Sənin xətrinə...

MAHİR NƏBİYEV

SƏNİN XƏTRİNƏ...

“Elm və təhsil”
Bakı – 2018
1

Mahir Nəbiyev

Redaktor: Gülruzə Qədimova

Mahir Nəbiyev. Sənin xətrinə...
Bakı, “Elm və təhsil”, 2018, 128 səh.

Kitabda istedadlı şair-nasir Mahir Təvəkküloğlunun (Nəbiyev) son illərdə qələmə aldığı nəzm
əsərləri toplanmışdır. Bu kitab müəllifin oxucularla
5-ci görüşüdür. Vətənə, anaya və torpağa sevgi,
Qarabağ həsrəti, düşmənə nifrət, səmimi məhəbbət
duyğuları bu kitabın əsas qayəsini təşkil edir. Kitabda günümüzün reallığını özündə əks etdirən,
gənclərə örnək ola bilən lirik duyğulu şeirlərə də
rast gəlmək olar.
İnanırıq ki, bu kitab da oxucuların rəğbətini
qazanacaqdır.
ISBN 978-9952-8176-8-3
© Mahir Nəbiyev, 2018
2

Sənin xətrinə...

POEMA

3

Mahir Nəbiyev

Günah kimdədir?..
Proloq
Bir uşaq ağlayır, döyür içini,
Dayəsi qışqırır: “Di kəs səsini!..
Canım qurtaraydı əlindən bircə,
Bayquştək ulayır qara yetimçə”.
Qapqara gözlərdən yaşlar tökülür,
Bu səsdən insanın qəlbi sökülür.
Elə ağlayır ki, əsir ürəklər,
Solur bağçadakı açan çiçəklər.
Əsir dil-dodağı, bütün varlığı,
Görən, dərdi nədir bu səhər çağı?
Hönkürüb ağlayır uşaq ürəkdən,
Od düşür qəlbimə mənim bu səsdən.
Xoşbəxt uşaqlar
Şənlənir, oynayır körpə fidanlar,
Nə qədər gözəldir, xoşbəxtdir onlar.
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Kimi çox sakitdir, kimi çox dəcəl,
Sanki mələkdirlər — hamısı gözəl.
Hər uşaq bir evdən gəlmiş tər çiçək,
Səs-səsə veriblər körpə quşlartək.
Bura bir dünyadır — uşaq dünyası,
“Körpələr evi”dir — “Uşaq bağçası”.
Dövlət yaratmışdır bu şəraiti,
Vermişdir onlara hər cür neməti.
Tənha uşaq
Bir uşaq dayanıb kənarda küskün,
Baxır uşaqlara, əhvalı üzgün.
Gözəldir əynində təzə libası,
Yəqin ki, varlıdır ata-anası.
Bir ay parçasıdır, üzü gözəldir,
Bəs o gözlərdəki qüssə nədəndir?
Bir gənc tərbiyəçi yaxına gəlir,
Üzündə təbəssüm onu dindirir:
— Nə olub, ay körpəm, niyə qəmginsən?
De görüm, bu səhər yemək yemisən?
Uşağın gözləri buludtək dolur,
Bir anda bənizi saralıb-solur.
5

Mahir Nəbiyev

— Xeyir, yeməmişəm, yoxdur iştaham.
— Xəstə deyilsən ki , a körpə balam.
— Yox, xəstə deyiləm, amma o xala...
(Barmaqla göstərir şişman qadını,
Ancaq unutmuşdu onun adını).
— Sən kimi deyirsən? Dayə Gülsara?..
— Hə...Bu gün atam üçün çox darıxmışdım,
Odur ki, bir azca mən ağlamışdım.
Pis sözlər danışdı o dayəm yenə...
— Nə dedi? Çəkinmə, aç söylə mənə?
— Qolumdan çəkərək başıma vurdu,
Hər yan gözlərimdə tamam qaraldı.
Qışqırıb dedi ki, sən yetimçəsən...
Gənc işçi heyrətlə: — Sən nə deyirsən?!
Uşaq kövrələrək sığınır ona,
Sonra da ağlayır o yana-yana.
Gənc qız da kövrəlir, gözü yaşarır,
Bir anda özünü o ələ alır.
Uşaqdan soruşur titrək bir səslə:
— Ata-anan varmı? Bir mənə söylə...
Əlinin dalıyla silib göz yaşın,
Uşaq tez qaldırır bəlalı başın.
— Əlbəttə, atam da, anam da vardır,
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Hər ikisi mehriban, yaxşı adamdır.
Məni çox sevirlər, əzizləyirlər,
Hər nəyi istəsəm, alıb verirlər.
Bilirsən, hər şeyim var evimizdə,
Çoxlu oyuncağım, kompüterim də...
Atam alıb verir bunları mənə,
Deyir ki, çox şeylər alacam sənə.
— Bəs anan?.. Bir söylə, anan neyləyir?
— Anam da həkimdir, o da işləyir.
Uşaq tərif edir sonra anasın,
Bir anlıq unudur sanki göz yaşın.
— Nə yaxşı... Ən xoşbəxt uşaqsan ki sən,
Bəs nədən həmişə çox kədərlisən?
Mən özüm deyərəm sənin dayənə,
Onun sözlərini salma qəlbinə.
Bir az qocalmışdır, yaşı ötmüşdür,
Onun da dövranı çoxdan keçmişdir.
Axşam evinizdə yığışsın hamı,
Onlara söylərsən salamlarımı.
Uşağın kədərlər çökür üzünə,
Sanki o danışır özü-özünə.
— Mən necə söyləyim bu salamları?
Bir yerdə görmədim hələ onları.
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Gözəl tərbiyəçi: — Bu, necə olur?..
Məgər ata-anan bir yerdə olmur?..
Yaşlı adamlartək uşaq ah çəkir,
Səsi boğazında əsir, titrəyir:
— Ayrı yaşayırlar çoxdandır onlar,
Yenidən başqa bir ailə qurublar.
Anamla oluram... atamdan ayrı,
Atamı bu axşam görəydim barı.
Qolumu salardım onun boynuna,
Sizin salamları deyərdim ona.
Qəfil eşitdiyi bu kəlmələrdən,
Qalxır tez ayağa gənc qız yerindən.
Titrəyir varlığı, əsir əlləri,
Kədərlə süzülür ala gözləri.
İndi anlayır ki, bu qəm nə imiş,
Nədən bu uşağın qəddi əyilmiş...
Nə üçün üstünü kədər, qəm almış,
Bu körpə çağında sanki qocalmış...
Düşünür, danışır böyüklər kimi,
Onu dilləndirən, görən, dərddimi?
Qəfildən dillənib danışır uşaq:
— Atam deyır, hər şey yaxşı olacaq.
Deyir ki, sən gərək darıxmayasan,
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Daha böyümüsən, yekə oğlansan.
Atamla, anamla olsam əgər mən,
Onda çəkinmərəm daha heç kimdən.
Hamımız bir yerdə yaşasaydıq biz,
Onda ayrı olmazdı daha evimiz.
Dünyada olardı mənim hər şeyim,
Yanımda qalardı çox sevdiklərim.
Bax onda ortada daha qalmazdım,
Heç zaman bağçada qəmgin olmazdım.
Dayəm də hirslənib məni döyməzdi,
Atamdan qorxardı, daha söyməzdi.
Uşaq hey danışır, gülür gözləri,
Yenə də qurtarmır şirin sözləri.
Onu duyğuları alıb aparır,
Qəmli dünyasından çəkib qoparır.
Ovudur uşağı xəyal dünyası,
Sanki yanındadır ata-anası.
Onun üz-gözündə bir nur görünür,
Gözləri parlayır, dodağı gülür.
Saxlaya bilməyir gənc qız özünü,
Hönkürüb ağlayır, tutur üzünü.
Sonra qucaqlayır onun boynunu,
Nədənsə düşünür körpə oğlunu.
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Epiloq əvəzi
Bir uşaq böyüyür boylu-buxunlu,
Bir evin büsbütün yaraşığıdır.
Bir uşaq böyüyür ata-analı,
Ataya, anaya ürək dağıdır.
Bir uşaq böyüyür nemət içində,
Ancaq gözlərində qəm var, kədər var.
Bir uşaq böyüyür, kiçik qəlbində,
Dünyanın ən ağır yükün daşıyar.
Uğursuz sevginin bu yadigarı,
Qalıbdır nə vaxtdır yol ayrıcında.
Nəyinə gərəkdir dünyanın varı,
Bilmir ki, yurd salsın kimin yanında.
Bir yolda atadır, bir yolda ana,
Axı bu uşağın günahı nədir?!..
Doğmalar bir oyun açmış başına,
Siz deyin, bu işdə günah kimdədir?!..
15.05.2018.
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...Sənin xətrinə
Həyat şirin, dünya gözəl, ömür şən,
Xəyalımda danışırsan, gülürsən.
İlham pərim, həyat eşqim, gülümsən!..
Söz qoşuram indi sənin şəninə,
Yaşayacam təkcə sənin xətrinə.
Zümrüd meşə, parlaq günəş, saf sular,
Dağdan gələn sellər, sular durular,
Bir-birini səsləyirlər qumrular...
Əsən yellər batıb sənin ətrinə,
Yaşayacam təkcə sənin xətrinə.
Sakit gecə mənə səndən danışır,
Ay boylanır, gözəllikdən alışır,
Ulduzlar da şirin-şirin sayrışır...
Dolacağam xoş duyğutək qəlbinə,
Yaşayacam təkcə sənin xətrinə.
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Düşünürdüm, həyat sona çatıbdır,
Deyirdim ki, yəqin, bəxtim yatıbdır.
İndi daha ömrüm çiçək açıbdır...
Gömülsəm də mən torpağın dibinə,
Yaşayacam təkcə sənin xətrinə.
Nə yaxşı ki, həyatımda sən varsan,
Gücə-gündüz xəyalımda yaşarsan,
Xoş səsinlə ürəyimi oxşarsan...
Nəğmə olub qoşulacam səsinə,
Yaşayacam təkcə sənin xətrinə.
Vaxt gələcək, əcəl camın içəndə,
Ruhum uçub bədənimdən köçəndə,
Acı ölüm sinəm üstə çökəndə,
Bircə dəfə əlim dəysə əlinə,
Yaşayacam təkcə sənin xətrinə.
23.06.2017.
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... Gələr, ya gəlməz
Tanrıdan özünə sən ruzi istə,
Tanrının işidir, verər, ya verməz.
Yığdığı sərvətdən gözü doymayan,
Sərvətin xeyrini görər, ya görməz.
İnsan ağac əkər, barın gözləyər,
Əlləri göylərdə bol məhsul dilər.
Məhsul yetişəndə sevinər, gülər,
Axırda məhsulun dərər, ya dərməz.
Balığı aç burax geniş dəryaya,
Arxa ol, dayaq ol bir binəvaya.
Birini çiynində qaldır səmaya,
Sonradan qədrini bilər, ya bilməz.
Birisi zülmlə bir daxma tapar,
Biri haram pulla bir saray yapar,
Qəlblərdən min nalə, min fəryad qopar,
Evinə salamat girər, ya girməz.
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Verdin ürəyini bir nazlı yara,
Ömrünü bəxş etdin sən övladlara,
Ay Mahir, güvənmə çox da onlara,
Qəbrinin üstünə gələr, ya gəlməz.
05.06.2017.
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Əsgər anası
Əsgər analarına ithaf edirəm.

