün qəhrəmanlardan durur birinci. 
           Xalqımın yenilməz bir yoludur o, 
           Məğrur qəhrəmanlıq simvoludur o.  
           Əgər höcətdəşsə hansısa bəndə, 
           Qalamın önündə düşəcək bəndə. 
           İnanma qalamın adı hallana, 
           Çətin ki, üstünə budaq sallana. 
           Mən sözdən çəkmişəm ipək parçası, 
           Hüsnünü yandırmaz günəş şüası. 
           Qalama vurdum ki, sözdən bir bəzək, 
           Dünyada görünər mələkdən göyçək. 
           Mən sözdən qurmadım elə bir bina, 
           Hansısa küləkdən o, yırğalana.  
           Əsərin yenilməz havası vardı, 
           Dörd min üç yüz doxsan misrası vardı.         
       
       
              MƏRHUM  ANAMIN   
                  XATİRƏSİNƏ 
 
          Anam göyçək olmuş doğulan zaman, 
          Önündə hamını qoymuşdur heyran. 
          Nənəm gözəlliyi duymuş ən əvvəl, 
          Odur ki, adını qoymuşdur Gözəl.  
          Yetmişə çatsa da anamın yaşı, 
          Hələ də qalırdı gözəl göz-qaşı. 
          O, çölə çıxanda sökülməmiş dan, 
          Bac-xərac alardı günəşdən, aydan. 
          Yaşayıb səksəndə anam bir səhər, 
          Bu yandan, o yana eylədi səfər. 
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          Həyatdan gedəndə valideynlər, 



          Adamın gücünü alır bir qədər. 
          Xoş gəlmir bu anda sənə bu dövran, 
          Özünü sayırsan gücsüz bir insan. 
          Üzü soyuq olar torpağın deyə, 
          Zaman-zaman başlar güc düzəlməyə. 
          Getməz yaddaşından xoş xatirələr, 
          Yuxuda nurunu üstünə ələr. 
          Bu halda ürəyin təskinlik tapar, 
          Sevincin yüksəlib göylərə qopar. 
          Girəndə yuxuma sel kimi coşur, 
          Anamın sevinci hey aşıb-daşır. 
          Görünür Xudadan almış hədiyyə, 
          Odur ki, sevinci yüksəlir göyə. 
          Eyləyir nədənsə təşəkkür mənə, 
          Sevinclə əl edir bax bu cür mənə.  
          Qəlbimə gətirir bu hal rahatlıq,  
          Cənnətdə duyuram anamı artıq. 
          Eyləmək istəyir mənə aşikar, 
          Xoş yerə düşməkdə sənsən səbəbkar. 
          Necə də gözəldir, necə də xoşdur, 
          Həyatda ən gözəl elə iş budur. 
          Ki səbəbkar olub gözəl işlərə, 
          Sevinc gətirəsən bütün hər yerə. 
 
 
            MƏRHUM QARDAŞIMIN 
                       XATİRƏSİNƏ 
 
          Cavan vəfat etdi qardaşım Sahil, 
          Həyatda xoş günə olmadı nail. 
          Əzəldən sərt oldu onunla dövran, 
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           Xəstəlik vermədi ona bir aman.          



           Onu da əlimdən alanda fələk, 
           Mənə təsir etdi bir belə hal bərk. 
           Hər yerdə, hər zaman qaldırıb bayraq, 
           O, mənə olardı mənəvi dayaq. 
           Həyatda yaşardı əməli sadiq, 
           Əzəldən olmuşdur təməli sadiq. 
           Məni çox incitdi onun vəfatı, 
           Əbədi tərk etdi o, da həyatı. 
           Qoy ruhu o yanda onun şad olsun, 
           Xudanın əliylə xoş abad olsun.   
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            İZAHLAR 



 
 
      Oğrunun nə burda, nə də ki, orda 
      Hayına çatmazlar qalanda darda. 
 