Gizlədib içində qəmi, qorxunu,
Göndərir övladın ana orduya.
Süzür min həsrətlə bircə oğlunu,
Oğul da əl edir əziz anaya.
Ucadan səslənir: — Ay əziz balam,
Qoru bu torpağı, qoru Vətəni!..
Məndən arxayın ol, qadanı allam,
Çıxsın bu torpaqdan mənfur erməni!..
Sonra təbəssümlə baxır oğluna,
Titrəyir qəlbinin incə telləri.
Su səpir oğlunun gedən yoluna,
Gülür şirin-şirin onun gözləri.
Oğul gözdən itir, bayaqkı gülüş,
Bir anda çevrilib göz yaşı olur.
Oğlu gedən gündən üç gün keçməmiş,
Ananın bənizi saralıb-solur.
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Ləziz yeməklərdən daha bişirmir,
Heç yeyə bilərmi bu yeməklərdən?..
Cəbhədə atışma səngimək bilmir,
Qəm-qüssə ələnir ala gözlərdən.
Bəzən zəng səsindən diksinir ana,
Ürəyi çırpınır yaralı quştək.
Özünü atanda o, telefona,
Titrəyir əlində o qara dəstək.
Yetim böyütmüşdü bircə balasın,
Oğlundan savayı yoxdur kimsəsi...
Yaman çox sevirdi ciyərparasın,
Onunla alırdı ana nəfəsi.
Cəbhədən bir acı xəbər gələndə,
Ana fəryad edir, alışır, yanır.
Hardasa — uzaqda əsgər görəndə,
Bir anlıq elə bil qəlbi dayanır.
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Beləcə ötüşür bir bahar, bir qış,
Sayır günlərini ana birbəbir.
Deyir öz-özünə:”Daha az qalmış,
İnşallah, payızda övladım gəlir”.
Nəhayət, payızın sərt küləkləri,
Saraldır dağları, saraldır düzü.
Ananın yollarda qalıb gözləri,
Oğlundan savayı yoxdur bir sözü.
Artıq vaxt tamamdır, oğul qayıtmır,
Ananın göz yaşı quruyub daha.
İlan vuran yatır, anasa yatmır,
Yalvarıb-yaxarır yenə Allaha.
Vaxt-zaman elə bil ləngiyib durur,
Oğlunu gözləyir ana həsrətlə,
Bəzən yollar üstə boynunu burur,
Balasın səsləyir min məhəbbətlə.
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Su gəlir axa-axa,
Qorxuram məni yıxa,
Əziz balam, qalmışam,
Yoluna baxa-baxa.
Yay getdi, payız oldu,
Bağçamda güllər soldu,
Allah, balam gəlmədi,
Görən, ona nə oldu?..
Saraldı dağın başı,
Gəldi ömrümün qışı,
Ciyərparam gəlmədi,
Yandı bağrımın başı.
Üz tutmuşam Allaha,
Dözümüm yoxdur daha,
Balam bu gün gəlməsə,
Çıxmaram mən sabaha.
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Bir payız günüdür, dumanlı, çənli,
Dağların başın da duman, çən almış...
Ana küçədədir, gözləri nəmli,
Yenə də gözləri yollarda qalmış...
Üç əsgər görünür dumanda, çəndə,
Vüqarla gəlirlər anaya sarı.
Ananın bir işıq yanır gözündə,
Addımın atmağa yox ixtiyarı.
Ana bir əlini qoyur göz üstə,
Diqqətlə seyr edir o, əsgərləri.
Göz yaşı süzülür sakit, ahəstə,
Uzaqdan arayır o, gələnləri.
Heç ola bilərmi o tanımasın,
Balasın yüz adam içərisindən?..
Az qala ürəyi yerindən çıxsın,
Oğlunu tanıyır şux yerişindən.
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Ayrılır onlardan ucaboylusu,
Tələsir, yüyürür anaya sarı.
Ananı səsləyir ürəkdolusu,
Açılır ananın titrək qolları.
Sarılıb oğlunun boynuna ana,
Öpür gözlərindən hey dönə-dönə.
Çəkilib geriyə, baxır boyuna,
Elə bil inanmır öz gözlərinə.
Səs-küyə yığışıb qonşular gəlir,
Əsgər anasını təbrik edirlər.
Alqışlar, dualar göyə yüksəlir,
Yoldan keçənlər də çox sevinirlər.
Ana gözlərini dikib göylərə,
Elə bil kimisə gəzir, axtarır.
Sonra qanad taxır şirin sözlərə,
Hər sözü, kəlməsi su kimi axır:
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— Ay gözəl insanlar! Baxın səmaya,
Hər yağış damcısı sanki bir inci...
Kaş ki qismət ola hər bir anaya,
Mənə qismət olan övlad sevinci!..
Kaş azad olaydı torpaqlarımız,
Analar qurtara dərddən, kədərdən.
Sakit böyüyəydi uşaqlarımız,
Kaş xoşbəxt yaşaya bu doğma Vətən!..
11.07.2017.
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Coşqun Xəzər
Nədən, göy Xəzərim, belə coşmusan?
Səsində min nalə, min fəryad vardır.
Yenə sərhədini vurub aşmısan,
Hər dalğan sərhəddən bir daş qopardır.
Bəs sənin səsində o kədər nədir?
Bayaqdan coşaraq hey çağlayırsan.
Duyuram,“Qarabağ şikəstəsi”dir,
Həzin kaman kimi hey sızlayırsan.
Bir həsrət duyuram səslər içində,
Qovuşa bilməyən sevginin səsi...
Bir nəğmə duyuram gur nəfəsində,
Ürəyi oxşayan vüsal nəğməsi.
Kimə qəzəblisən, ay sirli ümman,
Sahildə dayanan adamlaramı?
Hər dalğan qəzəblə çırpılan zaman,
Haqqı, ədaləti axtarırlarmı?
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Özünü heç yorma, ay mavi gözlü,
Bir azdan yerinə qayıdacaqsan.
Sahilə baxaraq hey sözlü-sözlü,
Öz şirin nəğməni oxuyacaqsan.
30.07.2017.
Buzovna-Xəzərin sahili...
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...Bilmirəm
Mənə düşən bu dərd payı ağırmış,
Dərd çəkməkdən saçlarım da ağarmış...
Qüssə-kədər yağış kimi yağarmış,
Bu yağışa daha dözə bilmirəm.
Torpaq dərdi, Vətən dərdi, eşq dərdi,
Yer də, göy də, ümmanlar da kədərdi...
Çırpınırsan, çalışırsan, hədərdi,
Ümmanlarda daha üzə bilmirəm.
Haqqın yolu dumanlıdır, bilinmir,
Ürəklərdən qüssə-kədər silinmir,
Ha düzürəm, düzəlmir ki, düzəlmir...
Yorulmuşam, daha düzə bilmirəm.
Ömür atlı, mənsə qaldım piyada,
Ev tikmədim bir yetimə, bir yada,
Düşünürəm, mən o biri dünyada,
Çıxacağam necə üzə, bilmirəm.
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Qara yellər başım üstdən əsibdi,
Dərd Mahirin nəfəsini kəsibdi,
Yəqin, mənə başqa dünya nəsibdi...
Bu dünyada daha gəzə bilmirəm!..
10.08.2017.
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Belə bir məhəbbət...
Uşaqkən vuruldum həzin səsinə,
Sonra möhtac oldum gül nəfəsinə,
Baxmaqdan doymazdım onun üzünə,
Belə bir məhəbbət görməmişəm mən,
Heç kimi bu qədər sevməmişəm mən!..
Gələndə qaçardım mən qabağına,
Sevinclə baxardım gül yanağına,
Keçərdim soluna, gah da sağına,
Belə bir məhəbbət görməmişəm mən,
Heç kimi bu qədər sevməmişəm mən!..
Çəkib çiyərinə övlad ətrini,
Bəzən gizlədərdi o, öz dərdini.
Paylardı bizlərə məhəbbətini...
Belə bir məhəbbət görməmişəm mən,
Heç kimi bu qədər sevməmişəm mən!..
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Qayğısız illərim arxada qaldı,
Gözlərim önündə anam qocaldı.
O yorğun gözlərdə məhəbbət vardı...
Belə bir məhəbbət görməmişəm mən,
Heç kimi bu qədər sevməmişəm mən!..
Yumdu gözlərini, ayrıldı məndən,
Onun son baxışı getmir gözümdən...
Min sevgi yağırdı kirpiklərindən,
Belə bir məhəbbət görməmişəm mən,
Heç kimi bu qədər sevməmişəm mən!..
Darıxıb gedəndə məzar üstünə,
Baxıram anamın o daş şəklinə.
Gözündən məhəbbət süzülür yenə...
Belə bir məhəbbət görməmişəm mən,
Heç kimi bu qədər sevməmişəm mən!..
12.08.2017.
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Mənim şeirim...
Mənim şeirim –
sevənlərin şirin
vüsal nəğməsi...
Mənim şeirim –
ürəklərdə min həsrətin
qəm səsi...
Mənim şeirim –
əsirlikdə neçə ildir inləyən,
Səsi-ünü gəlməyən, unudulmuş
qız-gəlinin naləsi...
Mənim şeirim –
öz oğlunu öz əliylə dəfn edən,
yenə onu gözləyən
bir ananın qüssəsi...
Mənim şeirim –
haqqı tapdalanan,
çörəksiz qalan
əlilin şikəstəsi...
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Mənim şeirim –
döyüşlərdə ölümün gözünə dik baxan,
bir aslantək hayqıran
igidlərin nərəsi...
Mənim şeirim –
haqq yolunda əzilən,
heç doyunca gülməyən
məzlumların kəlməsi...
Mənim şeirim –
hər bəndində, misrasında
əks etdirir kər kəsi...
Mənim şeirim –
ruhumun yamanlara nifrəti,
yaxşılara sevgisi...
Mənim şeirim –
saf niyyətli, saf arzulu
bir məhəbbət dəlisi...
Mənim şeirim –
ürəyimin Vətənimə
istisi...
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Mənim şeirim –
parçalanmış Vətənimin
sızlayan təranəsi...
Mənim şeirlərim –
canlı bir insandır
hərəsi...
Mənim şeirim –
Nəsiminin, Ulu Türkün
nəfəsi!..
13.08.2017.
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Gərək, elə yaşayam...
Gərək, elə yaşayam,
bu dünyadan köçəndə
görünsün mənim yerim.
Şənliklərdə, məclislərdə
xatırlansın sözlərim.
Ölümdən qorxmuram ki...
qorxuram unudulmaqdan,
Ot basmış məzar daşından
yollara baxmaqdan.
Gərək, elə yaşayam,
oğlum məni düşünsün,
Demirəm ki, iraq olsun,
yansın, tökülsün.
Boş qalan yerimi görəndə
kədərlənsin,
“Kaş atamçun bunu da edəydim” desin.
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Ruhum baxsın göylərdən
qız balamın dərdinə,
Ata qüssəsi hopmuş o qəmli
gözlərinə.
Bacım bayatı desin,
bayatı xoşlayanam.
Qızım məni səsləsin,
çətin ki, mən oyanam.
Gərək, elə yaşayam,
evdə — süfrə başında,
ən əziz bayramlarda,
daha mən olmayanda
hamı yesin,
Ömür yoldaşım kövrəlsin,
göz yaşını gizləsin...
Gərək, elə yaşayam,
son mənzilə gedəndə
bütün aləm yığışsın,
Hərə mənim üstümə bir ovuc
torpaq atsın.
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Desinlər: — Sonu bu imiş həyatın!..
Məni yola salsın dost-tanışım,
bacı-qardaşım.
Bir də ki, acı göz yaşı tökən,
yaxın gələ bilməyən
o dərdli tənha qadın...
Nə qədər ki, mən sağam,
gərək, elə yaşayam!..
17.08.2017.
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Gerçək dünyam
Mən elə bilirdim fərqlisən tamam,
Demə, aldadırmış xəyalım məni.
Şirin xəyallarla qurduğum dünyam,
Atdı uzaqlara bu axşam səni.
Sevincək olmuşdum xəyallarımda,
Nə yaman ağırmış gerçəyi bilmək...
Sızlayır pərt olmuş duyğularım da,
Qismətim deyilmiş ürəkdən gülmək.
Sən yalan dünyanın övladısanmış,
Bu gerçək dünyama gələ bilmədin.
Qurduğum dünyada bir qonaqsanmış,
Oranı mənimlə bölə bilmədin.
Daha aldanmaram xəyallarıma,
Öz gerçək dünyamda tək qalacağam.
Daha inanmaram duyğularıma,
Peşman duyğularla yaşayacağam.
22.08.2017.
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Peşman duyğular
Nə olsun dedim ki, qurtardım sənlə,
Bunu mən demədim, dilim söylədi.
Üzümü çevirib gedəndə hirslə,
Bəs nədən ürəyim belə göynədi?..
Ən kiçik addımla gedirəm indi,
Fikrim arxadadır – onun yanında.
Ondan ayrılmağım yaman çətindi,
Peşman duyğularım göz qabağında.
Məsafə uzanır, ürəyim yanır,
Görən, o günahsız niyə dillənmir?
Vaxt keçir, elə bil qəlbim dayanır,
O qızsa hələ də məni səsləmir.
Dedim ki, qurtardım, o da inandı,
Elə hər deyilən həqiqət olar?..
Mənim sözlərimi gerçəkmi sandı?..
Bütün sevənlərdə söz-söhbət olar.
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Bir alov duyuram kürəklərimdə,
Yəqin ki, bu onun baxışlarıdır.
Nə isə dolaşır kirpiklərimdə,
Bilirəm, bu onun göz yaşlarıdır.
Sürünür ayağım, titrəyir dizim,
Elə bil gedirəm gedər-gəlməzə.
Geriyə dönməyə gəlmir də üzüm,
Keçirəm səkidən o biri üzə.
Gözlərim arxada, qulağım səsdə,
Ayaq saxlayıram, çəkirəm bir ah.
Çırpınan ürəyim sanki qəfəsdə...
Görəsən, bu qıza nə oldu, Allah?!..
Ah, nələr verməzdim, nələr etməzdim,
Əgər bircə kərə məni səsləsə.
Nahaqdan qəlbinə daha dəyməzdim,
Verərdim ömrümü, əgər istəsə.
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Adımı eşidib elə həmin an,
Çevrilib baxıram o qıza sarı,
Darda heç qoymamış məni Yaradan!..
Açılıb mən tərəf onun qolları!..
Bayaqkı məsafə nə qısa imiş,
Yüyürüb bir anda çatıram ora.
Körpə uşaq kimi sakit, kirimiş,
Sığınnam dinməzcə həmin qollara.
30.08.2017.
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Mübarək!..
Baxışların niyə belə dəyişib?
Yanağına lalədənmi rəng düşüb?
Dodaqların tər çiyələk – yetişib...
Təzə halın, xoş baxışın mübarək!..
Ay qara qız, axı belə deyildin,
Sakit, səssiz küçəmizdən keçirdin.
Rəng açılıb, düzəlibdir qamətin,
Təzə halın, xoş duruşun mübarək!..
Gülüşlərin çeşmə kimi çağlayır,
Qəmzələrin gedənləri saxlayır.
Vallah, bu qız lap mələyə oxşayır,
Təzə halın, xoş gülüşün mübarək!..
Yerişə bax, görün, necə yerişdi!..
Axı bu qız niyə belə dəyişdi?..
Olsun, dünən elçiləri gəlmişdi...
Təzə halın, xoş yerişin mübarək!..
02.09.2017.
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...Səndədir
Dostlarım təkid etdi,
Mən də getdim həkimə.
Axı dərdim bilinmir,
Bəlli deyil heç kimə.
Həkim xanım söylədi:
— Görək, dərdin nə dərddir.
Bəlkə, elə dərmanın
Mənim əllərimdədir.
Şəfqət yağan gözlərdən
Qəlbə işıq yağarmış...
Yaxşı ki, ölkəmizdə
Belə həkimlər varmış.
Məni saldı rentgenə,
Baxmaq üçün qəlbimə.
Çaşıb qaldı həmin an,
Güvənsə də özünə.
Heyrətindən böyüdü
Onun ala gözləri.
Məni heç qorxutmadı
Həkim qızın sözləri.
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— Belə şey görməmişəm,
Sənin qəlbin görünmür!..
Ürəyin yoxdur sənin?!
Harda vurur, bilinmir!..
Fikrim sənin yanında,
Varlığım səninlədir.
Həkim hardan bilsin ki,
Ürəyim var, səndədir.
10.09.2017.
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Qurbanın olum!..
(Bir əsgər anasının duyğuları)

Gözlərim yoldadır, qulağım səsdə,
Səni gözləyirəm, ay əsgər oğlum!..
Sayıram günləri mən bircə-bircə,
Səbrim heç qalmamış, qurbanın olum!..
Vaxt-zaman ləngiyir, bilmirəm nədən!..
Nədir ürəyimi belə titrədən?..
Yuxum ərşə çıxıb sən gedən gündən,
Saçlarım ağarmış, qurbanın olum!..
Sənsiz yaşamağım yaman çətinmiş,
Tənhalıq qurd kimi qəlbimi didmiş.
Artıq vaxt yetişmiş - payız da gəlmiş,
Yarpaqlar saralmış, qurbanın olum!..
Qonşu qızının da halı pərişan,
Hey səni soruşur rastlaşan zaman.
Adın çəkiləndə qızarır yaman,
Çöhrəsi çox solmuş, qurbanın olum!..
42

Sənin xətrinə...

Dərdimi danışdım, dedim Mahirə,
Buludtək tutuldu o, birdən-birə.
Duyğumu, hissimi çevirdi şeirə,
O da narahatmış, qurbanın olum!..
16.09.2017.
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Dədə Məzahir...
Dostum, yazıçı-yurnalist Məzahir Süleymanzadəyə...

Bu gün düşünmüşəm səni, ay Dədə,
Görən, neyləyirsən, nə iş görürsən?
Yəqin, dərd başından aşdığı zaman,
Yenə dost-tanışa gülümsəyirsən,
Haqqın zəfərini sən gözləyirsən.
Sən tarix yaratdın təkcə “Səhər”lə,
Keçdin sınaqlardan min bir zəfərlə.
İndi də yazırsan şövqlə, həvəslə,
Qəlbinin odunu şeirə verirsən,
Haqqın zəfərini sən gözləyirsən.
Alındı əlindən sənə düşən pay,
Dinib-danışmadın, salmadın haray.
Açdın ürəyini bizə taybatay,
Qəlbində məhəbbət, eşq bəsləyirsən,
Haqqın zəfərini sən gözləyirsən.