      Səh..8  Nə burda – Bu dünyaya  deyilir. 
                  Nə də ki, orda—O dünyaya deyilir. 
 
 
 
      Mən düzəm söyləyib güvənmə ona, 
   
       Səh.8   Güvənmə ona—Allaha deyilir. 
 
 
 
       Səslərdi köməyə uca kamalı. 
 
       Səh.13  Uca kamal – Allaha deyilir. 
 
 
 
        Aləmin qəlbinə qəm elə doldu, 
  
        Səh. 16 Qəm – Qara sıx buluda deyilir. 
 
 
 
        Bürünmüş qorxulu qara örpəyə. 
 
        Səh.39 Qara örpək – Gecənin qaranlığına 
                    deylir. 
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       Süd rəngli qovanda qoynundan şəri. 



 
       Səh.52  Süd rəngli – Səhərə deyilir. 
                    Şər – Gecəyə deyilir. Yəni səhər  açıldı. 
 
 
 
 
      Elə ki, oyandı o böyük atəş, 
      Atəşi görüncə bəşər etdi qəşş. 
 
      Səh.53 Atəş – Günəşə deyilir.Qəşş – yuxudan 
                  oyanmağa deyilir. Yəni günəş çıxdı insanlar 
                  yuxudan oyandı. 
 
 
 
 
      Qap-qara üzünü yuyanda cahan, 
      Ağbəniz olanda canında hər yan. 
 
      Səh. 78 Qap-qara – gecəyə deyilir. Ağ bəniz— 
                   gündüzə deyilir. Beytin mənası, gecə 
                   gedib gündüz gəldi.  
 
 
                    
      Qara-qabaq idi yer üzü hələ. 
  
      Səh.96 Qara-qabaq—gecəyə deyilir, misranın 
                  mənası, qaranlıq idi hələ səhər açılmamışdır. 
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   Dünya qovan zaman qara tüstünü, 



   Üfürüb edəndə təmiz üstünü. 
 
    Səh. 104  Qara tüstü – qaranlığa deyilir. Beytin mənası, 
                    gecə getdi səhər  açıldı. 
 
 
 
 
  Qəlbi sakitləşdi alıb dəstnamaz, 
  Koroğlu önündə qıldı bir namaz. 
 
  Səh.106 Dəstnamaz—sulanmağa deyilir, Qıldı bir namaz 
                ---ayağına yıxılmağa deyilir.Beytin mənası, atlını 
                sulayandan sonra özünə gəldi və atdan düşüb                             
                Koroğlunun ayaqlarına yıxıldı. 
                
 
 
 
  Elə ki, od sönüb qaraldı ocaq, 
 
  Səh.114  Od—günəşə deyilir.Qaraldı ocaq---gecəyə 
                deyilir.Misranın mənası, günəş batdı gecə 
                düşdü. 
 
 
   
  Sarı sünbül axtaranda yarını, 
  Dünya geydi ağ-appağ paltarını. 
 
  Səh.119 Sarı sünbül ----günəşə deyilir. Ağ-appağ 
                paltarını----səhərə deyilir.Beytin mənası, 
                günəş çıxdı səhər açıldı.  
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  Meydanda verməyib aman qap-qara, 



 
  Səh.125  Qap-qara—hörümçəyə deyilir. 
 
 
 
 
 
  Birgə göndərəcəm səninlə ora. 
 
  Səh. 126   Ora --- o dünyaya deyilir. Misranın 
                   mənası, sizi birlikdə öldürüb o dünyaya  
                   göndərəcəm. 
 
 
 
 
 Qartes lüt görəndə rus gözəlini, 
 Əkilib almadı belə gəlini. 
 
 Səh.134  Qartes---gecəyə deyilir. Rus gözəli 
                ----günəşə deyilir.Beytin mənası, 
                günəş çıxdı, qaranlıq yox oldu. 
 
 
O qoca əjdaha, qoca fasfası, 
 
Səh. 138  Qoca əjdaha, qoca fasfası--- Yer 
                kürəsinə deyilir. 
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