44

Sənin xətrinə...

Hamı gileylidir öz həyatından,
Kimi düz danışır, kimi nahaqdan.
Yazırsan Vətəndən, doğma torpaqdan,
Elə Allahına şükür edirsən,
Haqqın zəfərini sən gözləyirsən.
Qəlblərdə yerin var, Dədə Məzahir!..
İnan ki, dostların səni çox sevir.
Gerçək duyğuların söylədi Mahir,
Bilirəm, dostları sən də sevirsən,
Haqqın zəfərini sən gözləyirsən.
24.09.2017.
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...Qismətim oldun
Bağlandım mən sənə özüm bilmədən,
Qəlbimi titrədən həsrətim oldun.
O qədər danışdım xəyalınla mən,
Dilimdə qövr edən söhbətim oldun.
Yaman dəyişmişəm – tənha qalmışam,
Sənsiz saralmışam, sənsiz solmuşam.
Özümü alova, oda salmışam...
Məni heyran edən xilqətim oldun.
Bilmirəm, başımda dolaşan nədir,
Bilmirəm, həvəsdir, ya məhəbbətdir...
Bilmirəm, düşdüyüm bu dərd nə dərddir...
Yağıştək ələnən möhnətim oldun.
Başımda fikrim yox, səndən savayı,
Ürəkdə duyğum yox, qəmdən savayı,
Dərdini çəkən yox, məndən savayı,
Qəlbimi kövrəldən şəfqətim oldun.
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Sənsiz yaşamağım ağırdan ağır,
Sənə qovuşmağım ondan da ağır...
Bəs indi neyləsin bu Mahir fağır?..
Mənim Tanrı verən qismətim oldun.
07.10.2017.
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Səni unutmaq üçün...
Çıxdım uca dağlara,
Düşdüm sonsuz yollara.
Getdim qərib diyara,
Səni unutmaq üçün.
Şənliklərə yollandım,
Sübhə kimi yubandım.
Rəqs elədim, şadlandım,
Səni unutmaq üçün.
Ürəyimə asdım daş,
Dərdlə oldum mən yoldaş.
Tapmadım ki, bir sirdaş,
Səni unutmaq üçün.
Hara getdim, orda sən...
Mənə baxıb gülürsən.
Neyləyim mən, görəsən?
Səni unutmaq üçün.
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Gizli eşqim dərd-sərim,
Kimə pənah gətirim?..
Kaş ağlımı itirim,
Səni unutmaq üçün.
Bir arzum var Xudadan,
Uzaq olum sevdadan.
Tez köçəydim dünyadan,
Səni unutmaq üçün.
13.10.2017.
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... Öyrən
Dünyanın ən gözəl əlvan rəngini,
Qırmızı laləli çəməndən öyrən.
Həvəsi, sevgini, şövqü, nəğməni,
Oxuyan bülbülün dilindən öyrən.
Qanana ən əsas təmiz ad-sandır,
Hərə özlüyündə yaxşı insandır.
Öyrənmək istəsən necə adamdır,
Adamı yurdundan, elindən öyrən.
Heç kəs ayranına özü turş deməz,
Arsız aybından xəcalət çəkməz.
Əcəl yetməyincə kimsə can verməz,
Ölməyi kişitək öləndən öyrən.
Çiynində oturub bircə cüt mələk,
Yazırlar günahı, savabı tək-tək
Yaxşını, yamanı istəsən bilmək,
Allahı qəlbində görəndən öyrən.
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Qəlbini verəndə bir gözəl yara,
Nədən gələsən ki sonra zinhara?
İstəsən günlərin olmasın qara,
Əslini, kökünü dərindən öyrən.
Sədaqət, etibar, vəfa axtaran,
Təmiz bir eşq üçün ürəyi yanan,
Həyatda özünə həmdəm tapmayan,
Dostluğun yolunu gəl məndən öyrən.
Tanrı dərdi verər dərdi çəkənə,
Mahir də qurbandır doğma Vətənə.
Bilmək istəsən ki, müqəddəs eşq nə?..
Vətənçün canından keçəndən öyrən!..
14.10.2017.
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Tərif
Birini çox öydülər,
Tərifləyib dedilər:
— İstedadsan, supersən,
Dünyada bir dənəsən.
Ləl tökülür ağzından.
Sən dahisən azından.
O şəxs baxdı göylərə,
İnandı bu sözlərə.
Aşiq oldu özünə,
Vuruldu hər sözünə.
Köpüktək şişib qalxdı,
Hamıya göydən baxdı.
Partlatdı onu tərif,
Düşdü yerə o hərif.
Həmin tərifi yenə,
Söylədilər birinə.
O şəxs qızarıb qaldı,
Başın aşağı saldı.
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Tərifə aldanmadı,
Özün dahi sanmadı.
Əvvəlkitək çalışdı,
Şöhrəti başdan aşdı.
O, dahi olmasa da,
Çatdı hörmətli ada.
27.11.2017.
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Canıyanan
Eşitdim bərk xəstəsən,
Yatırsan, can üstəsən,
Dava-dərman, ərzaqlar,
Alaram nə istəsən.
Təki sağal, əzizim,
Vardır əhdimiz bizim.
Əvvəlkitək qoy səni,
Yenə axtarım, gəzim.
Lazımsan çox insana,
Səs salıbsan hər yana.
Çox adamlar əlindən,
Qalıblar yana-yana.
Sən ölsən, pis olaram,
Saralaram, solaram...
Sənə verdiyim pulu,
Sonra kimdən alaram?..
01.11.2017.
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Bumeranq
Əlimizdən nə gəlir?..
Ya pislik, ya yaxşılıq.
Həyat da qəribədir,
Verər bizə qarşılıq.
İçimizdə nədirsə,
Həvəslə səpələrik.
Biz həmişə nədənsə,
Yaxşılıq gözləyərik.
Bir şeyi unutmayaq,
Bumeranqdır bu həyat.
Özünə qayıdacaq,
Bumeranqı yaxşı at!..
15.12.2017.
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...Şəhid gəlir
Matəm içindədir bir qədim torpaq,
Bu gün bu yerlərə bir şəhid gəlir.
Üçrəngli bayraqlar yellənir dərdlə...
Bu gün bu yerlərə bir şəhid gəlir.
Dağların başını duman, çən almış,
Yamyaşıl meşələr dərddən saralmış,
Göy üzü qaralmış, göy üzü dolmuş...
Bu gün bu yerlərə bir şəhid gəlir.
Bir ana naləsi tutmuş hər yeri,
Bir gəlin fəryadı sarmış göyləri,
Bir xəbər sarsıtmış eşidənləri...
Bu gün bu yerlərə bir şəhid gəlir.
Boynunu burmuşdur üç körpə bala,
Gözləri dikilib ağlayanlara,
Kövrəlib baxırlar min bir sualla...
Bu gün bu yerlərə bir şəhid gəlir.
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Bir ata kədərdən az qala yansın,
İtirib övladın — əziz balasın.
Ucadan söyləyir: — Vətən sağ olsun!..
Bu gün bu yerlərə bir şəhid gəlir.
Yol verir şəhidə kədərli dağlar,
Əyir başlarını qəmli qayalar,
Müqəddəs dərgahın açır səmalar...
Bu gün bu yerlərə bir şəhid gəlir.
Dalğalan hüznlə, müqəddəs bayraq!..
Şəhidə qucaq aç, ey ana torpaq!..
Yenə ürəklərə çəkildi bir dağ...
Bu gün bu yerlərə bir şəhid gəlir.
15.12.2017.
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Bir yol gələr, bir yol gedər...
Bu dünyaya Adəm oğlu
Bir yol gələr, bir yol gedər.
Can atdığın dünya malı
Bir yol gələr, bir yol gedər.
Ömür payı bir nemətdir,
Azdır, çoxdur... Bu, qismətdir.
İlk məhəbbət səadətdir,
Bir yol gələr, bir yol gedər.
Körpəliyim, uşaqlığım,
Qaynar, odlu cavanlığım,
Qəfil gələn qocalığım,
Bir yol gələr, bir yol gedər.
Pis qohumun yox əlacı,
Başına da qoysan tacı.
Yaxşı qardaş, yaxşı bacı,
Bir yol gələr, bir yol gedər.
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Çırpınsan da sən hayana,
Mahir, çatar ömrün sona.
Sənə doğma ata-ana,
Bir yol gələr, bir yol gedər.
17.12.2017
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Təzadlar
Mənə çox toxunur,
bu bayram günlərində
bir qadın oturub
öz isti evində,
Bir qadınsa düzəltməyə
bayram süfrəsini
qalıb bazarın hansısa
bir tinində.
Əlində xırda-xuruşla
dolu bir kisə
Satır nə isə...
Soyuqdan qızarmış əllərini
isidir nəfəsiylə,
Müştəri çağırır kövrək səsiylə.
Səsi fəryada bənzəyir,
Elə səsləyir, hey səsləyir.
Axı çatır günün sonu,
Bayramdır... Uşaqları evdə
gözləyir onu.
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Mənə çox toxunur,
bu bayram günlərində
bir uşaq öz isti yatağında
oyanıb nazlanır,
Anası səhər yeməyi üçün
ona sarı boylanır.
Bir uşaqsa çırpınır soyuq
küçələrdə,
Gah bu səkidə, gah o səkidə...
Şütüyür maşınların arasında,
Bir qorxu var baxışlarında.
Göyərmiş arıq əlləri ilə
şüşə təmizləyir,
Sonra 20 qəpik istəyir
Əsəbi baxışlar altında...
Mənə çox toxunur,
bu bayram günlərində
bir kişi öz bahalı maşınında
dərdsiz, kədərsiz,
sanki dərdlilərdən xəbərsiz
istirahətə gedir,
61

Mahir Nəbiyev

Nə üşüyür, nə titrəyir...
“Dünya gözəldir”— deyir.
Bir kişi isə bu bayram günü,
dərddən itirib lap özünü.
Sürüyür ayaqlarını evinə,
Ayaqları baxmır sözünə.
Necə görünsün çörəksiz
ailəsinin gözünə?..
Qəfildən düşünürəm:
— Çıxar, ver cibdəkiləri!..
Sonra da kədərlə düşünürəm
evdəkiləri...
Təzadlıdır bu həyat:
Kimi bu qədər bədbəxt,
Kimi bu qədər xoşbəxt!.
31.12.2017.
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Xoşbəxtlik
Xoşbəxtıik axataran, narazı insan!..
Yanında dayanıb xoşbəxtlik sənin.
Baxır gözlərinə hər zaman, hər an,
Səninsə kənara baxır gözlərin.
Gecələr sığınır körpə oğluna,
Dərdini içində gizli saxlayır.
Gözlərin dikərək sənin yoluna,
Hamıdan xəbərsiz, səssiz ağlayır.
Bir şirin sözünə möhtac qalıbdır,
Hardadır bəs sənin verdiyin sözlər?..
Sənin üz-gözündə bir iz salıbdır,
İçindən dərd yağan o qara gözlər.
Sənsə soyuq-soyuq baxırsan yenə,
Fikrin duyğuların yenə uzaqda...
Baxırsan yanından ötüb keçənə,
Bir qəmli anasa qalıb qıraqda.
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Axtarma, axtarma xoşbəxtliyi sən,
Axtarıb gəzdiyin öz evindədir.
Axı kor olmusan, hardan biləsən,
Xoşbəxtlik yanında – öz əlindədir.
04.01.20018.
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20 yanvar günü...
Bu gün göydən yerə dərd-kədər yağır,
Matəm libasını geymiş səmalar.
20 Yanvarın dərdi çox ağır,
Bu gün təzələnmiş yenə yaralar.
Sıxlaşıb insanlar bir ordu kimi,
Gedirlər “Şəhidlər xiyabanı”na.
Alır əllərinə isti əlimi,
Yanaşı getdiyim ağ saçlı ana.
Bu təmas qaytarır keçmişə məni,
O müdhiş gecəyə, o müdhiş günə.
O vaxt yandakına verib əlini,
Hamı yeriyirdi düşmən üstünə.
Baxıram ağ saçlı, dərdli anaya,
Ay Allah!.. Anama necə oxşayır!..
Baxır dərdli-dərdli, baxır hamıya,
Sonra da “can balam”deyib ağlayır.
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Gözlərim yaşarır, kövrəlirəm mən,
Mənim öz anam da belə ağlardı.
Çəkilib xəlvətə, gizlicə hərdən,
Şəhid gedənləri deyib-oxşardı.
Bəzəyir daşları al qərənfillər,
Hər məzar daşından bir igid baxır.
Keçsə də o vaxtdan çox uzun illər,
Yenə də nalələr göylərə qalxır.
Görünmür gözümə ağ saçlı ana,
Hər məzar yanında bir ana yanır.
Yəqin ki, sığınıb məzar daşına,
O da balasını sevib-oxşayır.
20.01.2018.
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...Xəyanətim
Mənə qismət olmadın sən,
Daşa dəydi məhəbbətim.
Mən nə bilim, heç bir zaman,
Olmayacaq səadətim.
Yandı ürək, döndü külə,
Mən nə edim indən belə?
Məcnun olub düşdüm dilə,
Sevmək imiş qəbahətim.
Nə olsun ki, yaşayıram,
Gecə-gündüz hey yanıram.
Ölməmişəm, hələ varam,
Yaşamaqdır cinayətim.
Xəyalınla yaşamışam,
Saçlarımı ağartmışam,
Bu həyatda tək qalmışam,
Budur mənim dəyanətim.
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Anam mənə bir qız seçib,
Dünən axşam elçi gedib,
“Hə”sin alıb, çayın içib,
Budur sənə xəyanətim.
28.01.2017.
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Allah!..
Allah!.. Dözüm istərəm,
Qənim olum namərdə.
Haqsızı diz çökdürəm,
Dikəlməsin qoy bir də...
“Burda mənəm, Bağdadda
Kor xəlifə”deyənlər,
Kül olub yansın odda,
Haram çörək yeyənlər.
Allah!..Mənə ver səbir,
Səbrim tükənib daha...
Haqsızlar haqqı əyir,
Ümid qalıb sabaha.
Allah!..Mənə əzm ver,
Görüm haqqın zəfərin.
Çiçək açsın qoy hər yer,
Üzü gülsün səhərin.
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Ruhum pərvaz eyləsin,
Çağlasın yenə şeirim.
Qayıdıb mənə gəlsin,
O küskün ilham pərim.
24.02.2017.
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...Axtaracaqsan
Getdim həyatından sakitcə, səssiz,
Bir ömür sürərəm səndən xəbərsiz.
Yolunun üstünü görəndə mənsiz,
Ah çəkib yollara çox baxacaqsan,
Bax onda sən məni axtaracaqsan.
Bir dəli sevdadan söhbət edəndə,
Xəyalın bir anlıq geri dönəndə,
Mənli günlərindən yuxu görəndə,
Dəlitək eyvana çox çıxacaqsan,
Bax onda sən məni axtaracaqsan.
Aylar tez ötüşər, illərə dönər,
Yalançı bir eşqin işığı sönər.
Şirin xəyalların göylərdən enər,
0 zaman hönkürüb ağlayacaqsan,
Bax onda sən məni axtaracaqsan.
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Sənə kim verərdi məntək qəlbini?..
Sənə kim verərdi göz bəbəyini?..
Özünə dərd edib mənsizliyini,
Kamantək inləyib sızlayacaqsan,
Bax onda sən məni axataracaqsan.
Gecələr döyəcək qapını külək,
Az qala çıxacaq köksündən ürək.
Atıb əlindəkin sən yüyürərək,
Boş olan dəhlizdə dayanacaqsan,
Bax onda sən məni axtaracaqsan.
Keçmiş xatirələr olacaq şirin,
Gəzib axtaracaq məni gözlərin,
Artdıqca həsrətin, qəmin, kədərin,
Gecə də, gündüz də odlanacaqsan,
Bax onda sən məni axtaracaqsan.
05.03.2018.
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Yadında?..
Novruz gəldi, döndüm yenə keçmişə,
Uşaqlığım gəldi mənlə görüşə,
Oynayardıq biz həvəslə “Bənövşə”,
Mən qalardım qəsdən sənin qolunda,
Utanardın, qızarardın... Yadında?..
Bir quş kimi tonqal üstdən süzərdik,
Papaq atıb biz evləri gəzərdik,
Kol dibindən bənövşəni üzərdik,
Əlimdə gül dayanardım yanında,
Utanardın, qızarardın... Yadında?..
Döyüşdürüb yumurtalar udardım,
Sevincimdən bir quş kimi uçardım,
Cibim dolu mən tez evə qaçardım,
Ləngiyərdim sən eyvandan baxanda,
Utanardın, qızarardın... Yadında?..
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Verilərdi qonşuların sovqatı,
Qoz-fındığı, paxlavası, nabatı,
Gözəl idi bu bayramın ovqatı,
Xoş ovqatla bitərdim mən yolunda,
Utanardın, qızarardın... Yadında?..
Kaş xəyallar indi gerçək olaydı,
Mahir sizə hər gün papaq ataydı,
Anan gülüb Novruz payı qoyaydı...
Sənin də az yox idi ha canında...
Utanardın, qızarardın... Yadında?..
21 mart 2018.
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...Sevda deyərlər
Dodaqlar susanda gözlər danışar,
Baxışlar gah küsər, gah da barışar,
Həsrətdən ürəklər yanar, alışar...
Əl açıb Tanrıdan vüsal dilərlər,
Əzizim, bax buna sevda deyərlər.
Bir gizli duyğuyla vuracaq ürək,
Göylərdən üstünə qəm ələnəcək,
Bənizin solacaq susuz çiçəktək...
Sənə yoldaş olar dərdlər, kədərlər,
Əzizim, bax buna sevda deyərlər.
Ağladar, sızladar məhəbbət səni,
Fikirlər hey didər kövrək qəlbini,
Kimlərə deyəsən gizli eşqini?..
Başında ağarar o qara tellər,
Əzizim, bax buna sevda deyərlər.

75

Mahir Nəbiyev

Ayrılıq qapını qəfil kəsəndə,
Yollar ayrılanda, uzaq düşəndə,
Özün öz bəxtindən bəzən küsəndə,
Əsər başın üstdən qaraca yellər,
Əzizim, bax buna sevda deyərlər.
Ölüm yatağında gəzərsən onu,
Başından heç çıxmaz eşqin oyunu,
Gəlib çatanda da həyatın sonu,
Onu axtaracaq nisgilli gözlər...
Əzizim, bax buna sevda deyərlər.
16.04.2018.
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Üç sevgi
Gözləri səmada, əllər sinədə,
Tanrıyla danışır, beş yol bir gündə,
Müqəddəs duyğular var ürəyində...
Tanrıya yaxındır, Tanrıya yardır,
Qardaşım, belə bir sevgi də vardır.
Candan əzizdirsə, Vətən torpağı,
Fərqi yox, Şirvanı, ya Qarabağı...
Qəbul edərsənsə, şəhid olmağı,
Demək, bizim diyar xoşbəxt diyardır...
Qardaşım, belə bir sevgi də vardır.
Bir alagözlünü gördüyün zaman,
Ağlın başdan çıxar elə həmin an,
Düşərsən bir dərdə, tapılmaz dərman...
Bu həyat gah sevinc, gah da ah-zardır,
Qardaşım, belə bir sevgi də vardır.
20.04.2018.
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...Apar məni yanınca
Bu gün çıxdım yenə sənin qarşına,
Gizlin baxdım gözlərinə, qaşına,
Yaz günəşi doğdu ömrüm qışına...
Sən gedirsən, mən baxıram dalınca,
A gülyanaq, apar məni yanınca.
Bəzənmisən, bədnəzərlər görəcək,
Saçlarına, olsun ki, göz dəyəcək,
Hava isti...Günəş səni üzəcək...
Kölgən olum qızmar günəş batınca,
A gülyanaq, apar məni yanınca.
Bədənim boş, ruhum uçub, səndədir,
Bilmirəm ki, sənin könlün kimdədir,
Neçə vaxtdır gözüm yolun üstdədir...
Mən baxıram evinizə çatınca,
A gülyanaq, apar məni yanınca.
Ürək dolu, söz deməyə üzüm yox,
Səndən ayrı qalmağıma dözüm yox,
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Baxsan mənə, qəlb açmağa lüzum yox...
Gözləyərəm sən üzümə baxınca,
A gülyanaq, apar məni yanınca.
Mənim sevgim ümmanlardan dərindir,
Kəlmələrim şəkərdən də şirindir,
Ayaq saxla, təki məni sən dindir...
Danışaram ürəyinə yatınca,
A gülyanaq, apar məni yanınca.
Gör nə vaxtdır dayanmışam küçədə,
Düşünürəm, əcəb səbir var məndə,
Yorulmur ki yol gözləyən gözüm də...
Gözəl olar, mən küçədə qalınca,
A gülyanaq, apar məni yanınca.
Axşam olar, hamı evə yığışar,
Ay Günəşdən bir əfsanə danışar,
Ulduzlar da sözlü-sözlü sayrışar...
Çıx küçəyə baş qoymamış balınca,
A gülyanaq, apar məni yanınca.
10.05.2018.
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Məzarüstü duyğular
Deyirlər, yaraya zaman məlhəmdir,
Bəs niyə illərdir sağalmır yaram?
Anasız bir ömür kədərdir, qəmdir,
Onsuz kaman kimi mən hey sızlaram.
Analı günlərim getmir gözümdən,
Anasız qanadı qırılmış quşam.
Anam bu dünyadan getdiyi gündən,
Bir dəfə ürəkdən şadlanmamışam.
Hardan biləydim ki, belə tez gedər,
Daha çox sevərdim, onu oxşardım.
Qayğısın çəkərdim hər gün, hər səhər,
Onu incitməzdim, sözə baxardım.
Hardan biləydim ki, dərd olar mənə,
Anasız bir ömür, anasız həyat.
Baxıram mən indi onun şəklinə,
Anam geri dönməz, qayıtmaz, heyhat!.
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Nə qədər həyatda vardır analar,
Sevin siz onları, sevin ürəkdən.
Övlad sevgisinə möhtacdır onlar,
Özgə bir təmənna ummazlar sizdən.
15.05.2018.
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...Gözləmə
Məni ad gününə çağıran dostuma...
İstəmirəm dərdim sənə yer edə,
Əziz dostum, bu gün məni gözləmə.
Heç kefim yox, qəm çoxalır get-gedə,
Əziz dostum, bu gün məni gözləmə.
Qəm karvanı ürəyimi göynədir,
Bilmirəm ki, bu qəm nədir, dərd nədir.
Ruhum küsüb, bəlkə, indi göydədir...
Əziz dostum, bu gün məni gözləmə.
Yəqin, indi bir sevinc var üzündə,
Həyat eşqi qaynar, daşar gözündə,
Mənsə qəmli sənin bu xoş günündə...
Əziz dostum, bu gün məni gözləmə.
Xoş ovqatla sonra sənə gələrəm,
Oturarıq, danışaram, gülərəm.
Bu gün gəlsəm, sənə qüssə verərəm...
Əziz dostum, bu gün məni gözləmə.
20.05.2018.
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Qonşular
(duet)
Oğlan
Dolanmışam, çox gəzmişəm dünyanı,
Görməmişəm sənin kimi ceyranı,
Olum sənin gözlərinin qurbanı...
Sabah sizə elçimi göndərimmi?
İndi sənə ürəyimi verimmi?
Qız
Danışığın, kəlmələrin çox şirin,
Deyirsən ki, mənə eşqin lap dərin,
Bəs əvvəllər kor idimi gözlərin?!
Duymurdummu mənim gizli dərdimi?
İndi sənə ürəyimi verimmi?!..
Oğlan
Kor olmuşam, görməyibdir gözlərim,
Boş keçibdir günüm, ayım, İllərim,
Qonşum imiş mənim nazlı dilbərim...
Nə deyirsən?.. Qabağında ölümmü?..
İndi sənə ürəyimi verimmi?
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Qız
İraq olsun, demirəm ki, yıxıl öl,
Ya Məcnun ol, o səhralar, o da çöl,
Ən yaxşısı, get dərdini evdə böl...
İncitmisən çoxdan mənim qəlbimi,
İndi sənə ürəyimi verimmi?!..
Oğlan
Bildirmişəm bu sevdamı anama,
Söyləyib ki, səbrin olsun, darıxma,
Bir od düşüb ürəyimə, canıma...
Elçilərlə mən də sizə gəlimmi?
İndi sənə ürəyimi verimmi?
Qız
Heç bilmirəm, vallah, sənə nə deyim,
Atam tərsdir, narahatdır ürəyim,
Bəlkə, bunu heç anama deməyim...
Mən çəpəri aşıb sizə keçimmi?
İndi sənə ürəyimi verimmi?
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Oğlan
Sənə qurban! Ver əlimə əlini,
Nə yaxşı ki, tapdım sənin dilini,
Keç çəpəri, ol anamın gəlini...
Yolun üstə qızıl güllər səpimmi?
İndi sənə ürəyimi verimmi?
Qız
Aman Allah!..Qəlbim çıxdı yerindən,
Bircə dayan, nəfəs alım dərindən.
İndi bərk tut, yapış mənim əlimdən...
Sizin bu ev daha mənim evimmi?
İndi sənə ürəyimi verimmi?
Oğlan
Ev-eşiyim, canım sənə qurbandır,
Sənə eşqim Allaha da əyandır,
Ocağımın işığını gəl yandır...
Qədəminlə xoşbəxt elə qəlbimi,
İndi sənə ürəyimi verimmi?
28.05.2018.
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...Neynirəm
“Daban-dabana ziddir alçaqlıqla ülviyyət,
Alçaqlıq dəbdədirsə, ülviyyəti neynirəm”.
(Fikrət Sadıq)
Ömrüm getdi, saçlarıma düşdü dən,
Bir gecikmiş məhəbbəti neynirəm.
Ruhum yorğun, qüssə-kədər əlindən,
Dərd gətirən bir qisməti neynirəm.
Doğmalardan umdum sevgi və hörmət,
Bu duyğular səadətdir, səadət,
Gedəcəyəm bu dünyadan, nəhayət,
Torpaq altda mən hörməti neynirəm.
Övlad böyüt, nankor çıxsın axırda,
Alovlanıb yansın ata fağır da...
Qeyrət yoxsa arvadağız oğulda,
Mən bu boyda biqeyrəti neynirəm.
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İçirt mənə ömrün acı şərbətin,
Yaşat mənə bu həyatın möhnətin,
Tök başıma bu dünyanın sərvətin,
Qan qusulan qızıl teşti neynirəm.
Şəhid gələr, ağlar qalar ellərim,
Gör nə vaxtdır nisgillidir gözlərim,
Qarabağtək müsibətim dərd yerim...
Daha başqa müsibəti neynirəm.
Hamı yazar, Mahir, sən də bir az yaz,
Ruhun uçar, bədənində dayanmaz,
Hər yazandan Sabir, Nəsimi olmaz...
Bəs onda bu qəbahəti neynirəm.
01.06.2018
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Unuda bilmirəm...
Yaddaşım zəifləyir,
Çox şeyi unuduram.
Yaş üstünə yaş gəlir,
Deyəsən, qocalıram.
Axtarıram eynəyi,
Bilmirəm ki, hardadır.
Bir də baxıb görürəm,
Eynəyim alnımdadır.
Arabir də mənzilin
Yerini səhv salıram,
Çaşaraq qonşumgilin
Qapı zəngin çalıram.
Unuduram çox zaman
Xəbisləri, pisləri,
Silinir yaddaşımdan
Bir nadanın sözləri.
Yaxşı ki, unuduram
Mənə pis olanları.
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Ancaq hər vaxt anıram,
Xeyirxah insanları.
Yaddaşım zəifsə də,
Onda bir ocaq yanır.
Neçə illər keçsə də,
Qövr eləyir, odlanır.
Dərdim var—qan yaddaşı...
Həkk olunub beynimə,
Ömürlük can yoldaşı...
Ağır yükdür çiynimə.
İldırımlar gurlasın!..
Lap çıxsın Yer oxundan!..
Dünya od tutub yansın!..
Dərdim çıxmaz yadımdan.
Unuda bilmirəm mən,
Parçalanmış Vətəni,
Torpağımda kef edən
O qaniçən düşməni.
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Unuda bilmirəm mən,
Əsir qız-gəlinləri,
Vətən sarı boylanan
O nisgilli gözləri.
Unuda bilmirəm mən,
Vətənçün ölənləri,
Qeyrətçün qurban gedən,
Müqəddəs şəhidləri.
Unuda bilmirəm mən,
Sinəmdəki bir dağı,
Yolumuzu gözləyən,
İnləyən Qarabağı.
03.06.2018.
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Utanmadın?!..
Bir qızın xahişi ilə
onun duyğularını qələmə aldım.
Ömrüm boyu sevdim səni,
Sənsə mənə inanmadın.
Yandım sənin atəşində,
İnanmadın, inanmadın...
Dedim, çıxart ürəyimi,
Verim sənə gözlərimi...
Sənsə mənim sözlərimi,
Sınamadın, sınamadın.
Sən evləndin, mənsə qaldım,
Hər vaxt səni Yusif sandım.
Züleyxatək oda yandım,
Sən yanmadın, sən yanmadın.
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Xəbərsizsən indi məndən,
Mən baxıram sənə gendən,
Hər gün məni öldürməkdən,
Usanmadın, usanmadın.
Elçim gəldi, yandı bağrım,
Üzük taxtım, artdı ağrım.
Sənə çatdı bu sorağım,
Utanmadın?!.. Utanmadın?!..
07.06.2018.
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Kaş ki...
— Bax bura Laçındır...Bu da Həkəri,
Gözəldir dağları, sıx meşələri.
— Ay baba, nə çoxlu bulaq var burda...
Hələ şəlalə də var yuxarıda.
— Bu, Qızlar bulağı, bu, Buzlu dərə,
Tanrı gözəlliklər vermiş bu yerə.
Zoğal bulağıdır gördüyün bulaq,
Hələ rastımıza nələr çıxacaq!..
— Ay baba, gözəlmiş bu uca diyar,
Nə qədər qayası, zirvələri var.
— Hə bala, o qaya İlan qayası,
Uzaqda görünən Qırxqız yaylası.
Bu yerlər igidlər, ərlər yurdudur,
Hər kəndi, obası böyük ordudur.
— Baba, dağlarda sürünən buludlara bax,
Elə bil insandır, saçı ağappaq.
— Şəhid ruhlarıdır həmin buludlar,
Doğma torpaqları seyrə çıxıblar.
— Ay baba, meşələr şehdən parlayır,
Günəşin altında bərq vuryb yanır.
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— Parlayan şeh deyil, göz yaşlarıdır,
Əsir qız-gəlinin fəryadlarıdır.
O vaxt göz yaşları çıxmış ərşədək,
İndi ələnirlər torpağa şehtək.
— Ay baba, ürəyim sıxıldı qəmdən...
Çoxmu şəhid verdi bu doğma Vətən?..
— Can bala, şəhidlər verdik nə qədər...
Yaxşı ki, qanları getmədi hədər.
Aldıq torpaqları, qaytardıq geri,
Xalqımız xoşbəxtdir o gündən bəri.
O günlər bir daha qayıtmayaydı,
Ürəklər kədərdən qovrulmayaydı...
— Ay baba, nə olar sevindir məni!..
Çıxar ürəyindən daha qüssəni.
— Baş üstə, ay mənim ağıllı balam,
Sənin gözlərinə qurban olaram!..
— Nə vaxt gəzəcəyik gözəl Şuşanı?
— Sabah göstərərəm sənə oranı.
— Kəlbəcər, Qubadlı, başqa rayonlar...
— Baban hamısına səni aparar.
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Darıxma, gəzərsən sən o yerləri,
Füsunkar dağları, sıx meşələri.
— Baba, bir xahişim olacaq səndən...
— Nədir, əziz balam, istəyin məndən?
— Baba, sür maşını, gedək Şuşaya,
Böyük bir marağım vardır Turşsuya.
İsa bulağından su içim mən də,
Bir az da dincələk Cıdır düzündə.
— Bu yay gəzəcəksən sən Qarabağı,
İşğaldan qurtarmış azad torpağı.
— Nə yaxşı, ay baba...İndi gedəkmi?
Dediyin yerləri bir-bir gəzəkmi?
— İndi ki, deyirsən, hazırlaş gedək,
Yolçu yolda gərək...Di tərpən görək.
— Ay baba, ay baba, nə danışırsan?!..
Bir oyan, yuxuda sayıqlayırsan!..
Nə Laçın, nə Şuşa, nə yurd, nə oba?!..
Gözünə açsana, mehriban baba!..
Gec oldu...Məktəbə mən gecikirəm,
Qalxsana, ay baba, xahiş edirəm!..
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Açıb gözlərimi fikrə dalıram,
Gördüyüm röyanı xatırlayıram.
Peşman duyğularla süzüb nəvəmi,
Yumuram yenə də mən gözlərimi.
Gözlərim yaşarır, ürəyim əsir,
Qəm-kədər başımın üstünü kəsir.
Kaş ki heç yuxudan oyanmayaydım,
Vətən torpağından ayrılmayaydım.
Kaş ruhum eləcə orda qalaydı,
Gördüyüm bu yuxu gerçək olaydı.
09.06.2018.
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59...
Tanrı verən ömürdən
Bu gün bir il azaldı.
Yaş üstünə yaş gəldi,
Altımışa nə qaldı?
Dostlarım təbrik edir,
Mən də qəbul edirəm.
Ömrüm sona tələsir,
Mən isə sevinirəm.
Yaşım 15 olanda
Aşiq oldum ürəkdən.
O qız baxıb boyuma,
Soruşdu sonra məndən:
– Neçə yaşın var sənin?
Sən ki hələ uşaqsan...
Bu yayı ola bilsin,
15-ə çatacaqsan.
Mənim yaşım iyirmi...
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Fərqimiz çoxdur bizim.
Səninçün tez deyilmi?..
Belə olmaz, əzizim.
Dedim: — Nə danışırsan?!
Yaşım düz iyirmidir,
Mən ki uşaq deyiləm,
Bilirəm ki, eşq nədir...
Gülümsəyib üzümə
Mənə əl edib getdi.
Yazıldı xatirəmə,
Bu sevdam belə bitti.
İndi düşünürəm mən,
Kaş ki düz danışaydım.
Kaş ki dönüb yenidən,
Mən 15-də olaydım.
15.06.2018.
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Düşüncələr... Suallar...
Fəhlə qardaş, işləyirsən obaşdan,
Göydələndən aşağıya baxırsan.
Çörəyini çıxarırsan sal daşdan,
Zəhmətinin barı haqqın alırsan?
Məmur qardaş, yığırsan var-dövləti,
Gözün doymur, unutmusan milləti.
Duyursanmı sən qarğışı, lənəti?..
Kasıbların heç halına yanırsan?
Hakim qardaş, haqqı vermə namərdə,
Qanunlara inam olsun qəlblərdə,
Qoy ədalət zəfər çalsın hər yerdə...
Hökm edəndə sən andını anırsan?
Həkim qardaş, gözünü sən tox elə,
Xəstələrə mərhəməti çox elə,
At qəlbindən nəfsini sən yox elə...
Xəstələri pulsuz yola salırsan?
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Müdir xanım, iştahan çox gözəlmiş,
Bağça sanki dövlətin yox, özəlmiş,
Uşaqların payı göyə çəkilmiş...
Axirətçün sən narahat olursan?
Vəkil qardaş, seçdik səni deputat,
Demədik ki, bizi unut, bizi at,
İşləyirsən... Təki işlə salamat...
Seçiləndən bizi adam sayırsan?
Əsgər qardaş, qurban olum boyuna,
Vətən düşüb bir çıxılmaz oyuna,
Lənət olsun erməninin soyuna...
Sən onları heç qorxuya salırsan?
Müəllimim, balam sənə əmanət,
Əmək haqqın olmasa da kifayət,
Öyrət onu, qaldır göyə, nəhayət...
Övladımı öz övladın sanırsan?
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Şair qardaş, dünya yaman qarışıb,
Mahir daha öz dərdiylə barışıb,
Başqasının ağrısından alışıb...
Sən də özgə bir ağrıya yanırsan?
17.06.2018.
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...Sevəcəyəm bu qızı
And içmişdim, sevməyəcəm heç kəsi,
İncidibdir məni sevgi qüssəsi,
O qız gülür, gəlir eşqin vədəsi...
Gülüşündə var işvəsi, var nazı,
Cəhənnəmə... Sevəcəyəm bu qızı!..
Bu ewq ki var, qorxudubdur gözümü,
Ürəyimin yox kədərə dözümü.
Bir alagöz süzür məni...Dözümmü?..
Bircə saat mən dözərəm, ən azı,
Cəhənnəmə... Sevəcəyəm bu qızı!..
Ha deyirəm, uzaq gəzim sevdadan,
Hiss edirəm, ətri gəlir bayaqdan,
Diksinirəm onu görcək uzaqdan...
Taleyimə, bəlkə, bu da bir yazı...
Cəhənnəmə... Sevəcəyəm bu qızı!..
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Baxışları mənə “gəl-gəl”söyləyir,
Elə bil ki, məndən cavab gözləyir,
Görürəm ki, əl-ayağım titrəyir...
Gülümsəyib sanki deyir:— Mən razı...
Cəhənnəmə... Sevəcəyəm bu qızı!..
Heç bilmirəm hara gedim, neyləyim,
Narahatdır, hey çırpınır ürəyim,
Yox... Deyəsən, əbəs imiş dözməyim...
Ürəyimdən atacağam mən buzu,
Cəhənnəmə... Sevəcəyəm bu qızı!..
18.06.2018.
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Tələsirəm
Mən həmişə tələsirəm,
yemək yeyəndə, çay içəndə,
məktəbə gedəndə—hər yerdə...
Səbəbini bilmirəm.
Bir duyğu dolur qəlbimə:
sanki zamanın azlığından
qorxuram.
Bəlkə, bu azlıqdan
darıxıram?..
Başa düşə bilmirəm...
Yerimdən tez qalxıram,
yenə də tələsirəm.
Tələsirəm vüsala,
tələsirəm hicrana,
Məhəbbətimi, nifrətimi
gizlədə bilmirəm,
sahibinə deyirəm.
Tələsirəm dünyanı
qarış-qarış gəzməyə,
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Tələsirəm kiməsə
kömək etməyə...
Əlimdən iş gəlməyəndə
ürəyim dönür qana,
qalıram yana-yana.
Tələsirəm dostları
yoxlamağa,
Tələsirəm yeni bir kitab
çıxarmağa,
Tələsirəm Qarabağı
görməyə,
Ordan ürək sözümü
bu dünyaya deməyə.
Tələsirəm sevməyə, sevilməyə...
Səbəbini bilmirəm,
ancaq tələsirəm...
Gecələr baxıram sirli səmaya,
mənə qaş-göz edən ulduza, aya.
Bir fikir gəlir ağlıma:
Bəlkə, mən tələsirəm
o biri dünyaya...
20.06.2018.
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Özüm çəkərəm...
Çəki salmaq istəyənlər
gecə-gündüz qaçırlar,
Arıqlamaq xatirinə
min oyundan çıxırlar.
Lazım deyil sizə idman,
müxtəlif cür dərmanlar.
Nə qədər xərc çəksəniz də,
fayda verməz heç onlar.
Çəki salmaq istəyənlər!..
Dərmanınız məndədir.
Əgər gəlmək istəsəniz,
yeriniz göz üstədir.
Gəlin, görün nə çəkirəm
qəm əlindən dünyada,
Sevinc atlı, mən qalmışam
dərd yükümlə piyada.
Mən çəkəni bircə aylıq,
iraq olsun, çəkin siz,
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İnanın ki, bu bir ayda
quru çöpə dönərsiz.
Yox!..Qıymaram mən sizlərə,
istəsəz də, vermərəm.
Qismətimdə olan yükü
elə özüm çəkərəm.
21.06.2018.
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PYES
(bir pərdəli)
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Şaxta baba və uşaqlar
(bir pərdəli pyes)
İştirakçılar:
Qar qız
Şaxta baba
Uşaqlar
Qız
Səhnədə uşaqlar söhbət edir. Qar qız onların yanına gəlir.
Uşaqlar “Qar qız gəldi” deyərək onun yanına yığışırlar.

Qar qız
Salam, əziz uşaqlar!
Salam, şirin balalar!
Uşaqlar xorla
Salam, salam, ay Qar qız.
Niyə gəlmisən yalqız?
Şaxta baba bəs harda?
Gözümüz qaldı yolda.
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Qar qız
Bir az olsun səbriniz,
İndi sevinərsiniz.
Gələr Şaxta babamız,
Şənlənərik hamımız.
Uşaqlardan biri
Hədiyyə gətirəcək?
Bizə “Barni”verəcək?
Qar qız
Darıxmayın, uşaqlar,
Sovqatsız bayram olar?
Uşaqlardan biri
Şaxta baba tez gəlsin,
Bizə sovqat gətirsin.
Qar qız
O da yollar yorğunu,
Gəlin səsləyək onu.
Görək harda qalıbdır,
Bəlkə, yolun azıbdır.
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Uşaqlar xorla
Səsləyək...
Qar qız
Şaxta baba eşitsin,
Hamı ucadan desin.
Uşaqlar xorla
Şaxta baba, şaxta can,
Hardasan bu vaxtacan?
Gün keçdi, axşam oldu,
Babamız harda qaldı?
Şaxta baba görünmür. Uşaqlar və Qar qız
çaşqın halda...
Bir də səslənirlər.

Xorla
Şaxta baba, şaxta can,
Hardasan bu vaxtacan?
Şaxta baba yenə görünmür.

111

Mahir Nəbiyev

Uşaqlardan biri
Heç belə də iş olar?
Bu vaxta adam qalar?
Uşaqlardan biri ona
Dostum, o, adam deyil,
Şaxta babadır sən bil.
Uşaq (istehza ilə):
Gözlərini yaxşı sil...
Şaxta baba olubdur,
Mənim atam düz beş il.
Yamanca çox bilirsən,
Gör kimə nə deyirsən...
Bu vaxt Şaxta babanın səsi eşidilir.

Şaxta baba
Eheyy salam, uşaqlar,
Aşmışam uca dağlar.
Gəldim sizi görməyə,
Qışdan nağıl deməyə.
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Uşaqlar xorla
Şaxta baba xoş gəlib,
Bizə sovqat gətirib.
Uşaqlardan biri
Əziz Şaxta babamız,
Hanı bayram payımız?
Başqa biri
Görmürəm sovqatları,
Konfet, şokalatları.
Uşaqlardan biri
Barnini çox sevirəm,
Malmalat da yeyirəm.
Şaxta baba
Sizə mən qurban olum,
Qoyun bir nəfəs alım.
Qarlı dağlar aşmışam,
Yamanca yorulmuşam.
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Uşaqlardan biri
Şaxta baba yorğundur,
Rəngi-ruhu solğundur.
Qoyun dincəlsin bir az,
Yəqin, sovqatsız olmaz.
Şaxta baba
Bilirsiniz, balalar,
Qalxıbdır göyə dollar.
Yaman bahalaşıbdır,
Barnilər, malmalatlar.
Uşaqlardan biri
Bizə dəxli yox bunun,
Gəl çıxartma sən oyun.
Bizə nə, dollar qalxıb,
Ya qiymət göyə çıxıb.
Qar qız
Şaxta baba yaxşıdır,
İndi sovqat vaxtıdır.
Qoyun alsın nəfəsin,
Paylasın hədiyyəsin.
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Şaxta baba
Qarlı dağlar aşmışam,
Yamanca dolaşmışam.
Sizə cürbəcür şarlar,
Üfürüb doldurmuşam.
Uşaqlardan biri
Lazım deyil bizə şar,
Onları götür, apar.
Şaxta baba deyilsən,
Hədiyyəsiz gəlmisən.
Uşaqlardan biri
Bəs hanı oyuncaqlar?
Nəyimə gərək şarlar.
Şaxta baba
Şirin-şəkər balalar,
Başa düşün, nə olar?..
Gəldim ki, görüm sizi,
Öpüm hər birinizi.
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Uşaqlardan biri
Gəl aldatma sən bizi,
Payla hədiyyəmizi.
Uşaqlardan biri
Şaxta baba, əzizim,
Hanı payımız bizim?
Uşaqlardan biri
Şaxta baba, necəsən?
Mənə pay gətirmisən?
Uşaqlardan biri
Aquşa, kinder hanı?
Şokalat can dərmanı.
Şaxta baba
Bir az səbir eləyin,
Azca məni dinləyin.
Hər yanı dolanmışam,
Ancaq siz deyənləri,
Heç yerdə tapmamışam.
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Uşaqlardan biri
Rənginiz çox dəyişdi,
İşiniz dara düşdü?
Uşaqlardan biri
Qulaq asın, ay dostlar,
Mənim bir istəyim var.
Qar qız
Söylə görək o, nədir?
Görək, bu nə istəkdir.
Həmin uşaq
Şaxta babadan mənim,
Vardır bircə istəyim.
Nəsə etsin, yaratsın,
Qaniçən ermənilər,
Hamısı yerə batsın.
Daha şəhid olmasın,
Ağlamasın analar,
Axı yazıqdır onlar.
117

Mahir Nəbiyev

Bir də istəyirəm ki,
Torpağımız alınsın,
Müharibə qurtarsın!..
Uşaqlardan biri
Nə konfet istəyirəm,
Nə də Barni yeyirəm.
Dostumun bu fikrini,
Mən də dəstəkləyirəm.
Uşaqlardan biri
Görməmiş deyilik biz,
Var konfet, peçenyemiz.
Şaxta babadan ancaq,
Budur tək istəyimiz.
Uşaqlar xorla
Bizim də, bizim də...
Şaxta baba (heyrətlə)
Ay atalar, analar,
Bunlar nə danışırlar?..
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Gör bir nələr deyirlər?..
Məndən nə istəyirlər?..
Mən bir Şaxta babayam,
Əlacsız bir qocayam.
Uşaqlar xorla
Daha kimə gərəksən?
Bizə lazım deyilsən.
Şaxta baba
Olmayın siz bivəfa...
Uşaqlardan biri
Şaxta baba istefa!..
Uşaqlar xorla
Əl ağacı taxtadır,
Şaxta baba saxtadır.
Şaxta baba(gedə-gedə)
Ax uşaqlar, uşaqlar,
Nə qədər bilir bunlar...
Heyif keçən dövrana,
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Qalmışam yana-yana.
Ruzi-bərəkət vardı,
Danışdığım sözlərə
Uşaqlar inanardı.
Gedirəmsə mən hara,
Oluram üzüqara.
Gör nələr danışırlar?..
Belə də uşaq olar?..
Uşaqlar xorla
Biz çoxbilmiş uşağıq,
Yurdumuza dayağıq.
Şaxta baba səhnədən çıxır.Uşaqlar da narazı
halda getmək istəyirlələrr. Bu vaxt səhnədə
səliqə ilə geyinmiş bir qız görünür. Uşaqları
səsləyir.

Qız
Dayanın, ay uşaqlar,
Mənim sizə sözüm var.
Uşaqlar onun ətrafına toplaşırlar. Qız
əllərində bağlamalar olan iki nəfəri səhnəyə
çağırır. Bağlamaları uşaqlara paylayır.
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Qız
Bu da sizin payınız,
Yeni il sovqatınız.
Uşaqlardan biri
Lütfən deyin, kimsiniz?
Axı siz nəçisiniz?
Qız
Bilirsiniz nəçiyəm?
Adicə bir işçiyəm.
Xeyirxah bir qadının,
Xoşbəxt xidmətçisiyəm.
Uşaqlardan biri
Görən, bu qadın kimdir?
Bəs onun adı nədir?
Qız
Söz vermişəm mən ona,
Bu xeyirxah qadına.
Deyib, demə adımı,
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Tez yetir salamımı.
Uşaqlar deyib-gülsün,
Hədiyyədən sevinsin.
Uşaqlardan biri
Görürsünüz, uşaqlar,
Belə insanlar da var.
Nə vaxt yaşa dolacam,
Onun kimi olacam.
Uşaqlar xorla
Mən də, mən də...
Uşaqlardan biri
İndi qaldı bir istək,
Bəs onu kim verəcək?
Qız
İstəyiniz olacaq,
Torpaqlar alınacaq.
Düşmən məhv ediləcək,
Xalqımız sevinəcək.
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Uşaqlardan biri
O gün nə vaxt gələcək?
Qız
Gələcək, inanın siz,
Bunu görəcəksiniz.
Uşaqlardan biri
Kim edəcək bunları?
Qız
Vətənin oğulları!..
Şanlı qəhrəmanları!..
Uşaqlardan biri
Bizim də var payımız,
Yeni il sovqatınmız.
Çoxlu şeir bilirik,
İstəsən söyləyərik.
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Qız
Əlbəttə, istəyirəm,
Mən sizi dinləyirəm.
Söyləyin şeirinizi,
Eşidirəm mən sizi.
Uşaqlar “Azərbaycan”(Mahir Nəbiyev)
şeirini söyləyirlər.

Qız
Çox sağ olun uşaqlar,
Nə gözəl qəlbiniz var.
Gözəl şeir dediniz,
Məni lap kövrəltdiniz.
Qız
İndi gəlin oynayaq,
Şən nəğmələr oxuyaq.
Səhnədəkilərin hamısı musiqi sədaları altında
oynaya-oynaya səhnədən çıxırlar.

05.11.2017.
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